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11. 1. 2008 Schválení výzev v OP Praha - Adaptabilita a OP Praha - Konkurenceschopnost
Dne 8. 1. 2008 schválila Rada Hl. m. Prahy výzvu k překládání projektů v rámci OP Konkurenceschopnost a OP Adaptabilita.
V rámci operačního programu Praha Adaptibilita budou moci žadatelé od 9. ledna 2008 do 31. března 2008. Projekty mohou
předkládat a realizovat pouze nestátní neziskové organizace, veřejné instituce a podnikatelské subjekty. Souhrnný rozpočet
1. kola výzev k předkládání projektových žádostí programu Praha adaptibilita je 840 milionů Kč.
V rámci operačního programu Praha Konkurenceschopnost budou moci žadatelé předkládat své projekty od 9. ledna 2008 do
31. března 2008, u Podpory ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy pak do 8. 2. 2008. Souhrnný rozpočet 1. výzvy
operačního programu Praha Konkurenceschopnost je cca 2,3 mld. Kč.
Více informací je uvedeno na magistrat.praha-mesto.cz
4. 1. 2008 Vyhlášení výzev v OP Podnikání a Inovace
Dne 2. 1. 2008 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu o obchodu výzvy k předkládání projektů v rámci programu Školící střediska,
Nemovitosti, Inovace (část Patent) a Potenciál. Více informací lze nalézt na www.mpo.cz
2. 1. 2008 Schválení Integrovaného OP
Dne 21. 12. 2007 schválila EK Integrovaný operační program (IOP), zaměřený na řešení společných regionálních problémů
v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě,
zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti,
prevence a řešení rizik, pro podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů
tvorby územních politik.
Z fondů Evropské unie je pro IOP vyčleněno cca 44,70 mld. Kč, což činí přibližně 5,82% veškerých prostředků určených z fondů
EU pro Českou republiku.
31. 12. 2007 Schválení OP Přeshraniční spolupráce
Dne 20. prosince 2007 schválila EK programy Svobodný stát Sasko - Česká republika, Svobodný stát Bavorsko - Česká
republika a Rakousko - Česká republika a dne 21. 12. 2007 schválila poslední program Slovenská republika - Česká
republika.
Po schválení programů mohou být všechny operační programy přeshraniční spolupráce vyhlášeny. Stane se tak v blízkém
časovém horizontu. Na počátku ledna bude vyhlášen program Česká republika - Polská republika, ostatní programy ho budou
následovat. Do společných příhraničních regionů poputuje do roku 2015 celkem 742 542 271 EUR z Evropského fondu
regionálního rozvoje (ERDF). Programy Cíle 3 podporují kvalitní přeshraniční projekty, které budou přínosem pro celý region po
obou stranách hranice.
27. 12. 2007 Schválení OP Životní prostředí
Dne 20. prosince 2007 schválila Evropská komise programový dokument Operační program Životní prostředí (OP ŽP). Tento
dokument definuje rámec pro přípravu projektů zaměřených na zlepšení stavu životního prostředí v letech 2007 - 2013. Schválením
tohoto operačního programu získává Česká republika přístup k prostředků určených na projekty podporující zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (1989 mil. EUR), zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí (634
mil. EUR), udržitelné využívání zdrojů energie (673 mil. EUR), zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží (777 mil. EUR), omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik (61 mil. EUR),
zlepšování stavu přírody a krajiny (599 mil. EUR) a rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství
a osvětu (42 mil. EUR).
20. 12. 2007 Vyhlášení druhé výzvy v ROP Střední Čechy
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy rozhodla dne 19. prosince 2007 o vyhlášení druhé výzvy ROP k datu 20.
prosince 2007. Zaměřena je na Regionální dopravní infrastrukturu (místní komunikace), Udržitelné formy veřejné dopravy,
Podnikatelskou infrastrukturu a služby cestovního ruchu, Veřejnou infrastrukturu a služby cestovního ruchu a Propagaci a řízení
turistických destinací Středočeského kraje.
Příjem žádostí do uvedených oblastí podpory je zahájen počínaje dnem 20. 12. 2007 a bude ukončen 29. 2. 2008. Více informací
lze nalézt na www.nuts2strednicechy.eu
19. 12. 2007 Vyhlášení druhé výzvy v ROP Severovýchod
Dnem 17. prosince 2007 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 2. kolo výzvy pro předkládání žádostí
o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V rámci této výzvy lze získat finanční prostředky ze
strukturálních fondů na financování projektů do jedné z následujících čtyř oblastí podpory: 2.2 Rozvoj měst, 2.3 Rozvoj venkova,
3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3.2 Marketingové a koordinační
aktivity v oblasti cestovního ruchu. Více informací lze nalézt na www.rada-severovychod.cz
18. 12. 2007 Vyhlášení druhé výzvy v ROP Střední Morava
Dne 17. prosince 2007 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila druhé kolo výzev k předkládání projektů z
Regionálního operačního programu Střední Morava. Vyhlášené výzvy směřují do pěti oblastí: bezmotorová doprava, fyzické
revitalizace ve městech a na venkově, rozvoj cestovního ruchu a absorpční kapacit na území Zlínského a Olomouckého kraje.
Veškeré informace týkající se výzvy a dokumentace k výzvám jsou zveřejněny na www.nuts2strednimorava.cz
14. 12. 2007 Harmonogram výzev v PRV
Ministr zemědělství Petr Gandalovič 11. prosince 2007 schválil harmonogram spouštění jednotlivých projektových opatření

Programu rozvoje venkova pro rok 2008.
Příjem žádostí v roce 2008 se uskuteční v následujících konkrétních termínech:
Únor/březen 2008 3. kolo - 26. 2. až 17. 3. 2008
Červen 2008 4. kolo - 10. 6. až 30. 6. 2008
Říjen 2008 5. kolo - 6. 10. až 24. 10. 2008
11. 12. 2007 Schválení OP Doprava
Evropská komise dne 10. 12. 2007 definitivně schválila Operační program Doprava (OPD). Zároveň v Praze proběhlo za účasti
zástupců EK slavnostní podepsání programu a jeho předání zástupcům Ministerstva dopravy. Schválením OPD ze strany EK byl
úspěšně završen více jak dvouletý proces přípravy programu. OPD je zaměřen na naplňování dopravních priorit evropského
a nadregionálního významu.
6. 12. 2007 Schválení OP Podnikání a inovace
Evropská komise v pondělí schválila operační program Podnikání a inovace (OPPI), ze kterého by Česká republika ještě letos
mohla vyčerpat téměř miliardu korun. Čeští podnikatelé a firmy budou mít v OPPI v letech 2007 až 2013 k dispozici včetně
národního spolufinancování téměř 100 miliard korun.
4. 12. 2007 Schválení OP Nadnárodní spolupráce
Dne 3. prosince 2007 schválila Evropská komise Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Tento program
navazuje na iniciativu ES Interreg IIIB CADSES.
Program má pro období 2007 - 2013 k dispozici 246 mil. EUR, které jsou určeny k podpoře projektů zahrnujících spolupráci mezi
národními, regionálními a místními veřejnými i soukromými subjekty. Program slouží regionům z Rakouska, České republiky,
Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.
30. 11. 2007 zveřejnilo průběh čerpání SF za říjen 2007
Dne 29. 11. 2007 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách k
předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 10. 2007. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz
29. 11. 2007 Schválení Regionálních OP Evropskou komisí
Evropská komise schválila sedm regionálních operačních programů, jejichž prostřednictvím v příštích šesti letech z Evropské
unie poputuje do českých krajů zhruba 125 miliard korun. Smlouvy s jednotlivými regiony mají zástupci EK podepsat v Praze 13.
prosince.
23. 11. 2007 Aktualizace Příručky pro žadatele v OP ŽP
Dne 20. 11. byla zveřejněna aktualizovaná Příručka pro žadatele - potenciální předkladatele projektových žádostí do Operačního
programu Životní prostředí. Příručka byla upravena pro potřeby 2. výzvy a zahrnuje identifikaci projektového záměru, jeho
převedení do písemné žádosti, její předložení dle požadavků a pravidel zprostředkujícího subjektu a následný proces hodnocení v
rámci stanovených procedur, včetně nástinu klíčových procedur při realizaci akce. Aktualizovaný text Příručky je umístěn na
www.opzp.cz
22. 11. 2007 Aktualizace plánu výzev v ROP Střední Čechy
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil aktualizovaný plán výzev na rok 2007. Do konce roku 2007
budou vyhlášeny výzvy v celé prioritní ose 2 - Cestovní ruch a v oblastech podpory 1.2 - Udržitelné formy veřejné dopravy
a 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura. Přesné podmínky výzev včetně alokací, termínů a dokumentace budou zveřejněny po
vyhlášení výzev Výborem Regionální rady. Více informací lze nalézt na www.nuts2strednicechy.eu
12. 11. 2007 Zveřejnění schválených žádostí v PRV
Dne 8. 11. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond jmenný seznam schválených projektů
v rámci Programu rozvoje venkova - první kolo příjmu žádostí (9. 7. - 27. 7. u opatření III.1.1 - Diverzifikace činností
nezemědělské povahy, I.1.1.1. - Modernizace zemědělských podniků - záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu
a záměr b) Stavby a technologie pro rostlinou výrobu.
5. 11. 2007 Vyhlášení druhé výzvy v rámci OP Životní prostředí
Dne 29. 10. zveřejnil Státní fond životního prostředí (SFŽP) výzvu k předkládání projektů v rámci následujících priorit OP ŽP:
Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
Podpora biodiverzity
Obnova krajinných struktur
Optimalizace vodního režimu krajiny
Podpora regenerace urbanizované krajiny
Prevence sesuvů a skalních řícení
Žádosti bude možné podávat od 19. listopadu do 31. ledna 2008 na příslušná pracoviště SFŽP. Podrobné informace o zveřejněné
výzvě lze nalézt na www.opzp.cz
29. 10. 2007 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za září 2007
Dne 26. 10. 2007 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 9. 2007. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz
22. 10. 2007 Ukončení programu PROGRES
MPO oznámilo ukončení programu PROGRES k 19. 10. 2007. Program byl zaměřen na podporu ve formě podřízených úvěrů
posilujících po dobu až 6 let kapitálové vybavení podnikatele. Program měl zároveň pomocí podpory ve formě finančního příspěvku
k podřízenému úvěru motivovat tyto podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti. Příjemci mohli být pouze malí a střední podnikatelé.

15. 10. 2007 EK schválila 3 Operační programy
Dne 12. 10. ukončila ČR jednání o třech operačních programech z Evropského sociálního fondu. Z programů Vzdělání pro
konkurenceschopnost, Praha - Adaptabilita a Lidské zdroje a zaměstnanost může ČR získat v průběhu příštích osmi let
necelých 105 miliard korun.
10. 10. 2007 Aktuální informace o programech podnikání v OPPI
Dnes zveřejnila agentura CzechInvest, na svých stránkách, informaci o aktuálním stavu vyhlášených výzev v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace. Podrobnější informace lze nalézt na www.czechinvest.org
8. 10. 2007 Informace o druhé výzvě v Programu rozvoje venkova
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dnes druhé kolo příjmů žádostí o dotace v PRV. Příjem žádostí se týká naprosté většiny opatření
PRV, jenž nebyla vyhlášena v rámci kola prvního, konkrétně:
I.1.2 Investice do lesů
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
I.1.4 Pozemkové úpravy
I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost
III.1.1 - Diverzifikace činností nezemědělské povahy - záměr a)
III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
III.l.3 - Podpora cestovního ruchu
III.2.1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
III.2.2 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III.3.1 Vzdělávání a informace
IV.1.1. - Místní akční skupina
Pro druhé kolo je vyčleněno celkem 3,635 mld. korun. Žadatelé mohou žádosti předkládat od 5. listopadu do 26. listopadu
2007 13.00 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
3. 10. 2007 Vyhlášení první výzvy v ROP Střední Čechy
Dne 1. 10. vyhlásila regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy první výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace
v rámci opatření 1.1. Regionální dopravní infrastruktura. Žadatelé tak mohou předkládat projekty v oblasti výstavby,
modernizace a rekonstrukce komunikací druhé a třetí třídy do 31. prosince 2007. Celková finanční alokace na tuto výzvu je
910 mil. Kč. Žadateli oprávněnými předkládat projektovou žádost jsou kraje nebo organizace jím zřízené. Celý text výzvy lze
nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
26. 9. Vyhlášení první výzvy v ROP Jihozápad
Dne 24. 9. vyhlásila regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad první výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci
opatření 1.1. Modernizace regionální dopravní sítě. Žadatelé tak mohou předkládat projekty v oblasti výstavby, modernizace
a rekonstrukce komunikací druhé a třetí třídy do 23. listopadu 2007. Celková finanční alokace na tuto výzvu je 703,9 mil. Kč.
Žadateli oprávněnými předkládat projektovou žádost kraje nebo organizace jím zřízené. Celý text výzvy lze nalézt na
www.rr-jihozapad.cz
24. 9. 2007 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za srpen 2007
Dne 21. 9. 2007 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 8. 2007. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz
21. 9. 2007 Vyhlášení první výzvy v ROP Jihovýchod
Dne 19. 9. vyhlásila regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod první kontinuální výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí
dotace v rámci opatření 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Žadatelé tak mohou předkládat projekty v oblasti
výstavby, modernizace a rekonstrukce komunikací druhé a třetí třídy do 31. prosince 2013. Celková finanční alokace na tuto
výzvu je 1,9 mld. Kč. Žadateli oprávněnými předkládat projektovou žádost jsou kraje nebo organizace jím zřízené. Celý text výzvy
lze nalézt na
www.strukturalni-fondy.cz
19. 9. 2007 Schválení OP Meziregionální spolupráce
Dne 19. 9. byl Evropskou komisí formálně schválen OP Meziregionální spolupráce, který je pokračováním iniciativy INTERREG
IIIC. Program je zaměřen na oblasti inovací a znalostní ekonomiky, životní prostředí a ochrana před riziky. Konečnými uživateli jsou
zejména regionální a místní veřejná správa, regionální rozvojové agentury, vysoké školy a výzkumné instituce,vědecko-technické
parky a inovační centra,hospodářské komory, centrály cestovního ruchu,organizace zabývající se ochranou přírody, poskytovatelé
záchranných služeb, veřejní dopravci, instituce zaměřené na ochranu kulturního dědictví a krajin.
17. 9. 2007 Vyhlášení první výzvy v ROP Severovýchod
Dne 14. 9. vyhlásila regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod první výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace
v rámci opatření 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Žadatelé tak mohou předkládat projekty v oblasti
výstavby, modernizace a rekonstrukce komunikací druhé a třetí třídy do 15. listopadu. Žadateli oprávněnými předkládat
projektovou žádost jsou kraje nebo organizace jím zřízené. Celý text výzvy lze nalézt na www.rada-severovychod.cz
10. 9. 2007 Vyhlášení první výzvy v ROP Střední Morava
Dne 7. 9. vyhlásila regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava první výzvu pro předkládání žádostí o dotace z Evropské
unie. Žadatelé tak mohou předkládat projekty v oblasti výstavby, modernizace a rekonstrukce komunikací druhé a třetí třídy do
31. října. Žadateli oprávněnými předkládat projektovou žádost v opatření oblasti 1.1. Regionální dopravní infrastruktura jsou
především kraje nebo organizace jím zřízené a obce (ty pouze ve vazbě na projekty předkládané kraji nebo organizacemi
zřizovanými kraji v rámci této výzvy). Více informací lze nalézt na www.nuts2strednimorava.cz

7. 9. 2007 Vyhlášení první výzvy v ROP Moravskoslezsko
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko dne 6.9. vyhlásila první výzvu pro předkládání žádostí o dotace z Evropské
unie. Žadatelé tak mohou předkládat projekty v oblasti výstavby, modernizace a rekonstrukce komunikací druhé a třetí třídy do
22. října. Žadateli oprávněnými předkládat projektovou žádost v dílčí oblasti 1.1.1 Rozvoj regionální silniční infrastruktury jsou
především Moravskoslezský kraj nebo organizace jím zřízené. Ostatní žadatelé mohou očekávat další výzvy k předkládání
projektů po schválení Regionálního operačního programu Moravskoslezsko Evropskou komisí, pravděpodobně ještě na konci roku
2007.Celý text výzvy lze nalézt na
www.rr-moravskoslezsko.cz
24. 8. 2007 Informace o přípravě OP pro Prahu - Konkurenceschopnost a OP Adaptabilita
Hl. m. Praha otevře poskytování dotací z pražských programů čerpání z fondů EU na období 2007 - 2013 poté, co budou jak
Operační program Praha - Adaptabilita, tak Operační program Praha - Konkurenceschopnost schváleny EU. Aktuální
předpoklad je, že vyjednávání s Evropskou komisí by mohlo být ukončeno na podzim letošního roku. První možnost předložit
žádost o podporu z OPPA či OPPK je plánována od konce listopadu 2007 do poloviny února 2008. Aktuální verze obou OP jsou
uvedeny na www.strukturalni-fondy.cz
Hl. m. Praha plánuje projekty přijímat jako doposud v rámci JPD 2 a JPD 3, tj. v rámci výzev, které se periodicky opakují, přičemž
platí, že každý rok bude v období 2007 - 2013 minimálně jedna výzva k předkládání žádostí.
21. 8. 2007 Aktualizace 1. výzvy v OP Životní prostředí
Dne 20. 8. 2007 zveřejnil Státní fond životního prostředí aktualizovaný text 1. výzvy v OP Životní prostředí vyhlášené dne 4. 7.
2007. Úprava spočívá ve zpřesnění vymezení přípustných žadatelů v prioritě 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
a snižování rizika povodní. Celý text dokumentu je možné nalézt na www.opzp.cz
16. 8. 2007 Navýšení prostředků v programu EKO-ENERGIE (OP Podnikání a inovace)
Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že poskytne navíc dvě miliardy korun do programu Eko-Energie, z něhož mohou
podnikatelé získat evropské peníze na úspory energie či výstavbu obnovitelných zdrojů. V programu na roky 2007 až 2013 byly
původně čtyři miliardy korun. Důvodem navýšení je zájem podnikatelů, kteří během června a července v rámci první výzvy přihlásili
568 projektů v celkové hodnotě 10,5 miliardy korun.
13. 8. 2007 Nová verze OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Dne 10. 8. 2007 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novou verzi operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Celý text dokumentu je možné nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
8. 8. 2007 Aktualizace pokynů pro žadatele v OP Podnikání a inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 7. 8. novou verzi Pokynů pro žadatele v programech podpory MARKETING,
ROZVOJ, ICT V PODNICÍCH, INOVACE a POTENCIÁL. Nové verze lze nalézt na www.mpo.cz
6. 8. 2007 Informace o podaných žádostech v programu Rozvoj (OP Podnikaná a inovace)
Dne 2. 8. 2007 zveřejnila agentura CzechInvest na svých webových stránkách informaci o počtu přijatých žádostí v programu
Rozvoj. Agentura CzechInvest přijala do konce července 630 plných žádostí, přičemž podnikatelé by v rámci této první výzvy mohli
získat až 826 miliónů korun. V současné době probíhá vyhodnocování podaných projektů, přičemž konečné výsledky budou
zveřejněny na adrese www.mpo.cz a www.czechinvest.org
3. 8. 2007 Nová verze Integrovaného operačního programu
Dne 31. 7. 2007 zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj novou verzi Integrovaného operačního programu, která byla zaslána
Evropské komisi ke schválení. Celý text dokumentu je možné nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
30. 7. 2007 Schválení Národního strategického referenčního rámce
Evropská komise vydala dne 27. července 2007 rozhodnutí o přijetí Národního strategického referenčního rámce pro Českou
republiku. Tím byla splněna jedna etapa v přípravě ČR na čerpání prostředků z EU. V další fázi je nutné ukončit vyjednávání
o všech 24 operačních programech, protože teprve po jejich přijetí EK, bude možné vydávat rozhodnutí o schválení jednotlivých
projektů. Dle předpokladu jednotlivých ministerstev odpovědných za přípravu OP budou některé OP schváleny v průběhu měsíce
října či listopadu (Doprava, Podnikání a inovace). Některé OP však budou schváleny až na začátku příštího roku.
26. 7. 2007 Byly aktualizovány www stránky Programu Ponte na internetových stránkách KB
V souvislosti s novým programovým obdobím 2007 - 2013 byla provedena aktualizace Průvodce KB pro žadatele o dotace ze
strukturálních fondů EU. Průvodce obsahuje aktuální informace o fondech EU, nových operačních programech, produktové
nabídce programu PONTE II a proceduře čerpání dotací z fondů EU. Dokument je uveřejněn na www.kb.cz
23. 7. 2007 Nová verze OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Dne 20. 7. 2007 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novou verzi Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost, která byla zaslána Evropské komisi ke schválení. Celý text dokumentu je možné nalézt na www.msmt.cz
20. 7. 2007 Zveřejněna nová verze Operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod
Dne 18. 7. 2007 byla zveřejněna Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod nová verze Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Jihovýchod. Celý text dokumentu lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
18. 7. 2007 Příručka pro žadatele a pro příjemce pro ROP NUTS Moravskoslezko
Dne 16. 7. 2007 zveřejnila Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko příručku pro žadatele, příručku pro
příjemce a další metodické pokyny k Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Moravskoslezsko. Jednotlivé dokumenty lze
nalézt na www.rr-moravskoslezsko.cz
16. 7. 2007 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za červen 2007
Dne 13. 7. 2007 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 6. 2007. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz
13. 7. 2007 Nová verze OP Doprava

Dne 11. 7. 2007 Ministerstvo dopravy zveřejnilo novou verzi Operačního programu Doprava. Text tohoto dokumentu však může
doznat změn a to v závislosti na právě probíhajícím vyjednávání s EK, které by mělo být ukončeno během léta. Celý text
dokumentu lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
11. 7. 2007 Zveřejněna nová verze Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
Dne 9. 7. 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo novou verzi Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Text tohoto dokumentu však může doznat změn a to v závislosti na právě probíhajícím vyjednávání s EK,
které by mělo být ukončeno během léta. Celý text dokumentu lze nalézt na
www.strukturalni-fondy.cz
10. 7. 2007 Vyhlášení první výzvy v rámci OP Doprava
Dne 9. 7. vyhlásilo Ministerstvo dopravy první výzvy pro předkládání projektů pro čerpání prostředků z Operačního programu
Doprava (OPD). Žadatelům bude v rámci těchto výzev pro celé programové období 2007-2013 k dispozici celkem zhruba 5,279
mld. EUR. Majoritními příjemci jsou především státní investorské organizace Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic
a dálnic a Ředitelství vodních cest. Výzvy budou otevřeny bez přerušení do konce programového období. Podrobné informace o
zveřejněné výzvě lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
4. 7. 2007 Vyhlášení první výzvy v rámci OP Životní prostředí
Dne 2. 7. zveřejnil Státní fond životního prostředí (SFŽP) výzvu k předkládání projektů v rámci následujících priorit OP ŽP:
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Udržitelné využívání zdrojů energie
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání
Tato první výzva je určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové
organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve. Pro první výzvu je připraveno téměř 20 miliard Kč.
Žádosti bude možné podávat od 3. září do 26. října 2007 na příslušná pracoviště SFŽP. Podrobné informace o zveřejněné výzvě
lze nalézt na www.opzp.cz
3. 7. 2007 Příručka pro příjemce finanční podpory z JPD 3
Řídicí orgán Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 zveřejnil s platnosti od 29. 6. 2007 novou verzi Příručky pro příjemce.
Více informací lze nalézt www.strukturalni-fondy.cz
2. 7. 2007 Vyhlášení programů START, PROGRES a ZÁRUKA v rámci OP Podnikání a Inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 29. června 2007 další, časově omezené výzvy k příjmu registračních žádostí do tří
programů podpory z OPPI administrované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou:
START: Program podpory začínajících podnikatelů ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru
PROGRES: Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů ve formě podřízeného úvěru nebo
podřízeného úvěru s finančním příspěvkem
ZÁRUKA: Program záruk pro malé a střední podnikatele ve formě zvýhodněné záruky nebo zvýhodněné záruky
s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru
Příjem žádostí do všech 3 programů je od 2. 7. 2007 do 31. 12. 2008. Více informací lze nalézt na www.cmzrb.cz
29. 6. 2007 Zveřejněna nová verze Operačního programu ROP NUTS II Střední Morava
Na základě připomínek ze strany Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí ČR byl upraven
dokument Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava pro období 2007-2013.
Text tohoto dokumentu však může doznat změn a to v závislosti na právě probíhajícím vyjednávání o podobě Národního
strategického referenčního rámce a jednotlivých OP mezi ČR a EK. Celý text dokumentu lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
26. 6. 2007 Zveřejněna pracovní verze Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Střední Čechy
Dne 22. 6. 2007 byla zveřejněna pracovní verze Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Jihovýchod. Text tohoto dokumentu však může doznat změn a to v závislosti na právě probíhajícím vyjednávání o podobě
Národního strategického referenčního rámce a jednotlivých OP mezi ČR a EK, které by mělo být ukončeno během léta. Celý text
dokumentu lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
25. 6. 2007 Nová verze OP ČR - Slovensko
Dne 21. června 2007 byla zveřejněna nová pracovní verze Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR‑‑Slovensko pro
období 2007-2013. Dokument byl zaslán Evropské komisi k připomínkování. Text dokumentu (zatím pouze ve slovenském jazyce)
je možné nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
20. 6. 2007 Plán vyhlášení dalších programů v rámci OP Podnikání a Inovace
Řídicí orgán OPPI - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje v průběhu letních měsíců spuštění úvěrových a záručních
programů Start, Progres, Záruka, zaměřených na podporu malých a středních podniků.
U již vyhlášených výzev v rámci programu Marketing a Rozvoj zaznamenalo MPO více jak 800 podaných žádostí, což znamená,
že v programu Rozvoj je trojnásobně překročena plánovanou alokaci. MPO proto předpokládá, že žadatelé by mohli dostat první
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na podzim 2007. Více informací lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
18. 6. 2007 Zveřejněna nová verze implementačního dokumentu OP Životní prostředí
Dne 15. 6. 2007 byla zveřejněna nová Implementačního dokumentu. Implementační dokument OPŽP navazuje svým obsahem na
Programový dokument OPŽP. Implementační dokument obsahuje podrobné informace o implementaci programu, prioritních
osách, oblastech podpory a jednotlivých opatření včetně specifikace potenciálních příjemců podpory. Celý text dokumentu lze
nalézt na www.strukturalni-fondy.cz

11. 6. 2007 Zveřejněna 1. výzva k předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova
Dne 8. 6. vyhlásilo Mze první kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013. Žadatelé
mohou předkládat své žádosti od 9. července do 27. července v sedmi regionálních odborech Státního zemědělského
intervenčního fondu. Podrobnosti týkající této výzvy lze nalézt na www.mze.cz
4. 6. 2007 Informace o přípravě OP Výzkum a vývoj pro inovace
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, které je řídícím orgánem tohoto OP, obdrželo koncem května od Evropské komise
první připomínky k předloženému OP Výzkum a vývoj pro inovace. Evropská komise současně připravuje k OP tzv. poziční
dokument, který bude obsahovat zásadní doporučení směrem k případným úpravám OP. Oficiální jednání s Evropskou komisí
začnou nejdříve v červenci 2007. Více informací o přípravě operačního programu naleznete na www.msmt.cz
28. 5. 2007 Informace o přípravě OP pro Prahu - Konkurenceschopnost a OP Adaptabilita
Dne 25. 5. 2007 zveřejnil Magistrát hl. města Prahy aktuální informace o stavu příprav operačních programů Konkurenceschopnost
a Adaptabilita, které jsou určeny pro žadatele, kteří budou realizovat svůj projekt na území hlavního města. Předpokládá se, že
první možnost předložit žádost o podporu mohla být otevřená od října 2007 do konce roku, případně až do ledna 2008. Praha
plánuje projekty přijímat podobně jako v minulém období v rámci JPD 2 a JPD 3, s tím, že každý rok bude v období 2007 - 2013
minimálně jedna výzva k předkládání žádostí. Celý text informace lze nalézt na www.praha-mesto.cz
25. 5. 2007 Zveřejněna pracovní verze Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Jihovýchod
Dne 24. 5. 2007 byla zveřejněna pracovní verze Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Jihovýchod. Text tohoto dokumentu však může doznat změn a to v závislosti na právě probíhajícím vyjednávání o podobě
Národního strategického referenčního rámce a jednotlivých OP mezi ČR a EK, které by mělo být ukončeno během měsíce
července. Celý text dokumentu lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
23. 5. 2007 Evropská komise schválila Program rozvoje venkova
Dnešního dne Evropská komise schválila Program rozvoje venkova. V programovacím období 2007 - 2013 bude z Programu
rozvoje venkova možné čerpat více než 100 mld. Kč. Pro letošní rok bude k dispozici 13 mld. Kč. 5. června proběhne jednání
Monitorovacího výboru, na kterém mají být odsouhlasena prováděcí pravidla pro opatření, kde začne příjem žádostí v první vlně.
Jde o následující opatření:
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (alokace 1,2 miliardy Kč ročně)
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (alokace 235 milionů Kč ročně)
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (alokace 580 milionů Kč ročně)
Pravidla pro žadatele by měla být k dispozici během června. První kolo příjmu žádostí, ve kterém bude rozděleno 2,3 miliardy
korun, bude otevřeno v polovině července.
Více informací lze nalézt na www.mze.cz
22. 5. 2007 Informace o přípravě NSP a OP Rybářství
Státní zemědělský intervenční fond dnes uveřejnil na svých stránkách aktuální informace o stavu přípravy Národního strategického
plánu pro oblast rybářství a Operačního programu Rybářství. Oba dokumenty by měly být dokončeny během června 2007. Po
dopracování a zapracování připomínek budou NSP a OP Rybářství předloženy vládě ke schválení a následně předány Evropské
komisi. Schválení OP Rybářství Evropskou komisí se předpokládá v únoru 2008.
Schválení programových dokumentů Evropskou komisí však nebude mít vliv na vyhlášení výzev k příjmu žádostí o dotaci z OP
Rybářství. V opatřeních, která pokračují z OP Zemědělství, se předpokládá vyhlášení první výzvy již na podzim roku 2007. První
výzvy by mohly být vyhlášeny v následujících oblastech: propagace, chov a zpracování ryb, průzkumy trhu. Celý text o přípravě
OP Rybářství lze najít na www.szif.cz
16. 5. 2007 Zveřejněna pracovní verze implementačního dokumentu OP Životní prostředí
Dne 15. 5. 2007 byla zveřejněna pracovní verze Implementačního dokumentu. Implementační dokument OPŽP navazuje svým
obsahem na Programový dokument OPŽP. Implementační dokument obsahuje podrobné informace o implementaci programu,
prioritních osách, oblastech podpory a jednotlivých opatření včetně specifikace potenciálních příjemců podpory. Celý text
dokumentu lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz
14. 5. 2007 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za duben 2007
Dne 11. 5. 2007 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 4. 2007. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz
9. 5. 2007 Aktuální informace o zpracování ROP NUTS II Jihozápad
Příprava Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) probíhá od září 2005.
Návrh tohoto strategického dokumentu byl v průběhu procesu přípravy připomínkován a projednán v radách obou krajů tvořících
Region soudržnosti Jihozápad a dalšími partnery
Paralelně s finalizací ROP probíhá příprava Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Jihozápad. Pracovní verze Prováděcího
dokumentu(PD) jsou aktuálně zveřejňovány na www.rr-jihozapad.cz. Celý text o přípravě tohoto operačního programu lze nalézt
na www.strukturalni-fondy.cz
4. 5. 2007 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za březen 2007
Dne 3. 4. 2007 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 3. 2007. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
30. 4. 2007 SZIF zveřejnil jmenný seznam schválených projektů
Dne 27. 4. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond jmenný seznam schválených projektů
v rámci OP RVMZ - desáté kolo příjmu žádostí (15. 5. - 2. 6. 2005) u podopatření 1.1.1. investiční záměr f) Investice do
rekonstrukce/výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny). Seznam lze nalézt na www.szif.cz.

26. 4. 2007 Vyhlášení dalších programů v rámci OP Podnikání a Inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 25. dubna 2007 další, časově omezené výzvy k příjmu registračních žádostí do čtyř
programů podpory z OPPI:
Inovace: Program zaměřený na zvýšení inovačního potenciálu podniků
Potenciál: Program zaměřený na posílení vývojových kapacit firem a jejich spolupráce s výzkumnými a vývojovými
institucemi
ICT v podnicích: Program zaměřený na podporu pořizování a rozšiřování informačních systémů v podnicích
Eko-energie: Program zaměřený na snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných zdrojů
energie
První rozhodnutí o poskytnutí dotace se budou moci vydávat až po schválení OPPI orgány Evropské komise, což lze očekávat
až po schválení celého Národního strategického referenčního rámce (nejdříve v červnu).
Cílem ministerstva obchodu a průmyslu je vyjednat rychlé schválení operačního programu a postupně zahájit příjem žádostí i do
zbývajících programů podpory v rámci OPPI. Vyhlášení některých z nich, jako např. Prosperita, Spolupráce a Nemovitosti je
nicméně vázáno na komplikované vyjednání velmi specifických podmínek pro poskytování veřejné podpory.
Postupný náběh zavádění jednotlivých programů OPPI po pečlivém zvážení rizika vyhlášení nových programů před schválením
celého operačního programu umožní podnikatelům připravit si s předstihem své projekty a dle již vyhlášených programů
případně i realizovat. Výdaje uskutečněné po registraci žádosti o podporu mohou být po kladném rozhodnutí hodnotitelské
komise zpětně započítány do způsobilých výdajů projektu. Díky tomu se podstatně zkrátí doba nutná pro převod financí na účty
úspěšných podnikatelů.
Více informací včetně termínů předkládání registračních žádostí do jednotlivých programů lze nalézt na www.czechinvest.org.
19. 4. 2007 Závěry z jednání českého vyjednávacího týmu s EK
V úterý 17. dubna 2007 se v Bruselu uskutečnilo první kolo oficiálního vyjednávání Národního strategického referenčního rámce
(NSRR) s Evropskou komisí. Ukončení vyjednávání o NSRR je odhadováno na konec měsíce května, na něj budou navazovat již
jednání o jednotlivých operačních programech pro léta 2007-2013. Hlavní závěry z jednání lze najít na www.strukturalni-fondy.cz.
16. 4. 2007 Výměna přílohy Pokyn pro žadatele v programu ROZVOJ
Dne 16. 4. 2007 byl zveřejněna aktualizovaná verze Pokynů pro žadatele pro program v Rozvoj v rámci OP Podnikání a Inovace.
Tento program byl vyhlášen dne 28. 2. 2007. Aktualizovaný dokument lze najít na stránkách MPO.
6. 4. 2007 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za únor 2007
Dne 5. 4. 2007 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 28. 2. 2007. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
29. 3. 2007 Průvodce podnikatele OP Podnikání a Inovace
Dne 27. 3. vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR brožuru "Průvodce Operačním programem Podnikání a inovace" pro
žadatele o podporu z tohoto programu. Průvodce usnadní orientaci v nabídce programů podpory a zároveň napomůže identifikovat,
ze kterého programu podpory a za jakých podmínek je možno čerpat prostředky na financování projektů. Publikace obsahuje
dokumentaci, popis jednotlivých procesů od zpracování žádosti až ke schválení projektu včetně všech aktivit, které souvisejí s jeho
průběhem a ukončením. Průvodce podnikatele lze stáhnout na stránkách MPO.
27. 3. 2007 Nové přílohy v programech podpory OP Průmysl a podnikání
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nové přílohy v programech podpory PROSPERITA, INOVACE I, INOVACE II
a KLASTRY z OP Průmysl a podnikání (OPPP).
Program podpory PROSPERITA - Doporučené tabulky
Program podpory INOVACE I - Doporučené tabulky
Program podpory INOVACE II - Doporučené tabulky
Program podpory KLASTRY - Doporučené tabulky - VYHLEDÁVÁNÍ
Program podpory KLASTRY - Doporučené tabulky - ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ
Nové dokumenty je možné stáhnout jako přílohy k jednotlivým programům v sekci Programy podpory z OPPP na webových
stránkách MPO.
21. 3. 2007 Příručka pro příjemce finanční podpory z JPD 2
Řídicí orgán Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 zveřejnil s platnosti od 20. 3. 2007 verzi Příručky pro příjemce (pro 5.
výzvu). Více informací lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz.
12. 3. 2007 Navýšení prostředků v 6. výzvě JPD 2
Dne 8. 3. 2007 bylo oznámeno, že v programu JPD 2 došlo k navýšení finančních prostředků, které jsou k dispozici pro předkládání
projektů v rámci 6. výzvy. Volné finanční prostředky v jednotlivých opatřeních mohou být ještě navyšovány až do okamžiku
schválení projektů.
Žadatelům je doporučeno podat projekty i nad rámec vyhlášené výše alokace, kdy méně úspěšné projekty v 6. výzvě budou
zařazeny mezi náhradní a v průběhu roku 2007 jim mohou být nabídnuty případné další uvolněné finanční prostředky. Více
informací na www.praha-mesto.cz v sekci Dotační program JPD 2.
5. 3. 2007 Aktualizace Metodiky uznatelných nákladů v OPPP
Dne 1. března 2007 byly zveřejněny aktualizované verze Metodiky uznatelných nákladů pro programy v OP Průmysl a podnikání.
Změny se týkají obecné části metodiky platné pro všechny programy OPPP a zvláštních částí metodiky u programů KLASTRY
a PROSPERITA. Více informací a soubor ke stažení je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz.
28. 2. 2007 Vyhlášení programu MARKETING a ROZVOJ v rámci OPPI
Agentura CzechInvest dne 28. 2. vyhlásila Výzvu I programu Rozvoj a Marketing, které jsou součástí Operačního programu

Podnikání a inovace.
Program Rozvoj je zaměřen na podporu rozvoje malých a středních podniků pomocí investic do moderních technologií a je určen
pro zájemce pouze z vybraných regionů. Příjem Registračních žádostí bude ukončen 31. května 2007 a příjem Plných žádostí
30. června 2007. Podávání žádostí probíhá pomocí internetové aplikace eAccount, kterou lze najít na stránkách
www.czechinvest.org.
Rovněž bylo zahájeno přijímání Registračních žádostí do programu Marketing administrovaného Českou agenturou na podporu
obchodu CzechTrade. Program je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních
příležitostí, které na světovém trhu existují. Registrační žádosti lze předkládat do 31. prosince 2007. Plné žádosti budou žadatelé
moci podávat od 1. dubna 2007 do 31. prosince 2007.
21. 2. 2007 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za leden 2007
Dne 20. 2. 2007 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 1. 2007. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
16. 2. 2007 Obnovení příjmů žádostí do národních programů SFŽP
Počínaje dnem 12. února 2007 došlo k obnovení příjmu žádostí do Národních programů Státního fondu životního prostředí ČR.
Jedná se o programy na využívání obnovitelných zdrojů energie na vytápění, ohřev teplé vody, výrobu elektrické energie
a environmentální vzdělávání v rámci Státního programu na podporu úspor energie. Zájemci o mohou ucházet o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí ČR v následujících programech. Více informací lze získat na www.sfzp.cz.
7. 2. 2007 Český překlad OP Nadnárodní spolupráce a OP Meziregionální spolupráce
Dne 5. 2. 2007 byl zveřejněn MMR český překlad návrhu Operačního programu Nadnárodní spolupráce v oblasti Střední Evropa
a Operačního programu Meziregionální spolupráce. Příslušné dokumenty lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz.
2. 2. 2007 Zveřejněna Pravidla způsobilých výdajů pro operační programy 2007-2013
Dne 30. 1. 2007 zveřejnilo MMR Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti na programové období 2007-2013. Pravidla 2007-2013 je tvoří základ pro sestavení podrobných pravidel
způsobilých výdajů na úrovni operačních programů. Pravidla na úrovni jednotlivých poskytovatelů pomoci (řídicích
orgánů) nesmí být v rozporu s pravidly v tomto materiálu. Soubor se zněním pravidel je umístěn na
www.strukturalni-fondy.cz.
29. 1. 2007 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za prosinec
Dne 26. 1. 2007 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 12. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
22. 1. 2007 Informace o OP Přeshraniční spolupráce
V současné době MMR, společně se zahraničními partnery, vyjednává s Evropskou komisí poslední úpravy základních dokumentů,
které poté budou zaslány Evropské komisi ke schválení. Schváleny by měly být na jaře 2007. Dalším předpokladem vyhlášení
programů, zejména z důvodu jejich bezproblémového "nastartování", je vypracování doprovodné dokumentace k základním
programovým dokumentům. Více informací naleznete na www.strukturalni-fondy.cz.
15. 1. 2007 6. výzva k předkládání projektů v rámci JPD 2
Dne 10. 1. byla Regionální radou regionu soudržnosti Praha odsouhlasena 6. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu
z JPD 2. Žadatelé o finanční podporu mohou od 10. ledna do 16. března tohoto roku předkládat projekty v pěti opatřeních:
1.
2.
3.
4.
5.

Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

Současně byla zveřejněna Příručka pro žadatele je určena pro konečné příjemce, kteří budou žádat o podporu poskytovanou
v rámci 6. výzvy JPD 2. Více informací je k dispozici na www.praha-mesto.cz v sekci Dotační program JPD 2.
11. 1. 2007 Zveřejněna nová verze Operačního programu Průmysl a inovace
Dne 10. 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých stránkách aktuální podobu 15 podprogramů v jaké byly předloženy
ke schválení vládě ČR. Ministerstvo nyní projednává Operační program s Evropskou komisí a po jeho schválení dojde postupně
k vyhlášení jednotlivých výzev programů. Jako první se očekává přijímání žádostí o podporu v programech realizovaných
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a dotačních programech ROZVOJ a MARKETING. Více informací lze najít na
www.mpo.cz.
5. 1. 2007 ČR plně využila prostředky z EU alokované na rok 2004
Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo, že ČR nepřijde o žádné peníze z evropských fondů, které musely být využity do konce roku
2006. Peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004 ČR vyčerpala ze 160 %, a nyní už tak využívá peníze pro rok 2005.
V uplynulých dvou letech se nejlépe dařilo využívat evropské peníze určené na výstavbu a rekonstrukce dopravní infrastruktury
a infrastruktury pro zlepšování životního prostředí. Druhým nejúspěšnějším pak byl operační program pro zemědělství a venkov,
který se soustřeďuje na investice do zemědělství, podporu malých zemědělců či zpracování produktů zemědělské výroby. Dalším
v žebříčku čerpání je operační program Průmysl a podnikání, a díky velkému skoku v čerpání za poslední tři měsíce roku 2006 se
na čtvrtou příčku dostal program pro rozvoj regionů (Společný regionální operační program).
30. 12. 2006 Zveřejnění výsledků programu PROFESE v OP RLZ
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR oznámilo žadatelům definitivní výsledky hodnocení projektů podaných do 3. kola programu
Profese, který je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Během tří kol se o dotace na specifické vzdělávání
zaměstnanců ucházelo 364 projektů. Podrobnější informace lze nalézt na www.czechinvest.cz v sekci Novinky.

28. 12. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za listopad
Dne 27. 12. 2006 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 11. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
22. 12. 2006 Ministerstvo zemědělství připravuje zjednodušení procesu čerpání dotací
Ministerstvo zemědělství (Mze) připravuje pro žadatele, kteří se budou ucházet o finanční podporu na své projekty z nového
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zjednodušení se týká většiny projektů předkládaných na opatření
z Programu rozvoje venkova.
Žadatelé u malých projektů (do 1 mil. Kč) nebudou muset předkládat výpočet finančního zdraví ani ekonomické životaschopnosti
projektu. Díky tomu, že jejich žádost bude jednodušší, zrychlí se i administrace na Státním zemědělském intervenčním fondu. Více
informací lze nalézt na www.mze.cz.
19. 12. 2006 SZIF zveřejnil zprávu o průběhu 12. kola příjmu žádostí v OP RVMZ
Dne 18. 12. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond zprávu o průběhu 12. kola příjmu
žádostí, který probíhal v období od 27. listopadu do 15. prosince pro podopatření 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků
a marketing.
12. 12. 2006 Aktuální informace o programech podnikání v OPPI
Dne 11. 12. zveřejnila agentura CzechInvest, na svých stránkách, informaci o stavu přípravy Operačního programu Podnikání
a inovace. OPPI navazuje na právě končící operační program Průmysl a podnikání (OPPP), nicméně jeho součástí jsou i programy
zcela nové. Všech 15 programů podpory prochází nyní meziresortním připomínkovým řízením. V druhé polovině prosince budou
programy zaslány ke schválení Vládě ČR. Podrobnější informace lze nalézt na www.czechinvest.cz v sekci Novinky.
5. 12. 2006 Osobní výdaje v JPD 3 - Příručka pro příjemce
Revize Příručky pro příjemce, která vešla v platnost 6. listopadu, vymezila, že do žádostí o platbu je možné zahrnovat jen výdaje,
které byly uhrazeny nejpozději poslední den monitorovaného období, ke kterému se žádost vztahuje. Magistrát hl. m. Prahy získal
výjimku z tohoto omezení, která se vztahuje na osobní výdaje. Podrobnosti o systému pro zahrnování výdajů do jednotlivých
žádostí o platbu obsahuje článek Zahrnování výdajů projektu do žádostí o platbu podle data jejich uskutečnění v sekci Pro
příjemce.
24. 11. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za říjen
Dne 23. 11. 2006 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech 31. 10. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
21. 11. 2006 Operační programy 2007 - 2013 byly předány Evropské komisi
Dne 20. 11. 2006 předal v Bruselu ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič evropské komisařce pro regionální politiku Danutě
Hübner Národní strategický referenční rámec a operační programy, které schválila vláda ČR na svém zasedání dne
15. 11. 2006.
Předložením dokumentů Evropské komisi k oficiálnímu vyjednávání začal proces jejich formálního schvalování. Schválení
operačních programů Evropskou komisí však není podmínkou pro vypsání výzev k předkládání projektových žádostí.
Předpokládá se, že v první fázi budou spuštěny programy, které navazují na zkušenosti z realizace operačních programů
v probíhajícím období čerpání 2004 - 2006. Jedná se například o OP Podnikání a inovace či OP Doprava. To bude možné až po
stanovení pravidel, za kterých budou tyto peníze čerpány a po vydání Pokynů pro žadatele. Tyto dokumenty bude MMR,
a ostatní resorty, zpracovávat v průběhu nadcházejících dvou měsíců.
16. 11. 2006 Nová opatření urychlí čerpání z fondů EU
K 1. listopadu 2006 vyčerpala Česká republika ze strukturálních fondů EU 11,7 miliardy korun z celkových 44,9 miliard, které má
ČR k dispozici na období 2004 - 2006, a musí je tedy utratit do konce roku 2008. V letech 2007 - 2013 bude ČR moci získat až 750
miliard, tedy zhruba 100 miliard ročně. Stávající způsob zpětného financování bude v maximální míře nastaven na průběžný
systém financování, kdy budou žadateli průběžně propláceny jednotlivé etapy projektu.
Dalším opatřením, které usnadní žadatelům orientaci v oblasti uznatelných nákladů je příprava Manuálu způsobilých výdajů,
který bude předložen vládě ČR nejpozději v průběhu prosince 2006. Po jeho schválení se stane závazným pro přípravu
navazujících metodických dokumentů.
13. 11. 2006 Národní registr poradců již obsahuje 267 prověřených poradců
Národní registr poradců (NRP) vytvořený Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest obsahuje už 267 prověřených
odborníků, kteří budou malým a středním podnikům poskytovat poradenské služby. Kromě své specializace mají komplexní přehled
o problematice řízení malých a středních podniků ve všech klíčových oblastech (prodej, marketing, výroba/tvorba produktu, finance,
logistika, personální řízení). Jejich přehled je uveden na www.czechinvest.org.
8. 11. 2006 Zveřejněna výzva k předkládání projektů v rámci 12. kola o podporu OP Zemědělství
Dne 7. 11. vyhlásilo Mze další výzvu k předkládání žádostí o finanční pomoc pro podopatření 1.2 Zlepšení zpracování
zemědělských výrobků a marketing. Jedná se o poslední kolo v rámci OP Zemědělství. K dispozici je 71,6 milionu korun. Žadatelé
mohou předkládat své žádosti od 27. listopadu do 15. prosince v sedmi regionálních odborech Státního zemědělského
intervenčního fondu. Podrobnosti týkající této výzvy lze nalézt na www.szif.cz.
6. 11. 2006 Revize Příručky pro příjemce finanční podpory z JPD 3
Řídicí orgán Jednotného programového dokumentu 3 zveřejnil s platnosti od 6. 11. 2006 novou verzi Příručky pro příjemce. Více
informací lze nalézt na www.praha-mesto.cz v sekci EU/ Dotační program JPD 3/ Pro příjemce, kde je kromě aktuálně platné
verze ke stažení také přehled změn, které revize přinesla.
30. 10. 2006 Praha urychlila čerpání peněz z fondů EU
V průběhu října vzrostla vyčerpaná částka z 347 milionů na 727 milionů, tedy o více jak 47%. Dosud tak Praha využila na projekty
asi 60% z celkové sumy 1,2 miliardy, kterou má k dispozici do konce roku 2006. Podle průběžných výsledků čerpání prostředků
dvou programů pro Prahu se ukazuje, že částka, kterou má Praha k dispozici do konce roku 2006, bude plně využita v jednom

z programů - tzv. JPD 2. U druhého - tzv. JPD 3, ze kterého jsou podporovány projekty v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských
zdrojů, se vyčerpání celé částky s velkou pravděpodobností nepodaří.
23. 10. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za září
Dne 20. 10. 2006 byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 9. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
18. 10. 2006 Úprava Pravidel pro žadatele v OP RVMZ
Dne 17. 10. 2006 schválila ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová změnu a zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství,
konkrétně se jedná o změnu Pravidel MAS a zpřesnění Pravidel LEADER+. Více informací je k dispozici na www.mze.cz v sekci
OP Zemědělství.
6. 10. 2006 Čerpání peněz z Fondů EU se výrazně zvýšilo
Dne 3. 10. 2006 zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj na svých internetových stránkách informaci o vývoji čerpání prostředků
z fondů EU k 31. 8. 2006. Z této zprávy vyplývá, že k tomuto datu vyčerpala Česká republika ze strukturálních fondů Evropské unie
9,9 mld. Kč, tedy 79,2 % z celkového objemu, který má ČR k dispozici do konce roku 2006. Meziměsíčně vzrostlo čerpání
o téměř 3 miliardy korun. Oproti předchozím měsícům se výrazně zrychlilo čerpání ve všech fázích získávání prostředků,
včetně jejich proplácení směrem ke konečným příjemcům.
2. 10. 2006 Příjem žádostí v OP Průmysl a podnikání ukončen.
Agentura CzechInvest oznámila, že dne 29. 9. 2006 ukončila příjem Žádosti o podporu v rámci OP Průmysl a podnikání pro
období (2004-2006). Pokud byla žádost zaslána poštou, je rozhodující datum uvedené na otisku razítka poskytovatele poštovních
služeb. Žádosti předložené po 29. září budou z dalšího hodnocení automaticky vyřazeny. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
budou úspěšným žadatelům vydána nejpozději do 31. 12. 2006. Vlastní realizace projektů může probíhat v souladu se
schválenými harmonogramy až do poloviny roku 2008 s tím, že poslední žádosti o platbu musí být předány do října 2008.
Posledním otevřeným programem v OPPP je START (bezúročný úvěr pro malé začínající podnikatele), do něhož přijímá žádosti
Českomoravská záruční rozvojová banka až do 30. 11. 2006.
27. 9. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za srpen
Dne 25. 9. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 8. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
19. 9. 2006 Obnovení příjmů žádostí do národních programů SFŽP
Počínaje dnem 15. září 2006 dochází k obnovení příjmu žádostí do národních programů Státního fondu životního prostředí ČR.
Jedná se o vybrané programy uvedené v Příloze II. Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR. Více
informací lze získat na www.sfzp.cz.
11. 9. 2006 Aktualizovaná příručka pro příjemce finanční podpory OP RLZ.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo aktuální verzi Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ,
která je určena úspěšný žadatelům o podporu projektů v některé z oblastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů na území Cíl 1.
Příručka je k dispozici na webových stránkách www.esfcr.cz v rubrice Publikace.
6. 9. 2006 Alokace pro Cíl 3 2007-2013 - Přeshraniční spolupráce
Dne 6. září 2006 došlo k dohodě o rozdělení prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) určených pro Českou
republiku mezi jednotlivé přeshraniční programy (Cíl 3). Jedná se o budoucí programy přeshraniční spolupráce
v programovacím období 2007-2013 v česko-bavorském, česko-saském, česko-polském, česko-slovenském a česko-rakouském
příhraničí. Tyto programy navazují na současné Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Konkrétní částky v EUR jsou v této
tabulce. Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční spolupráci, pro partnery budoucích projektů ze sousedních států budou
k dispozici prostředky, které vyčlení ze své alokace pro Cíl 3 partnerské státy.
29. 8. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za červenec
Dne 28. 8. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 7. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
18. 8. 2006 Zveřejněna pracovní verze OP Průmysl a inovace
Pracovní verze dvaadvaceti programů z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a dvou z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVpK) lze nalézt od 17. srpna na webových stránkách agentury CzechInvest v záložce
Programy 2007-13.
7. 8. 2006 Zveřejněna výzva k předkládání projektů v rámci 11. kola o podporu OP Zemědělství
Dne 3. 8. vyhlásilo Mze další výzvu k předkládání žádostí o finanční pomoc pro opatření 2.3. Rybářství. Žadatelé mohou předkládat
své žádosti od 23. srpna do 13. září 2006. Podrobnosti týkající této výzvy lze nalézt na www.mze.cz v sekci Operační program
Zemědělství.
28. 7. 2006 Aktuální informace o programech v rámci OPPP
Dne 26. 7. zveřejnila na svých stránkách informaci o stavu přijímání žádostí v jednotlivých programech OPPP. Z důvodu velkého
zájmu a postupného vyčerpání přidělených finančních prostředků jsou některé programy již pozastaveny. Pro usnadnění orientace
je ve zprávě přiložen aktuální seznam programů a časové možnosti podávání žádostí. Podrobnější informace lze nalézt na
www.czechinvest.cz v sekci Novinky.
21. 7. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za červen
Dne 21. 7. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 6. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.

19. 7. 2006 Vyhlášení výzev v rámci SROP opatření 1.1 Regionální podpora podnikání
V průběhu června a července byly ve 4 krajích vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů v rámci SROP, opatření 1.1 Regionální
podpora podnikání. Jedná se o následující kraje:
Jihočeský - 5. kolo (od 30. 6. - 31. 8. 2006)
Olomoucký - 3. kolo (od 11. 7. - 8. 9. 2006)
Zlínský - 3. kolo (od 19. 7. - 15. 9. 2006)
Pardubický - 3. kolo (od 10. 7. - 22. 9. 2006)
Více informací lze nalézt na stránkách www.czechinvest.cz v sekci Novinky nebo na stránkách jednotlivých krajských úřadů.
7. 7. 2006 5. výzva k předkládání projektů v rámci JPD 2
Dne 30. 6. byla Zastupitelstvem hl. města Prahy odsouhlasena 5. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z JPD 2. Po
schválení této výzvy Zastupitelstvem hl. m. Prahy budou moci žadatelé o finanční podporu od 30. června do 2. října tohoto roku
předkládat projekty ve čtyřech opatřeních:
1.
2.
3.
4.

Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

Více informací je k dispozici na www.praha-mesto.cz v sekci Dotační program JPD 2.
3. 7. 2006 Úprava podmínek pro žadatele v OP RVMZ
Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP zveřejnilo dne 30. června 2006 upozornění pro žadatele v rámci OP Zemědělství
týkající se změny při poskytování dotací v souvislosti s platností nového zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 7. 2006. Více
informací je k dispozici na www.mze.cz v sekci OP Zemědělství.
28. 6. 2006 Nedostatek zdrojů v programech OPPP
Dne 27. 6. Ministerstvo průmyslu a obchodu na upozornilo na nedostatek finančních zdrojů pro programy ÚSPORY ENERGIE
a OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE a doporučilo žadatelům vyčkat na nový připravovaný program EKO - ENERGIE, který bude
vyhlášen pravděpodobně v 1. pololetí roku 2007 v rámci nového OP Podnikání a Inovace po 1. 1. 2007. Podrobnější informace
lze nalézt na www.mpo.cz v sekci OP Průmysl a podnikání.
22. 6. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za květen
Dne 21. 6. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 5. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
12. 6. 2006 Poslední kolo programu PROFESE uzavřeno
Dne 7. června skončilo přijímání žádostí do třetího kola programu Profese v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů regionálními
kancelářemi CzechInvestu. O dotace na odborné školení svých zaměstnanců mohly české firmy ze zpracovatelského sektoru,
průmyslových služeb a služeb v sektoru životního prostředí žádat od 7. dubna. O zhruba 70 milionů korun se ve třetím kole uchází
celkem 147 podnikatelů. Podrobnější informace lze nalézt na www.czechinvest.cz v sekci Novinky.
2. 6. 2006 Zpřesnění pravidel pro žadatele v OP RVMZ
Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP schválilo dne 29. května 2006 zpřesnění Pravidel pro žadatele pro podopatření
2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) a opatření 2.3. Rybářství. Více informací je k dispozici na www.mze.cz v sekci
OP Zemědělství.
22. 5. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za duben
Dne 22. 5. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 4. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
12. 5. 2006 Aktualizace žádosti o podporu v OPPP
Agentura CzechInvest upozorňuje na nové verze formulářů Žádostí o podporu u dotačních programů Prosperita, Reality,
Školicí střediska, Marketing, Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie. Nové verze Žádostí o podporu bude možno
podávat na regionálních kancelářích agentury CzechInvest nejdříve v pondělí 22. května 2006. Před tímto datem nebudou Žádosti
o podporu podávané na nových formulářích přijímány. Pro žadatele, kteří plánují podat Žádost o podporu do 19. května 2006, jsou
na www.czechinvest.cz k dispozici rovněž staré verze formulářů Žádosti o podporu.
5. 5. 2006 Omezené finanční zdroje v programech OPPP
Dne 3. 5. Ministerstvo průmyslu a obchodu upozornilo, že množství finančních zdrojů pro programy Prosperita, Školící střediska
a Obnovitelné zdroje energie, je s ohledem na končící programovací období již velmi omezené. Z tohoto důvodu nelze vyloučit, že
nebude možné podpořit všechny kvalitní projekty. Předpokládá se vyhlášení obdobných programů i v příštím programovacím
období 2007-2013, kdy bude množství finančních prostředků výrazně vyšší. Potenciální žadatelé by proto měli zvážit podání svých
žádostí až v rámci nového OP Podnikání a Inovace po 1. 1. 2007.
3. 5. 2006 Zveřejněna nová verze Příručky pro žadatele SROP pro 7. a 8. kolo výzev
Dne 2. 5. zveřejnil Řídící orgán SROP Příručku pro žadatele se svými přílohami pro 7. a 8. kolo výzvy pro příjem projektů do
programu SROP. Tato výzva je obecně vymezena termínem 5. 5. 2006 až 30. 6. 2006. Více informací a soubor ke stažení je
k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (Operační programy / SROP / Pro žadatele)
2. 5. 2006 3. kolo výzvy k předkládání projektů v rámci dílčího opatření 2.2.1 JPD 2
Dne 2. 5. vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Praha 3. kolo výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu na podporu
rozvoje malých a středních podniků formou dotací. Žadatelé o finanční podporu mohou předkládat projekty od 1. 5. 2006 do 30.

6. 2006. Více informací je k dispozici na www.praha-mesto.cz.
28. 4. 2006 SZIF zveřejnil jmenný seznam schválených projektů
Dne 28. 4. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond jmenný seznam 33 schválených projektů
v rámci OP RVMZ - sedmé kolo příjmu žádostí (28. 11. - 21. 12. 2005) pro podopatření 2.1.4c) Rozvoj venkova (LEADER+).
28. 4. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF za březen
Dne 28. 4. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 3. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz.
26. 4. 2006 Úprava Pravidel pro žadatele v OP RVMZ
Dne 26. dubna 2006 schválil ministr zemědělství Jan Mládek úpravu Pravidel pro žadatele. Zpřesnění Pravidel umožňuje
žadatelům, kteří se zaregistrují v 9. kole příjmu žádostí (pro všechny vyhlášené tituly) předložit některé přílohy/potvrzení
v prodlouženém termínu, tj. do 28. května 2006.
14. 4. 2005 Přehled schválených projektů v JPD 3
Dne 11. 4. zveřejnil na svých stránkách Magistrát Hl. města Prahy přehled doporučených projektů 4. kola v rámci Jednotného
programového dokumentu 2. Více informací o schválených projektech lze nalézt na www.praha-mesto.cz v sekci EU/Dotační
program JPD 2/Aktuality.
10. 4. 2006 Výzva k podávání žádostí o podporu z programu Profese
Agentura Czechinvest vyhlásila výzvu k přijímání žádostí o podporu v rámci programu Profese, který je součástí OP Rozvoj
lidských zdrojů. Výzva je určena pro firmy na specifické vzdělávání směřující k růstu kvalifikace, rozšiřování znalostí a dovedností
zaměstnanců v technických profesích, pracovníků odpovědných za řízení a rozvoj lidských zdrojů a také na vzdělávání
zaměstnanců v oblasti životního prostředí. Žádosti o dotace je možno podávat od 10. dubna 2006 do 7. června 2006 a to
v příslušné Regionální kanceláři CzechInvestu (seznam kontaktních míst je dostupný na www.czechinvest.cz).
6. 4. 2006 Zveřejněna výzva k předkládání projektů v rámci 10. kola o podporu OP Zemědělství
Dne 5.4. vyhlásilo Mze další výzvu k předkládání žádostí o finanční pomoc pro podopatření 1.1.1.f) Investice do zemědělského
majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům a opatření 2.3. Rybářství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 15.
května do 2. června. Podrobnosti týkající této výzvy lze nalézt na www.szif.cz.
28. 3. 2006 Průvodce podporami OP RVMZ (zemědělství)
Dne 27. 3. byly na stránkách Ministerstva zemědělství zveřejněny publikace o možnostech čerpání podpor v rámci OP
Zemědělství. Jedna z publikací je určena pro obce a druhá pro zemědělské subjekty.
22. 3. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 28. 2. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 28. 2. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/ Monitorování).
20. 3. 2006 Revize Příručky pro příjemce finanční podpory z JPD 3
Řídicí orgán Jednotného programového dokumentu 3 zveřejnil s platnosti od 15. 3. 2006 novou verzi Příručky pro příjemce. Více
informací lze nalézt na www.praha-mesto.cz (v sekci EU / Dotační program JPD 3 / Pro příjemce), kde je kromě aktuálně platné
verze ke stažení také přehled změn, které revize přinesla.
17. 3. 2006 Obnovení příjmů žádostí do národních programů SFŽP
Počínaje dnem 15. března 2006 dochází k obnovení příjmu žádostí do národních programů Státního fondu životního prostředí
ČR. Jedná se o vybrané programy uvedené v Příloze I a Příloze II. Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze
SFŽP ČR. Doba příjmu je limitována disponibilními prostředky Fondu. Fond přijme žádosti v celkové výši dvojnásobku alokovaných
prostředků, aby tak byla zajištěna možnost výběru kvalitních projektů k podpoře. Po dosažení takto stanovené hranice bude příjem
opět uzavřen. Více informací lze získat na www.sfzp.cz
8. 3. 2006 Finanční podpora pro stavby skladů obilovin a olejnin
Dne 6. 3. 2006 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel pro žadatele z Operačního programu Zemědělství týkající se nového
investičního záměru f) Investice do rekonstrukce/výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií
posklizňových úprav, hodnocení a skladování obilovin a olejnin v rámci podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku
a podpora mladým začínajícím zemědělcům.
Vyhlášení výzvy pro příjem žádostí se očekává nejdříve v květnu 2006. Počítá se objemem cca 340 mil. Kč na podporu tohoto
investičního záměru.
28. 2. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 28. 2. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 1. 2006. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství / Monitorování).
22. 2. 2006 Zveřejněna příručka pro příjemce ke 3.výzvě JPD 2
Řídící orgán JPD 2 připravil metodiku postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení. Příručka je určena pro úspěšné
konečné příjemce, kteří podávali projekt v rámci 3. výzvy JPD 2 (tj. od 24.6 - 30.9.2005) a seznamuje příjemce se systémem
veřejných zakázek, podáváním žádosti o platbu, financováním, monitorováním projektu a následném udržením výsledků projektu.
Více informací lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz (v sekci JPD 2 / Dokumenty).
15. 2. 2006 Výzva k podávání žádostí o podporu z podprogramu INOVACE II
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vyhlásilo 22. února 2006 časově omezenou výzvu pro podávání žádostí o dotace
do programu podpory INOVACE II v rámci OP Průmysl a podnikání. Cílem programu je umožnit realizaci rozvojových
podnikatelských projektů zaměřených využití výsledků výzkumu a vývoje.
Žádosti o dotace je možno podávat od 3. dubna 2006 do 28. dubna 2006 a to v příslušné Regionální kanceláři CzechInvestu

(seznam kontaktních míst je dostupný na www.czechinvest.cz)
14. 2. 2006 SZIF zveřejnil jmenný seznam schválených projektů
Dne 13. 2. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond jmenný seznam schválených projektů
v rámci OP RVMZ - čtvrté kolo příjmu žádostí (31. 1. - 25. 2. 2005) u opatření 1.1.1. - Investice do zemědělského majetku
a podpora mladým začínajícím zemědělcům (investiční záměr e) Stroje pro zemědělskou výrobu), podopatření 1.3.2. - Investice do
lesů - páté kolo příjmu žádostí (14. 3. - 8. 4. 2005), podopatření 2.1.2. - Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny šesté kolo příjmu žádostí (9. 8. - 26. 8. 2005).
6. 2. 2006 SZIF zveřejnil jmenný seznam schválených projektů
Dne 6. 2. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond jmenný seznam schválených
projektů v rámci OP RVMZ - páté kolo příjmu žádostí (14. 3. - 8. 4. 2005) u opatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit
a aktivit blízkých zemědělství, podopatření 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností, podopatření 1.1.1d) Investice
na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny a podopatření 1.1.1a) Racionalizace a přestavba stávajících zařízení
v chovu skotu, prasat, ovcí, koz.
31. 1. 2006 SZIF zveřejnil přehled proplacených projektů v OP RVMZ
Dne 30.1.2006 zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond přehled proplacených projektů
k 31.12.2005.
20. 1. 2006 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 19. 1. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 12. 2005. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství / Monitorování).
16. 1. 2006 SZIF zveřejnil jmenný seznam schválených projektů
Dne 16. 1. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond jmenný seznam schválených projektů
v rámci OP RVMZ - páté kolo příjmu žádostí (14. 3. - 8. 4. 2005) u opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků
a jejich marketing, opatření 2.3. Rybářství, podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny, opatření
1.3. Lesní hospodářství.
5. 1. 2006 Úprava Pravidel pro žadatele v OP RVMZ
Dne 3. ledna 2006 schválil ministr zemědělství Jan Mládek úpravu Pravidel pro žadatele, které se týkají zejména rozšíření
a zvýšení maximálních přijatelných výdajů na projekt, a to na 11,13 mil. Kč v rámci podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů akvakultura.
Další úpravy se týkají opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, kde byla upravena příloha 11 Pravidel pro žadatele
„Maximální přijatelné výdaje“. Plné znění Pravidel pro žadatele bude zveřejněno na internetových stránkách www.mze.cz v záložce
Dotace a programy / Operační program Zemědělství / Vše pro žadatele do 9. ledna 2006.
3. 1. 2006 Náhradní dotace pro potravinářské podniky
Od 3. ledna do 28. února 2006 včetně mohou zájemci požádat o podporu v rámci nového dotačního titulu 13 „Podpora
zpracování zemědělských produktů“, na kterém se spolupodílejí ministerstva zemědělství (MZe), financí (MF), průmyslu
a obchodu (MPO). Tento program je financován z národního rozpočtu. Maximální výše dotace může být 40 procent z objemu
investice. Podporu lze v rámci tohoto opatření poskytnout pro:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení,
zavádění nových technologií,
zlepšení a racionalizaci postupů zpracovávání zemědělských produktů,
investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků,
zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí,
zavádění technologií souvisejících s dohledatelností potravinářských výrobků.

Celý text dotačního titulu je k dispozici na internetové adrese www.mze.cz.
27. 12. 2005 Schváleno prvních 9 projektů z oblasti ŽP v rámci Fondu soudržnosti
Evropská komise schválila Rozhodnutí k prvním devíti projektům ze série, která jí byla zaslána v letošním roce. Jedná se
o projekty z oblasti infrastruktury životního prostředí v celkovém objemu více než 111 milionů Eur. Projekty představují přidělené
peníze pro rok 2005. V příštím roce by měly být schváleny další, které vyčerpají celou částku přidělenou pro toto období (938 mil.
Eur).
Seznam schválených projektů je uveden na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj: www.mmr.cz (tiskové zprávy).
23. 12. 2005 2. kolo výzvy k předkládání projektů v rámci dílčího opatření 2.2.1 JPD 2
Dne 20. 12. 2005 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Praha 2. kolo výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu na
podporu rozvoje malých a středních podniků formou dotací. Žadatelé o finanční podporu mohou předkládat projekty od 16.
prosince 2005 do 16. února 2006. Více informací je k dispozici na www.praha-mesto.cz..
20. 12. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 20. 12. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 11. 2005. Více informací lze najít
na www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství / Monitorování).
15. 12. 2005 Výsledky hodnocení programu ROZVOJ II
Ministerstvo průmyslu a obchodu uzavřelo hodnocení žádostí předložených podnikateli do programu ROZVOJ II Operačního
programu Průmysl a podnikání, jehož kolová výzva byla ukončena k 29. 7. 2005. Z celkového počtu 243 projektových žádostí
doporučily hodnotitelské komise 168 projektů, s celkovou požadovanou dotací ve výši 579 mil. Kč. Více informací lze nalézt na
stránkách www.czechinvest.org (Novinky)

8. 12. 2005 Zveřejněna výzva k předkládání projektů v 8. a 9. kole OP Zemědělství
Dne 4. 12. vyhlásilo Mze další výzvu k předkládání žádostí o finanční pomoc. Žadatelé mohou předkládat své žádosti dle
charakteru projektu od 6. 2. 2006 do 24. 4. 2006 Podrobnosti týkající této výzvy lze nalézt na www.mze.cz.
5. 12. 2005 Vzor žádosti o platbu v OPPP
Dne 29. 11. zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých stránkách www.mpo.cz v sekci Strukturální fondy EU vzorově
vyplněnou žádost o platbu, jejíž součástí jsou také komentáře, které upozorňují na nejčastější chyby.
30. 11. 2005 Informace o realizaci programu REALITY
Agentura CzechInvest zaznamenala rekordní zájem českých podnikatelů, měst a obcí o finanční podporu z programu Reality. Do
29. 11. žadatelé podali 179 projektů. Dvaadvaceti z nich už byly přiznány dotace v úhrnné výši bezmála 794 milionů korun.
V současné době je v programu Reality k dispozici 2,7 miliardy korun, přičemž firmy požadují o víc než 1 miliardu více. S
ohledem na tento stav bude 21. prosince dočasně pozastaveno přijímání nových žádostí. Žádosti, které podnikatelé doručí
Regionálním kancelářím CzechInvestu po 21. 12. 2005, budou zařazeny do "zásobníku" náhradních projektů pro případ úspory
nebo získání dodatečných finančních prostředků pro program Reality. V následujících měsících se rozhodne o dalším postupu.
24. 11. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 24. 11. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 10. 2005. Více informací lze najít
na www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
18. 11. 2005 Národní registr poradců již obsahuje 120 prověřených poradců
Národní registr poradců (NRP) vytvořený Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest obsahuje už sto dvacet
prověřených odborníků, kteří budou malým a středním podnikům poskytovat poradenské služby. Kromě své specializace mají
komplexní přehled o problematice řízení malých a středních podniků ve všech klíčových oblastech (prodej, marketing,
výroba/tvorba produktu, finance, logistika, personální řízení). Jejich přehled je uveden na www.czechinvest.org/skoleni.
Nedávno spustil CzechInvest také dotační program Konkurenceschopnost, díky němuž mohou podnikatelé získat až
padesátiprocentní dotaci na zmíněné poradenské služby. Přihlášku a bližší informace najdou zájemci na webových stránkách
www.czechinvest.org.
15. 11. 2005 Přehled schválených projektů v JPD 3
Dne 11. 11. zveřejnil na svých stránkách Magistrát Hl. města Prahy přehled schválených projektů 1. a 2. kola v rámci Jednotného
programového dokumentu 3.
Více informací o schválených projektech lze nalézt na www.praha-mesto.cz (EU/Dotační program JPD 3/Projekty).
7. 11. 2005 Další projekty z oblasti cestovního ruchu doporučeny ke schválení
Národní výběrová komise dne 3. 11. vybrala a doporučila k financování 6 projektů v rámci opatření 4.1.1 Podpora nadregionálních
služeb cestovního ruchu a 5 projektů v rámci podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu. Přehled
vybraných projektů, jejich specifikace jsou uvedeny na www.mmr.cz (Tiskové zprávy).
4. 11. 2005 Zveřejněna příručka pro 4. výzvu v rámci JPD 2
Dne 3. 11. byla zveřejněna Příručka pro žadatele v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2. Příručka pro žadatele je
sestavena tak, aby podala základní informace potencionálním žadatelům o možnostech programu, jednotlivých vyhlášených
opatřeních, zadávání veřejných zakázek apod. a procesech souvisejících s podáním žádosti do programu JPD 2.
Aktuální znění příručky je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (Jednotné programové dokumenty/JPD 2).
31. 10. 2005 Aktualizace Metodické příručka - Způsobilé výdaje
Dne 27. 10. byla zveřejněna nová verze metodiky upřesňující klíčová pravidla daná legislativou, zejména nařízení Komise (ES)
č.448/2004. V Příručce jsou podrobně uvedeny jednotlivé druhy způsobilých výdajů v návaznosti na platnou legislativu ČR. Více
informací a soubor ke stažení je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Dokumenty).
26. 10. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 25. 10. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 9. 2005. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
18. 10. 2005 Zveřejněna výzva k předkládání projektů v rámci 7. kola o podporu OP Zemědělství
Dne 14. 10. vyhlásilo Mze další výzvu k předkládání žádostí o finanční pomoc, které se týká pouze podopatření 2.1.4c) Rozvoj
venkova (LEADER+). Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 28. listopadu do 21. prosince. Podrobnosti týkající této výzvy lze
nalézt na www.mze.cz.
Předpokládá se, že v lednu až březnu 2006 proběhnou další dvě kola příjmů žádostí, která se budou týkat všech opatření.
10. 10. 2005 Aktualizace Podmínek poskytnutí dotace v OPPP a nové verze programů
Dne 10. 10. byly aktualizovány Podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů na projekt obecná část a současně došlo ke zveřejnění nových verzí programů KLASTRY a PROSPERITA. Více informací je na
www.mpo.cz v sekci Strukturální fondy EU.
5. 10.2005 5. Výzva k předkládání projektů v rámci SROP
Regionální rady regionů soudržnosti (mimo regionu Jihovýchod) vyhlásily 5. výzvu pro předkládání individuálních regionálních
projektů do Společného regionálního operačního programu. Žadatelé těchto regionů soudržnosti mohou předkládat své projekty od
3. 10. 2005 do 30. 11. 2005 na příslušném sekretariátu Regionální rady. Více informací je uvedeno na
www.strukturalni-fondy.cz (SROP/Události/Přehled výzev).
3. 10. 2005 Aktualizace metodiky uznatelných nákladů v OPPP
Dne 3. 10. byl vydána aktualizovaná Metodika uznatelných nákladů společná pro všechny programy v rámci Operačního programu
Průmysl a podnikání. Více informací je na www.mpo.cz v sekci Strukturální fondy EU.
28. 9. 2005 SZIF zveřejnil přehled schválených projektů

Dne 26.9. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond přehled schválených projektů 1., 2. a 3
kola (2004) dle krajů (NUTS 3).
26. 9. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 26. 9. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 8. 2005. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
19. 9. 2005 Aktuální informace o realizaci SROP
Dne 18. září 2005 zveřejnil Řídící orgán SROP pravidelnou informaci o aktuální realizaci Společného regionálního operačního
programu. V tomto dokumentu je možné nalézt informace o termínech jednotlivých výzev se zaměřením na výzvu aktuální.
Materiál obsahuje také informace o projektech individuálních, nadregionálních i grantových schématech. Více informací je
uvedeno na www.strukturalni-fondy.cz (SROP/Události).
16. 9. 2005 Revize Příručky pro příjemce finanční podpory z JPD 3
Řídicí orgán Jednotného programového dokumentu 3 zveřejnil s platnosti od 15. 9. 2005 novou verzi Příručky pro příjemce. Více
informací lze nalézt na www.praha-mesto.cz (EU/Dotační program JPD 3/Pro příjemce), kde je kromě aktuálně platné verze ke
stažení také přehled změn, které revize přinesla.
9. 9. 2005 Změna pravidel v OP RVMZ
Dne 7. září 2005 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Zgarba změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 - 2006.
Jedná se o změnu v překládání čestného prohlášení o bezdlužnosti (viz naše zpráva ze dne 24. 8. 2005). Změna je platná od 7.
kola přijímání žádostí do OP. Více informací je uvedeno na www.mze.cz včetně přílohy obsahující nové zněníčestného
prohlášení.
2. 9. 2005 Příručka pro Příjemce dotace v rámci JPD 2
Řídící orgán JPD 2 připravil metodiku postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení. Příručka je určena pro úspěšné
konečné příjemce, kteří podávali projekt v rámci 2. výzvy JPD 2 a seznamuje příjemce se systémem veřejných zakázek,
podáváním žádosti o platbu, financováním, monitorováním projektu a následném udržením výsledků projektu. Více informací lze
nalézt na www.strukturalni-fondy.cz (JPD 2/Dokumenty).
29. 8. 2005 Náhradní dotace pro potravinářské podniky
Vláda na svém zasedání dne 24. 8. 2005 schválila návrh dotačního programu určeného domácím potravinářským podnikům
s rozpočtem 400 mil. Kč do konce roku 2006. Vláda tímto krokem hodlá kompenzovat potravinářským podnikům přístup
k penězům ze Strukturálních fondů, který pochybením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR není tak široký, jak se očekávalo.
Před vyhlášením programu je nutné počkat na schválení dotačního programu ze strany Evropské komise.
24. 8. 2005 Čestné prohlášení o bezdlužnosti v OP RVMZ
Dne 23. 8. zveřejnilo Ministerstvo zemědělství ČR upozornění pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství, že na základě požadavku Ministerstva financí je nutné, aby bylo čestné prohlášení
o bezdlužnosti podáno i vůči orgánům veřejné správy. Tato povinnost se týká všech žadatelů, kterým doposud nebylo
doručeno rozhodnutí o udělení podpory a dále žadatelů přihlášených v nových kolech OP Zemědělství. Bez splnění tohoto
požadavku, není dle Ministerstva financí možné ze strukturálních fondů podpory vyplácet. Více informací je uvedeno na
www.mze.cz.
19. 8. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 19. 8. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 7. 2005. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
15. 8. 2005 SZIF zveřejnil zprávu o průběhu 5. kola příjmu žádostí v OP RVMZ
Dne 12. 8. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond zprávu o průběhu 5. kola příjmu
žádostí, který probíhal v období 14. 3. - 8. 4. 2005 pro opatření 2.3 Rybářství. Součástí zprávy je také analýza úspěšnosti
podaných projektů.
8. 8. 2005 Aktualizace pokynů pro žadatele v OPPP
Dne 2. 8. byly vydány nové Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPPP, které upřesňují některé postupy v rámci tohoto
programu. Současně dochází i k úpravě žádosti o platbu. Do 30. 9. 2005 bude platit původní i nová verze formuláře současně, od
1. 10. 2005 bude možné předkládat pouze nový formulář žádosti o platbu. Více informací je na www.mpo.cz v sekci
Strukturální fondy EU.
4. 8. 2005 SZIF zveřejnil přehled proplacených žádostí v OP RVMZ
Dne 2. 8. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond přehled zaregistrovaných žádostí
o proplacení uznatelných nákladů a proplacených žádostí v rámci OP RVMZ k 31. 7. 2005.
29. 7. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 28. 7. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 6. 2005. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
20. 7. 2005 Schváleno 107 projektů v rámci priority 3 OP infrastruktura
V rámci 2. výzvy pro Operační program Infrastruktura (Priorita 3) bylo schváleno 107 projektů za více než 1,8 miliardy korun.
Seznam schválených projektů je uveden na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR - www.sfzp.cz. Termín vyhlášení 3.
výzvy byl stanoven od 1. 9. 2005 do 31. 10. 2005.
13. 7. 2005 Výzva k předkládání projektů v rámci dílčího opatření 2.2.1 JPD 2
Dne 11. 7. 2005 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Praha 1. kolo výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu na

podporu rozvoje malých a středních podniků formou dotací. Žadatelé o finanční podporu mohou předkládat projekty od 15.
července do 15. září tohoto roku. Více informací je k dispozici na - www.praha‑‑mesto.cz.
6. 7. 2005 Změna v programu Školící střediska
Dne 1. 7. 2005 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu nové znění programu podpory Školící střediska z Operačního
programu Průmysl a podnikání. Cílem změny je zpřístupnění programu většímu počtu žadatelů než doposud. Více informací
a úplné znění programu je na www.mpo.cz v sekci Strukturální fondy EU.
4. 7. 2005 SZIF zveřejnil jmenný seznam schválených projektů
Dne 30. 6. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond jmenný seznam 21 schválených
projektů v rámci OP RVMZ, opatření 2.1.5 Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství- druhé kolo příjmu
žádostí (19. 7. - 31. 8. 2004).
28. 6. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 27. 6. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 5. 2005. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
22. 6. 2005 SZIF zveřejnil novinky v OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Dne 21. 6. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond přehled návrhů úprav OP schválených
Monitorovacím výborem. Nejdůležitější z nich má zabezpečit, aby byly uspokojeny všechny žádosti podané v roce 2005 a splňující
kritéria přijatelnosti u dvou investičních záměrů podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým
začínajícím zemědělcům (1.1.1a, 1.1.1e) a druhým je příprava otevření nového investičního záměru v rámci tohoto podopatření 1.1.1f Skladování obilovin a olejnin.
15. 6. 2005 3. výzva k předkládání projektů v rámci JPD 2
Dne 14. 6. byla Magistrátem hl. města Prahy odsouhlasena 3. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z JPD 2. Po
schválení této výzvy Zastupitelstvem hl. m. Prahy budou moci žadatelé o finanční podporu od 24. června do 30. září tohoto roku
předkládat projekty v šesti opatřeních:
1. Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
2. Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
3. Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
4. Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
5. Příznivé podnikatelské prostředí
6. Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze
Více informací je k dispozici na www.praha-mesto.cz.
6. 6. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 30. 5. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 30. 4. 2005. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
30. 5. 2005 Další projekty z oblasti cestovního ruchu doporučeny ke schválení
Národní výběrová komise dne 26. 5. vybrala a doporučila k financování 13 projektů v rámci opatření 4.2.1 Podpora nadregionální
infrastruktury cestovního ruchu. Přehled vybraných projektů, jejich specifikace, bodové hodnocení, celkové náklady a výše
finančních prostředků z veřejných zdrojů jsou uvedeny na www.mmr.cz.
25. 5. 2005 Zveřejněna nová verze Příručky pro žadatele SROP pro 4. kolo výzev
Dne 23. 5. zveřejnil Řídící orgán SROP Příručku pro žadatele s jejími přílohami pro 4. kolo výzvy pro příjem projektů do programu
SROP. Čtvrtá výzva je vymezena termínem 1. 6. 2005 až 29. 7. 2005. Více informací a soubor ke stažení je k dispozici na
www.strukturalni-fondy.cz (Operační programy/SROP/Pro žadatele).
20. 5. 2005 SZIF zveřejnil jmenný seznam schválených projektů
Dne 19. 5. zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) Státní zemědělský intervenční fond jmenný seznam 28 schválených
projektů v rámci OP RVMZ, opatření 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing - druhé kolo příjmu žádostí
(19. 7. - 31. 8. 2004).
17. 5. 2005 CzechInvest zakládá Národní registr poradců
Podnikatelé, kteří mají zájem o prověřené poradenské služby, budou moci od září tohoto roku využívat Národní registr poradců.
Agentuře CzechInvest, která jej připravuje, se mohou od 16. 5. hlásit zájemci z řad poradců a konzultantů, kteří chtějí být do
registru zapsáni.
13. 5. 2005 Zastavení přijímání žádostí o podporu z programu INOVACE
Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo dočasně pozastavit přijímání dalších žádostí o podporu z programu Inovace.
Posledním možným termínem podání žádosti je 30. června 2005. Důvodem je výrazný růst zájmu podnikatelů o program Inovace
v posledních měsících. Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že s ohledem na objem zbylých, popř. dodatečně
alokovaných finančních zdrojů bude příjem žádostí obnoven během 1. čtvrtletí roku 2006.
4. 5. 2005 Aktualizovaná příručka pro JPD 3
Na stránkách www.esfcr.cz byla zveřejněna aktualizovaná verze Příručky pro žadatele o finanční podporu grantových
projektů JPD3 vycházející z revize Operačního manuálu JPD3, platná ke dni 1. 5. 2005, která nahrazuje původní verzi z 1. 3.
2005. Příručka je určena těm, kdo uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů na
území hlavního města Prahy.
28. 4. 2005 Výzva k předkládání projektů v rámci podopatření 4.1.1 a 4.2.1 SROP
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo výzvu pro předkládání projektů do podopatření 4.1.1 Podpora
nadregionálních služeb cestovního ruchu a podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu. Žadatelé
mohou předkládat své projekty od 2. května 2005 na Ministerstvu pro místní rozvoj, odbor rozvojových programů v cestovním

ruchu. Ukončení příjmu žádostí je 30. června 2005 ve 12:00 hod. Více informací lze získat na www.strukturalni-fondy.cz
(Operační programy/SROP/Pro žadatele).
25. 4. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 25. 4. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 3. 2005. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
20. 4. 2005 Výzva k předkládání projektů v rámci OP RLZ (opatření 3.3)
Karlovarský, Jihomoravský a Ústecký kraj a kraj Vysočina vyhlásily výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření
3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání). Blíže viz www.esfcr.cz.
12. 4. 2005 Změna při vyhodnocování žádostí v oblasti podpory podnikání
S platností od 11. dubna 2005 musí každý žadatel usilující o podporu z fondů EU v oblasti podpory podnikání projít
automatizovaným systémem hodnocení ekonomické situace. Systém podle zadaných klíčových parametrů vyhodnotí ekonomické
zdraví společnosti i realizovatelnost projektu z finančního hlediska, prověří také propojení žadatele s jinými ekonomickými
subjekty. Výsledkem je komplexní bodové vyhodnocení ekonomické způsobilosti žadatele.
5. 4. 2005 Pokračování programu ROZVOJ
Dne 30. března 2005 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu nové znění programu podpory ROZVOJ z Operačního programu
Průmysl a podnikání a výzvu pro podávání žádostí o dotace do tohoto programu. Žádosti o dotace bude možné podávat od 1.
května do 29. července 2005 na místně příslušné Regionální kanceláře CzechInvestu. Program je zaměřen na podporu vytvoření
technických a ekonomických předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve vybraných odvětvích
české ekonomiky. Více informací a úplné znění je zveřejněn na www.czechinvest.org.
1. 4. 2004 Zveřejněna výzva k předkládání projektů v rámci programu Profese
Podnikatelé z oblasti zpracovatelského průmyslu, průmyslových a ekologických služeb a dalších navazujících oblastí mohou získat
dotaci na odborné vzdělávání svých zaměstnanců v rámci programu Profese z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Přesné vymezení možných žadatelů o podporu dle OKEČ je k dispozici spolu s úplným zněním programu na
www.czechinvest.org. Žádosti o finanční podporu z programu budou přijímat od 15. dubna do konce května 2005 regionální
kanceláře CzechInvestu.
31. 3. 2005 MZe zveřejnilo Příručku pro zadávání neveřejných zakázek
Na stránkách www.mze.cz byla zveřejněna Příručka pro zadávání neveřejných zakázek dle Pravidel pro žadatele o finanční
pomoc z OP Zemědělství. Jedná se o doporučení pro žadatele, kterých se netýká zákon o zadávaní veřejných zakázek.
24. 3. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 23. 2. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 28. 2. 2005. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
20. 3. 2005 SFŽP obdržel ve druhém kole OP Infrastruktura 173 žádostí
Státní fond životního prostředí obdržel ve druhém kole výzev OP Infrastruktura 173 žádostí o podporu v objemu 3,3 mld. Kč.
Nejvíce podaných žádostí se týkalo revitalizace vodních toků a obnovy retenčních nádrží. Vyhodnocení projektů proběhne do
konce června. Termín pro zveřejnění třetí výzvy je předpokládán na červen.
13. 3. 2005 První projekty z oblasti cestovního ruchu doporučeny ke schválení
Národní výběrová komise vybrala a doporučila k financování 5 projektů v rámci opatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury
cestovního ruchu. Peníze půjdou na centrum národního parku České Švýcarsko, středisko lázeňství v Jeseníku, lázeňskou
infrastrukturu v Klášterci nad Ohří, Třeboni, Hodoníně a Lednici.
2. 3. 2005 MMR zveřejnilo průběh čerpání SF
Dne 28.2. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k 31. 1. 2005. Více informací lze najít na
www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
20. 2. 2005 Zveřejněna výzva k předkládání projektů v rámci 5. kola o podporu OP Zemědělství
Dne 14. 2. vyhlásilo Mze další výzvu k předkládání žádostí o finanční pomoc. Žadatelé mohou předkládat své žádosti dle
charakteru projektu do 8. dubna (pro podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd do 31. května). Podrobnosti
týkající této výzvy lze nalézt na www.mze.cz.
10. 2. 2005 Zveřejněna metodická příručka pro přípravu projektů
Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo průvodce pro přípravu projektů předkládaných v rámci strukturálních fondů EU.
Publikace Základní principy přípravy projektů strukturálních fondů EU slouží jako praktický návod žadatelům o dotace ze
strukturálních fondů EU a je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory společenství/Dokumenty).
24. 1. 2005 Čtvrté kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství
Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 31. ledna 2005 do 25. února 2005 do 12.00 hodin na sedmi regionálních odborech
Státního zemědělského intervenčního fondu.
V rámci čtvrtého kola budou přijímány žádosti o finanční pomoc pro podopatření 1.1.1 Investice do zemědělského majetku
a podpora mladým začínajícím zemědělcům, konkrétně na investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu.
Aktualizované znění Pravidel pro žadatele je k dispozici na www.mze.cz v záložce Dotace a programy/Operační program
Zemědělství/Vše pro žadatele.
21. 1. 2005 Zveřejněna výzva k předkládání projektů v rámci OP RLZ Opatření 1.1
Dne 6. 1. 2005 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem trhu práce vyhlášena výzva č. 1 pro opatření 1.1 Posílení
aktivní politiky zaměstnanosti. Žádosti je možné podávat od 17. 1. 2005 do 25. 3. 2005. Více informací je k dispozici na

www.strukturalni-fondy.cz (Operační programy/Rozvoj lidských zdrojů/ Události).
17. 1. 2005 Zveřejněna nová verze Příručky pro žadatele SROP pro 3. kolo výzev
Dne 14. 1. zveřejnil Řídící orgán SROP Příručku pro žadatele se svými přílohami pro 3. kolo výzvy pro příjem projektů do
programu SROP. Více informací a soubor ke stažení je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (Operační programy/SROP/Pro
žadatele).
12. 1. 2005 Zveřejněny podrobnosti ke schváleným projektům Kohezního fondu
Dne 11.1. byl zveřejněn na www.strukturalni-fondy.cz (Fond soudržnosti/Události) seznam schválených projektů Fondu
Soudržnosti pro rok 2004 v oblasti dopravy a životního prostředí.
11. 1. 2005 Rámec podpory Společenství zveřejnil průběh čerpání SF
Dne 7. 1. byl zveřejněn přehled o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektech, vyhlášených výzvách
k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech k listopadu 2004. Více informací lze najít
na www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Monitorování).
10. 1. 2005 Zveřejněna příručka pro 2. kolo výzev v rámci JPD 2
Dne 7. 1. byla zveřejněna Příručka pro žadatele v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2. Aktuální znění příručky je
k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (Jednotné programové dokumenty/JPD 2/Dokumenty).
5. 1. 2005 Zveřejněn seznam schválených z 1. kola výzvy SROP
Dne 4. 1. 2005 byla zveřejněna informace o schválených projektech z 1. kola výzvy Společného regionálního operačního
programu. Na www.strukturalni-fondy.cz (Operační programy/SROP/Projekty/Informace o projektech) je uveden seznam
projektů schválených Regionálními radami i projekty, které prošly kontrolami ex-ante.
22. 12. 2004 Výzva k předkládání projektů v GS pro podopatření 4.2.1 SROP
Dne 21. 12. 2004 bylo vyhlášeno první kolo výzvy k předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu
a to pro projekty týkající se podpory nadregionální infrastruktury cestovního ruchu (podopatření 4.2.1). Žadateli o dotace mohou
být soukromé podnikatelské subjekty (právnická osoba vymezená obchodním zákoníkem) podnikající v cestovním ruchu bez
omezení počtu pracovníků.
Podnikatelé budou moci podávat žádosti od 21. 12. 2004 do 18. 2. 2005. Více informací lze získat na www.strukturalni-fondy.cz
(Operační programy/SROP/Grantová schémata/Události).
20. 12. 2004 Zveřejněna výzva k předkládání projektů v rámci OP RLZ Opatření 2.1
Dne 17. 12. 2004 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem sociálních služeb vyhlášena výzva č. 1 pro opatření 2.1
Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. Žádosti je možné podávat od 3. 1. 2005 do 11. 3. 2005.
Více informací je k dispozici na www.esfcr.cz.
19. 12. 2004 Zveřejněna příručka pro příjemce
Dne 16. 12. byla zveřejněna Příručka pro příjemce, která je určena pro každého úspěšného žadatele, který má již uzavřenu
smlouvu o financování a začíná svůj projekt realizovat. Aktuální znění příručky je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz
(Operační programy/SROP/Dokumenty/Pro žadatele).
16. 12. 2004 Druhá výzva MŽP k podávání žádostí v rámci OP Infrastruktura - Priorita 3
Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky
2. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory na prioritu 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. Žádosti o podporu lze
podávat od 3. 1. 2005 do 15. 3. 2005, a to prostřednictvím internetových stránek zadosti.sfzp.cz, kde je možné nalézt i přesné
pokyny k vyplnění a podání žádostí.
10. 12. 2004 Uvolnění čerpání prostředků z fondu Phare
Evropská komise udělila 8. prosince 2004 České republice certifikát EDIS. Ten umožňuje dnem 9. prosince 2004 pokračovat
v realizaci programů Phare pozastavených v srpnu letošního roku.
Česká republika nesměla od počátku srpna vypisovat nová výběrová řízení na projekty z Phare ani přidělovat nové peníze. Bylo
pozastaveno čerpání asi 3,7 miliardy korun (120 milionů eur) na projekty z peněz vyčleněných pro Českou republiku v roce 2003
a částečně ještě v roce 2002.
9. 12. 2004 ŘO SROP zveřejnil informaci o počtu podaných projektů v 2. kole výzvy
Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu uveřejnil na adrese www.strukturalni-fondy.cz (Operační
programy/SROP/Události) informaci o souhrnném počtu podaných projektů v druhém kole výzvy v rámci celé České republiky.
3. 12. 2004 Audit připravenosti na čerpání prostředků ze SF a Fondu soudržnosti
Ministerstvo financí zveřejnilo 2. 12. 2004 závěrečné zprávy auditu připravenosti České republiky na čerpání prostředků ze
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Shrnutí výsledků auditu připravenosti a texty závěrečných zpráv jsou k dispozici na
stránkách Ministerstva financí - www.mfcr.cz.
2. 12. 2004 SZIF zveřejnil seznam schválených projektů v rámci 1. výzvy OP RVMZ
Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil na svých stránkách (www.szif.cz) seznam schválených projektů podopatření 1.1.1.
Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům (investiční záměr e) stroje pro zemědělskou
výrobu) - v prvním kole příjmu žádostí (31. 5.-25. 6. 2004).
23. 11. 2004 MMR rozšířilo informace o budoucích podporách EU v příštím období (2007-2013)
Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o budoucnosti regionální politiky Evropské unie. Na internetových stránkách
www.strukturalni-fondy.cz zřídilo novou sekci s názvem "Budoucnost regionální politiky EU (2007-2013)". Novou sekci
"Budoucnost regionální politiky EU (2007-2013)" lze nalézt v pravém (modrém) sloupci hlavních odkazů stránek.
8. 11. 2004 Schváleno 64 projektů v rámci priority 3 OP Infrastruktura
V rámci 1. výzvy pro Operační program Infrastruktura (Priorita 3) bylo schváleno 64 žádostí za více než 2,8 miliardy korun.
Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytne dotaci v hodnotě přesahující 2 miliardy korun a Státní fond
životního prostředí ČR podpoří tyto projekty formou dotace a nízkoúročené půjčky částkou 368 miliónů korun. Seznam

schválených projektů je uveden na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR - www.sfzp.cz.
27. 10. 2004 Zveřejněna výzva k předkládání projektů v rámci JPD 3
Dne 26. 10. byla Magistrátem Hl. města Prahy vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z JPD 3. Přesně se
jedná o čtyři výzvy. Oficiální texty výzev kromě informací o podporovaných aktivitách, cílových skupinách a oprávněných
žadatelích obsahují také instrukce ke způsobu předkládání žádostí. Pro všechny čtyři výzvy platí, že žádosti jsou přijímány od
1. listopadu 2004 do 7. ledna 2005 do 14 hodin. Podrobnější informace jsou k dispozici na v sekci www.praha-mesto.cz v sekci
Výzvy.
22. 10. 2004 Zveřejněna příručka pro žadatele o finanční podporu pro JPD 3
Dne 18. 10. byla zveřejněna Příručka pro žadatele v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3, kterou připravilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Aktuální znění příručky je k dispozici na www.praha-mesto.cz.
20. 10. 2004 MMR vydalo seznam nejčastějších chyb při předkládání projektů v rámci 1. výzvy SROP
Dne 18. 10. zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj seznam nejčastějších chyb, které se vyskytovaly při předkládání projektů v 1.
kole výzvy SROP. Celkem bylo předloženo 322 regionálních projektů. Řada z těchto projektů však neobsahovala všechny
potřebné náležitosti, a proto byla z procesu administrace vyřazena. Přehled hlavních příčin, které vedly k vyřazení žádostí včetně
doporučení jak se chybám vyhnout je zveřejněn na www.mmr.cz.
19. 10. 2004 MMR zveřejnilo seznam předložených projektů v rámci podopatření 4.1.1 a 4.2.1
Dne 18. 10. zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách (www.mmr.cz) seznam projektů předložených v rámci
Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.1.1 - Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu
a podopatření 4.2.1 - Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu.
15. 10. 2004 Zveřejněna informace k dalšímu postupu v Programu ROZVOJ
Dne 14. 10. vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu upřesňující informace k pozastavenému programu ROZVOJ. Z textu
informace vyplývá, že dojde k navýšení alokované částky v tomto programu pro období 2004 - 2006 o 15 mil. EUR. Celá tato
částka by měla být určena pro vybrané projekty podané v období od 1. 7. do 14. 9. 2004. Většina projektů by měla být
vyhodnocena
do
konce
listopadu
2004.
Celý
text
informace
je
zveřejněn
na
www.mpo.cz
(CZ/Evropska_unie/Strukturalni_fondy_EU - sekce Program podpory z OPPP).
4. 10. 2004 Zveřejněna nová verze Příručky pro žadatele SROP pro 2. kolo výzev
Dne 1. 10. zveřejnil Řídící orgán SROP Příručku pro žadatele (včetně příloh) pro 2. kolo výzvy pro příjem projektů do programu
SROP. Více informací a soubor ke stažení je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (Operační programy/SROP/Pro žadatele)
Druhé kolo výzev pro podávání projektů je vyhlašováno jednotlivými Regionálními radami NUTS II. Termín pro podávání žádostí je
stanoven na období od 1. 10. 2004 do 30. 11. 2004 do 12:00 hod. Podrobnosti o výzvách v jednotlivých Regionech naleznete na
www.strukturalni-fondy.cz - sekce Novinky.
30. 9. 2004 Byly aktualizovány www stránky Programu Ponte na internetových stránkách KB
Byl aktualizován Průvodce KB pro žadatele o dotace ze strukturálních fondů EU o nové informace z aktualizovaných
programových dokumentů jednotlivých operačních programů, dále byla doplněna nabídka KB v oblasti typů úvěrů a připravena
anglická verze Průvodce.
24. 9. 2004 Ministerstvo zemědělství vyzvalo k předkládání projektů v rámci LEADER+
Dne 20. 9. vyhlásilo Mze výzvu k předkládání žádostí o finanční pomoc pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu
LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti dle
charakteru projektu od 11. října 2004 nebo od 24. listopadu. Podrobnosti týkající tohoto programu lze nalézt v "Pravidlech pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu LEADER ČR" na stránkách www.mze.cz.
17. 9. 2004 KB rozšířila své služby v oblasti poradenství
KB mimo poradenství v oblasti posouzení finančního plánu a struktury financování projektů nově klientům nabízí také pomoc při
vyhledání konkrétního dotačního titulu v rámci jednotlivých operačních programů pomocí aplikace "Klíč ke strukturálním fondům
EU" (CD-ROM).
10. 9. 2004 KB připravila seznam poradenských firem
KB připravila informativní seznam subjektů poskytujících poradenství MSP a municipalitám v oblasti přípravy projektů, které se
chtějí ucházet o dotace z fondů EU. Seznam je k dispozici na obchodních centrech KB.
3. 9. 2004 Příjem projektů v rámci programu ROZVOJ (OPPP) bude přerušen
Mimořádný zájem podnikatelů o dotace z programu Rozvoj (např. nákup nových technologií) převýšil částku určenou na tento
program. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce proto navýšit financování tohoto programu Dočasně však bude pozastaven příjem
žádostí, aby mohlo dojít k jejich komplexnímu vyhodnocení. Regionální kanceláře agentury CzechInvest příjem žádostí o dotace
z programu Rozvoj přeruší od 14. září. Hodnotitelské komise stanoví u všech došlých žádostí pořadí podle kvality, pokud možno
do 29. října 2004.
24. 8. 2004 Informace k přípravě 1. výzvy k předkládání projektů v rámci JPD 2
Dne 20. 8. 2004 zveřejnil ŘO JPD 2 na stránkách www.strukturalni-fondy.cz aktuální informace o připravované výzvě
k předkládání projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (Praha). Výzva bude po schválení Regionální
radou regionu soudržnosti Praha (Zastupitelstvo hl. m. Prahy) vyhlášena pravděpodobně v 2. polovině měsíce září 2004 v denním
tisku a na internetu.
17. 8. 2004 Zveřejněna úprava Pokynů pro žadatele o podporu z OPPP
Dne 16. 8. 2004 zveřejnil ŘO OPPP na stránkách www.mpo.cz aktualizovanou verzi Pokynů pro žadatele o podporu z OPPP
a přílohy "Definice MSP a posuzování nezávislosti" a "Seznam kontaktních míst".
12. 8. 2004 Pozastavení čerpání prostředků z fondu Phare
S platností od 4. srpna bylo České republice pozastaveno čerpání z fondů Phare 2003 a částečně z Phare 2002. Audit využívání
prostředků, vypracovaný Komisí EU ukázal, že ČR není plně přepravena na nový systém EDIS. Ten se týká procesu zadávání
veřejných zakázek a uzavírání kontraktů. Celý tento proces by podle nových pravidel měl být zabezpečován Českou republikou.

Pozastavení čerpání prostředků se týká pouze programu Phare a mělo by trvat asi 3 až 4 měsíce.
6. 8. 2004 Zveřejněna Metodická příručka - Způsobilé výdaje
Příručka podává obecný přehled podmínek a kritérií, podle kterých může být výdaj uznán způsobilým k financování ze
strukturálních fondů. Základní podmínku představuje soulad výdaje s cíly jednotlivých opatření a priorit příslušného operačního
programu. V souvislosti s toto podmínkou mohou jednotlivé řídicí orgány výdaje, doporučené v této příručce jako způsobilé,
omezit.
Více informací a soubor ke stažení je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (Rámec podpory Společenství/Související
dokumenty).
26. 7. 2004 Zveřejněna aktualizovaná verze přílohy č. 7 Příručky pro žadatele SROP
Jedná se o podrobné představení systému výběru a hodnocení projektů spolu s doporučeními pro žadatele a zveřejněním
podrobného bodování. Účelem aktualizace Přílohy č. 7 Příručky pro žadatele "Výběrová kritéria", tedy včetně podrobného
bodování, je představit žadatelům systém výběru a hodnocení předkládaných projektů do té míry, aby dokázali zpracovat své
projektové záměry v co nejlepší kvalitě, jak po stránce formální, tak věcné a zároveň s ohledem na způsob a cíl hodnocení.
Více informací a soubor ke stažení je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz (Operační programy/SROP/Dokumenty/Příručka
pro žadatele).
23. 7. 2004 Zveřejněna úprava Pravidel pro poskytování finanční pomoci na projekty OPRVMZ
V souvislosti s probíhajícím vyhodnocením prvního kola příjmu žádostí do Operačního programu "Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství" bylo provedeno zpřesnění částí textu Pravidel. Úpravy Pravidel jsou platné od druhého kola příjmu žádostí, tedy od
19. 7. 2004. Přehled změn včetně aktuálního znění pravidel je uvedeno na stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz.
14. 7. 2004 Zveřejněna doporučená osnova rozpočtu projektu ve SROPu
Dne 13. 7. 2004 zveřejnil ŘO SROP ve spolupráci s CRR na stránkách www.strukturalni-fondy.cz doporučenou osnovu
rozpočtu projektu, která by měla pomoci žadatelům v programu SROP při přípravě povinných příloh a projektu.
12. 7. 2004 Zveřejněna úprava Příručky pro žadatele SROP
Na základě připomínek a podnětů od zpracovatelů projektů byla řídícím orgánem SROP aktualizována Příručka pro žadatele
(verze 1.01 a přílohy č. 1, 3, 6, 7 a 9). Aktuální znění Příručky a aktualizovaných příloh je k dispozici na
www.strukturalni-fondy.cz.
8. 7. 2004 Úprava programového dodatku SROP
V návaznosti na dopracování programových dokumentů SROP byly provedeny dílčí úpravy textace Programového dodatku SROP.
Aktuální verze, přehled úprav Programového dodatku SROP a zdůvodnění těchto změn Řídícím orgánem SROP je ke stažení na
www.strukturalni-fondy.cz.
2. 7. 2004 Příjem žádostí o poskytnutí dotace v OP Průmysl a podnikání
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest začala od 1. 7. 2004 prostřednictvím svých regionálních kanceláří přijímat
žádosti o poskytnutí podpory podle Operačního programu Průmysl a podnikání. Program má podpořit konkurenceschopnost
českých podniků, budování infrastruktury včetně průmyslových zón, vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů.
30. 6. 2004 Vyhlášení Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo k 1. červenci 2004 zahájení programu Evropské komise "Iniciativa Společenství
INTERREG IIIA". Program se zaměřuje na spolupráci v příhraničních oblastech. Projekty mohou být průběžně podávány na
Sekretariáty Regionálních rad od 1. srpna 2004 a projednány budou na nejbližším zasedání Řídícího výboru. Konečný termín
bude vždy předem oznámen na internetových stránkách příslušných krajů a na www.strukturalni-fondy.cz. Vhodnými žadateli
jsou: veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí, neziskové organizace apod.)
16. 6. 2004 Zveřejnění výzvy Regionálních rad NUTS II k předkládání projektů v rámci SROP
Dne 1. 6. 2004 vyhlásily jednotlivé Regionální rady NUTS II (7) výzvy k předkládání individuálních projektů i grantových schémat
v jednotlivých opatřeních Společného regionálního operačního programu. Podrobnosti k vyhlášeným výzvám lze nalézt na
internetových stránkách jednotlivých krajských úřadů.
14. 6. 2004 Druhé kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství
Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 19. července 2004 do 31. srpna 2004 do 12.00 hodin na sedmi regionálních
odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem,
Olomouci a Opavě. V druhém kole budou přijímány žádosti o finanční pomoc na následující opatření OP Zemědělství:
1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků
1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
1.3 Lesní hospodářství
2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí (kromě podopatření Rozvoj venkova
- podopatření typu LEADER+)
2.3 Rybářství
Dnem 19. července 2004 je vyhlášen rovněž kontinuální příjem žádostí u opatření 2.2 Odborné vzdělávání a 3.1 Technická
pomoc. Od tohoto data mohou žadatelé své projekty předkládat celoročně. V rámci druhého kola příjmu žádostí bude uvolněna
finanční částka ve výši přibližně 1,5 mld. Kč.
9. 6. 2004 Byl schválen programový dodatek JPD 3
Programový dodatek Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (Praha) byl schválen dne 7. 6. 2004 Monitorovacím
výborem. Konečné znění dokumentu je umístěno na stránkách www.mpsv.cz v sekci aktuality.
1. 6. 2004 Zveřejnění Pokynů pro žadatele a výzvy k překládání projektů z OPI, priority 1 a 2 (doprava)
Ministerstvo dopravy jako zprostředkující subjekt OP Infrastruktura publikovalo Pokyny pro žadatele a zveřejnilo výzvu
k předkládání projektů v rámci priorit 1 a 2 zahrnující projekty z oblasti dopravy a dopravní infrastruktury. Žádosti je možné začít
předkládat nejdříve od 26. 6. 2004. Konečným termínem pro překládání žádostí je 30. 9. 2006.
Součástí Pokynů pro žadatele je přehled polí projektové žádosti sloužící pro informaci o údajích požadovaných v žádosti a k její

přípravě. Formulář projektové žádosti bude dostupný v nejbližší době.
28. 5. 2004 Zveřejněna Pravidla pro žadatele u JPD 2
Dne 27. 5. 2004 byla zveřejněna Příručka pro žadatele JPD 2. Příručka podává informace o přípravě projektů a podmínkách účasti
v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha a dále s právy a povinnostmi žadatele a se
specifickými podmínkami pro jednotlivá opatření programu.
26. 5. 2004 Byl schválen programový dodatek OP Rozvoj lidských zdrojů
Programový dodatek Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů byl schválen dne 20. 5. 2004 Monitorovacím výborem OP RLZ.
Konečné znění dokumentu je umístěno na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v sekci OP RLZ.
24. 5. 2004 První výzva MŽP k podávání žádostí v rámci OP Infrastruktura - Priorita 3
Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky
1. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory na prioritu 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury.
Zprostředkujícím subjektem a platební jednotkou pro prioritu 3 je Státní fond životního prostředí ČR, který bude přijímat žádosti
a spolupodílet se na jejich následné realizaci.
Žádosti o podporu lze podávat od 26. 5. 2004 do 30. 7. 2004, a to prostřednictvím internetových stránek zadosti.sfzp.cz, kde je
možné nalézt i přesné pokyny k vyplnění a podání žádostí.
24. 5. 2004 Zveřejněny Pokyny pro žadatele v OP Infrastruktura - Priorita 3 (životní prostředí)
SMĚRNICE MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura - Priorita 3, definuje
v jakém případě může být finanční podpora poskytnuta, jaké dokumenty je potřeba k žádosti dodat, jakým způsobem se žádost
podává, uvádí i maximální výši podpory pro jednotlivá opatření. Podrobné podmínky pro získání podpory lze nalézt ve Směrnici
MŽP č. 8/2004 a na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR.
21. 5. 2004 První kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství
Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 31. května 2004 do 25. června 2004 do 12.00 hodin na sedmi regionálních odborech
Státního zemědělského investičního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci
a Opavě. V prvním kole budou přijímány žádosti o finanční pomoc pro podopatření 1.1.1 Investice do zemědělského majetku
a podpora mladým začínajícím zemědělcům, konkrétně na investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu, kde budou
upřednostňovány rychlé projekty, a dále pro podopatření 2.1.1 Pozemkové úpravy. Další kola příjmu žádostí budou vyhlášena
ministrem zemědělství v následujícím termínu. Pravidla a podmínky pro poskytování finanční podpory z programu mohou zájemci
nalézt v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz v záložce Dotace
a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele.
14. 5. 2004 Vyhlášení OP Průmysl a podnikání
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 12. 5. 2004 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů
Operačního programu průmysl a podnikání. Bližší informace k postupu získání finančních prostředků z OPPP lze nalézt v Průvodci
podnikatele programy z OPPP, Programovém dokumentu OPPP a Programovém dodatku OPPP, které jsou umístěny na
stránkách www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPPP/Dokumenty.
Podrobné pokyny včetně seznamu všech příloh a formulářů, které mají být součástí žádosti budou zveřejněny 1. června 2004
a budou ke stažení na stránkách CzechInvestu a MPO.
Žádosti o podporu bude možné podávat od 1. července 2004 do odvolání a to v příslušné Regionální kanceláři CzechInvestu.
O zvýhodněné úvěry lze žádat přímo u příslušné pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.
11. 5. 2004 Byl zveřejněn programový dodatek OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Dne 10. 5. 2004 byl Ministerstvem zemědělství zveřejněn Programový dodatek OP RVMZ. Konečné znění Dodatku je umístěno na
stránkách www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPRVMZ/Dokumenty.
4. 5. 2004 Výzva k předkládání projektů v rámci SROPu
Dne 3. 5. 2004 bylo vyhlášeno první kolo výzvy k předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu a to
pro projekty týkající se Podpory nadregionálních služeb cestovního ruchu (podopatření 4.1.1) a Podpory nadregionální
infrastruktury cestovního ruchu (podopatření 4.2.1).
Žadateli o dotace v této fázi mohou být: státem zřízené organizace (organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové
organizace), nestátní neziskové organizace, kraje, obce, svazky obcí.
Podnikatelé budou moci podávat projekty u podopatření 4.2.1 v rámci grantového schématu, které bude vyhlášeno
začátkem června.
3. 5. 2004 Zveřejněna Pravidla pro žadatele u OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Dne 3. 5. 2004 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství aktualizovaná pravidla pro žadatele o podporu z Operačního programu Rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství. Součástí pravidel je přehled všech příloh, které je nutné zpracovat v rámci žádosti u podporu
pro jednotlivé druhy projektů. Schválené znění Pravidel je umístěno na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v sekci
OPRVMZ/Dokumenty.
30. 4. 2004 Byl schválen programový dodatek OP Průmysl a podnikání
Programový dodatek Operačního programu Průmysl a podnikání byl schválen na třetím jednání Monitorovacího výboru OPPP
v pátek 30. 4. 2004. Konečné znění dokumentu je umístěno na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v sekci
OPPP/Dokumenty.
26. 4. 2004 Byl schválen programový dodatek OP Infrastruktura
Dne 21. dubna 2004 byl Monitorovacím výborem OP Infrastruktura schválen Programový dodatek tohoto programu. Předběžně se
předpokládá, že k publikaci výzev v rámci sektoru doprava OP Infrastruktura dojde na konci 1. pololetí 2004.
21. 4. 2004 Byl schválen programový dokument OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Dne 14. dubna 2004 podepsal evropský komisař Franz Fischler dopis, kterým vyjadřuje předběžný souhlas Evropské komise s OP
Zemědělství. Konečné znění dokumentu je umístěno na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v sekci OP RVMZ/Dokumenty.
19. 4. 2004 Zveřejněna Příručka pro žadatele u Společného regionálního operačního programu

Příručka pro žadatele je sestavena tak, aby podala základní informace konečným příjemcům o možnostech programu
a procesech souvisejících s podáním přihlášky do SROP (pro individuální projekty nebo projekty typu grantových schémat) včetně
všech souvisejících příloh.
13. 4. 2004 Zveřejněna oficiální schválená verze programového dodatku JPD Praha Cíl 2
Dne 7. dubna 2004 byl Monitorovacím výborem Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha
schválen Programový dodatek JPD 2, což znamená splnění podmínky možnosti využití strukturálních fondů Evropské unie, a to
konkrétně pro hlavní město Prahu. Konečná schválená verze bude k dispozici ke stažení během několika dnů.
Pokyny pro žadatele a řada dalších informací budou vyvěšeny na stránkách www.strukturalni-fondy.cz do konce dubna 2004.
Výzvy k předkládání projektů budou následovat, a to během měsíce května.
9. 4. 2004 Zveřejněn harmonogram přípravy postupů a dokumentů Fondu soudržnosti
Z harmonogramu, který je vyvěšen na www.strukturalni-fondy.cz v sekci Fond soudržnosti/novinky mimo jiné vyplývá, že k 22.
dubnu budou předloženy návrhy Operačního manuálu Fondu soudržnosti a operačních manuálů zprostředkujících subjektů
a realizačních orgánů FS.
7. 4. 2004 Byla zveřejněna oficiální schválená verze programového dokumentu JPD Praha Cíl 3
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 NUTS 2 Praha (dále JPD 3) je referenčním dokumentem, na jehož základě bude
poskytována podpora rozvoji lidských zdrojů na území hlavního města Prahy s využitím českých národních zdrojů a zdrojů
Evropského sociálního fondu. JPD 3 zahrnuje popis a analýzu situace v sektoru lidských zdrojů na území Prahy.
6. 4. 2004 Byla zveřejněna oficiální verze programového dokumentu OPRLZ
Dne 5. dubna 2004 byl na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v sekci věnované Operačnímu programu Rozvoj lidských zdrojů
zveřejněn konečný oficiální překlad programového dokumentu.
2. 4. 2004 Zveřejněna osnova dokumentů k ekonomickému hodnocení projektů v SROPu
Doporučené osnovy dokumentů k ekonomickému hodnocení jsou závazným prvkem při jejich zpracování žadatelem. Navazuje na
ně podrobnější metodika pro zpracování Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a přínosů. Tento návrh hodnocení se vztahuje
v této fázi pouze na individuálně předkládané projekty a ne na projekty (akce) předkládané v rámci grantových schémat
(kraje). Dále tento materiál neřeší problematiku hodnocení ekonomického zdraví žadatele (tzv. finanční zdraví), ale hodnotí
samotný projekt.
Podrobnější rozpracování těchto osnov lze nalézt v samotných metodikách zpracovaných ŘO SROP a zveřejněných na
www.strukturalni-fondy.cz, kde jsou jednotlivé body osnov podrobně popsány a vysvětleny.
31. 3. 2004 Zveřejněna pracovní verze Pokynů pro žadatele u SROPu
Pokyny pro žadatele a řada dalších informací budou na stránkách www.strukturalni-fondy.cz zatím v pracovní verzi umístěny do
konce tohoto týdne, v plné verzi pak do 15. dubna 2004. Výzvy k předkládání projektů budou poté následovat, a to na počátku
května.
30. 3. 2004 Programový dodatek SROPu byl schválen Monitorovacím výborem
Společný regionální operační program je tak prvním z pěti operačních programů, které mají schválený tento základní dokument.
Dodatek obsahuje konkrétní informace pro předkladatele projektů, jako jsou zaměření finanční podpory na konkrétní typy projektů,
výčet předkladatelů projektů, typy uznatelných nákladů, kritéria hodnocení projektů atd. Schválení dodatku je zásadním
předpokladem dopracování pokynů pro žadatele a k vyhlášení první výzvy k předkládání projektů.
26. 3. 2004 Zveřejněny termíny instruktážních seminářů ke SROPu
Řídící orgán SROP ve spolupráci s kraji a ostatními partnery připravuje pro všechny potencionální žadatele - obce, svazky obcí,
podnikatele i neziskové organizace semináře a přednášky. Cílem seminářů je prezentace SROPu na období 2004-2006
potencionálním předkladatelům projektů: představitelům krajů, obcí, neziskové a podnikatelské sféry a těm, kteří je mohou
zásadním způsobem ovlivnit: zástupcům regionálních partnerských organizací, hospodářských komor, profesních sdružení apod.
Účastníkům semináře budou předány konkrétní informace instruktážního charakteru související s přípravou projektů
spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Účast na semináři je bezplatná.
19. 3. 2004 Stav příprav iniciativy INTERREG IIIA
Zahájení programu INTERREG IIIA je předběžně stanoveno na konec května 2004, kdy by měly být zveřejněny definitivní
podmínky programů a oznámení o zahájení předkládání projektů. Oproti programu Phare CBC nebudou programy INTERREG IIIA
vyhlašovány formou výzev, ale jednotlivé projekty budou předkládány průběžně na sekretariáty regionálních rad v každém kraji
nebo na Společný technický sekretariát (tato otázka je v jednání s Evropskou komisí). Proto bude pouze oznámen konečný termín,
do kdy musí být projekt předložen, aby byl projednán na nejbližším zasedání Řídícího výboru.
12. 3. 2004 Zasedání monitorovacího výboru SROP
První zasedání Monitorovacího výboru SROP, který tvoří hejtmani krajů, zástupci příslušných ministerstev, profesních svazů,
neziskových organizací, Evropské komise a institucí české státní a veřejné správy se uskutečnilo dne 11. 3. 2004. Monitorovací
výbor by měl na svém druhém zasedání 30. března jednat o dodatku Programového dokumentu SROP, jehož schválení je
nezbytné pro přípravu tzv. Operačního manuálu. Z tohoto manuálu vychází jak metodika schvalování projektů, tak Příručka pro
žadatele, která obsahuje formuláře a další důležité informace.
12. 3. 2004 Zveřejněna pracovní verze Programového dodatku k JPD Praha Cíl 2
Pracovní verze Programového dodatku k Jednotnému programovému dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha, byla
předložena dne 10. 3. 2004 Monitorovacímu výboru k připomínkovému řízení.
11. 3. 2004 Zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu Cíl 2 - Praha
První zasedání Monitorovacího výbor (JPD 2) se uskutečnilo dne 10. 3. 2004. Toto zasedání představuje začátek reálného
naplňování JPD 2. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci MMR a dalších ministerstev, zástupci dotčených městských částí,
Magistrátu Hl. města Prahy, neziskových organizací, sociálních partnerů a zástupci Evropské komise.
Program (JPD 2) se orientuje především na zkvalitnění městského prostředí a rozvinutí potenciálu hl. města.
8. 3. 2004 Zveřejněna další verze pracovního překlad programového dokumentu OP Infrastruktura do češtiny (stav k 1. 3.

2004)
Současné byla aktualizována verze Programového dodatku k Operačnímu programu Infrastruktura (stav k 27. 2. 2004).
5. 3. 2004 Zveřejněn orientační časový harmonogram spuštění SROP
Při splnění určitých podmínek může dojít k vyhlášení tohoto operačního programu v květnu. Předpokladem je:
schválení Programového dodatku SROP Monitorovacím výborem SROP,
pozitivní výrok auditu k připravenosti struktur podílejících se na realizaci OP (řídící orgán programu, sekretariáty
regionálních rad v rámci krajských úřadů a krajská pracoviště Centra pro regionální rozvoj a agentury CzechInvest)
kvalitně nastavený a transparentní systém procedur pro spolufinancování projektů z českých zdrojů.
2. 3. 2004 Byla zveřejněna aktuální verze programového dodatku SROP
Jedná se zatím o pracovní verzi materiálu, obsahující proti předchozí verzi přesnější popis opatření a vymezení konečných
příjemců. U každého opatření je doplněna minimální přípustná velikost projektu a maximální doporučená výše dotace ze
strukturálních fondů. Nově je zahrnuta kapitola vymezující základní pojmy, příloha s monitorovacími indikátory a příloha popisující
výběr projektů. Definitivní předložení Dodatku Monitorovacímu výboru SROP, který jej bude schvalovat se očekává 25. března
2004.
27. 2. 2004 Příjem žádostí na podporu přípravy projektů v rámci SROP končí 31. 3. 2004
Na základě dotačního titulu č. 3 Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu
mohou obce vymezených regionů (všech regionů ČR mimo Prahu) žádat o poskytnutí dotace na přípravu projektové dokumentace
projektů předkládaných do SROP (Společného regionálního operačního programu).
26. 2. 2004 Vláda schválila 11. února implementační systém Fondu soudržnosti
Dokument popisuje systém přípravy a realizace projektů financovaných z Fondu soudržnosti, postavení a úlohu Řídícího orgánu
Fondu soudržnosti, ministerstev životního prostředí, dopravy, SFŽP ČR, ŘSD a SŽDC a vazby mezi nimi.
Do 30. 4. 2004 by mělo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy a spojů předložit konečnou verzi návrhů Strategie
Fondu soudržnosti - sektor životní prostředí a Strategie Fondu soudržnosti - sektor doprava.
23. 2. 2004 Byly aktualizovány www stránky Programu Ponte na intranetových stránkách KB
Nově byl zařazen Průvodce KB pro žadatele o dotace ze strukturálních fondů EU, který má za cíl podat žadatelům stručnou
formou informace o fondech EU, produktové nabídce programu PONTE a proceduře čerpání dotací z fondů EU. Dále byl
pozměněn formát a obsah Zpravodaje KB, který bude pravidelně 1x měsíčně informovat o novinkách v oblasti financování projektů
z fondů EU.
19. 2. 2004 Byla zveřejněna oficiální verze programového dokumentu OPPP
Dne 18. února 2004 byl na stránkách MPO v kapitole Evropská unie/Strukturální fondy EU zveřejněn Operační program průmysl
a podnikání 2004 - 2006 v české verzi a současně vyšla Informace o stavu přípravy implementace Operačního programu průmysl
a podnikání. Zde mohou potenciální žadatelé najít aktuální informace k získání podpory ze strukturálních fondů EU u tohoto
operačního programu.
13. 2. 2004 Byl zveřejněn pracovní překlad programového dokumentu OP Infrastruktura do češtiny (stav k 9. 2. 2004)
V současné době se připravuje oficiální překlad anglické verze, která sloužila jako podklad pro vyjednávání s EU. Nová verze
Programového dodatku by měla být hotova v průběhu února.
10. 2. 2004 MMR připravilo nový program pro podporu vzniku projektů financovaných z EU Fondů
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový program, jehož cílem je pomoci obcím při vzniku a zpracovávání projektů na
prostředky z fondů Evropské unie. Konkrétně se jedná o projekty, které budou podávány v rámci tzv. Společného regionálního
programu. Obce mají šanci získat na přípravu těchto projektů dotaci v případě, že jejich realizace přispěje ke zlepšení podmínek
pro podnikání a příliv nových investic či vytvoření nových pracovních míst. Minimální výše dotace je stanovena na 100 tis. Kč. Na
celý program je zatím vyčleněno 50 mil. Kč s tím, že v případě zájmu může být tato částka navýšena. Žádosti je možné zasílat na
MMR do 31. 3. 2004.
9. 2. 2004 Byla zveřejněna oficiální schválená verze programového dokumentu JPD Praha
Cíl 2
Na rozdíl do předchozí neoficiální verze došlo k přejmenování priority č.2, která se nyní jmenuje Vytváření podmínek budoucí
prosperity vybraného území. Současné znění programového dokumentu obsahuje tři priority a celkem 8 opatření.
Předpokládanými konečnými příjemci dotací z fondů EU budou Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Technická správa komunikací,
a. s., organizace zřízené a založené Prahou, podnikatelský sektor (převážně malé a střední podniky), vysoké školy, neziskové
organizace.
3. 2. 2004 Logický rámec projektu
Dle informací získaných z MPO nebude požadovanou přílohou při žádosti o poskytnutí dotace ze SF EU u Operačního programu
průmysl a podnikání. Původně byla tato příloha požadovaná u projektu předkládaného v rámci SROP.
25. 1. 2004 Byla zveřejněna aktuální verze programového dodatku OPPP.
Programový dodatek je zatím zveřejněn v pracovní verzi, od níž se konečná verze bude odchylovat velmi málo (záležet bude i na
konečném rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tento dokument umožňuje připravovat příslušné projekty s tím, že
konkrétní konečné znění podmínek, formulářů, příloh k žádosti o dotaci bude známo při vyhlášení programu, k čemuž by mělo dojít
na přelomu dubna a května.
21. 1. 2004 Firmy se sídlem v Praze mohou s podporou strukturálních fondů dle OP, realizovat projekty mimo území
Prahy
Společnost se sídlem v Praze bude moci realizovat projekty v souladu s vyhlášenými programy v rámci OPPP na území mimo
Prahu. Je však možné předpokládat, že pokud se setkají v daném regionu obdobné projekty dvou subjektů, jednoho pražského
a druhého místního, hodnotitelská komise může přihlédnout i k vlivu realizace projektu na případné zvýšení pracovních míst
v takto postiženém regionu.
18. 1. 2004 Náklady vzniklé s přípravou projektu před podáním žádosti (podepsáním smlouvy)

Za přijatelné náklady projektu budou považovány oprávněné výdaje vynaložené od okamžiku přijetí kompletní žádosti
implementační agenturou (samozřejmě za předpokladu, že tento projekt bude následně schválen hodnotitelskou komisí a potvrzen
Řídicím orgánem).
14. 1. 2004 Byla zveřejněna vyjednaná verze programového dokumentu SROP v češtině a aktuální verze Programového
dodatku
Programový dodatek přímo navazuje na Programový dokument SROP a mimo jiné zpřesňuje především jednotlivé priority
a opatření, řízení programu, komunikační akční plán a hodnotící kritéria. Verze 0.1 je přibližně 80 % finální podoby dodatku
a v současnosti probíhají četná jednání se všemi relevantními partnery ke konečné podobě dodatku.
12. 1. 2004 MPO připravuje v rámci projektu Phare 2003 projekt zaměřený na zkvalitňování sítě poradenských subjektů
Ačkoliv nemá MPO v současné době žádné přímé kontakty odborné poradce, kteří budou firmám pomáhat při přípravě projektů,
připravujeme v rámci programu PHARE 2003 projekt zaměřený na zkvalitňování sítě poradenských subjektů - REGISTR
PORADCŮ.
Cílem tohoto projektu je vytvořit registr certifikovaných poradců, u nichž objednavatelé poradenských služeb budou mít
garantovánu dostatečnou kvalifikaci personálu a kvalitu poskytovaných služeb. Tento projekt by byl následně podporován i ze
strukturálních fondů, v rámci Opatření 1.4 - rozvoj informačních a poradenských služeb.
18. 12. 2003 Evropská komise potvrdila konečnou verzi Rámce podpory Společenství.
Evropská komise oficiálně potvrdila konečnou verzi programového dokumentu Rámec podpory Společenství. Na základě tohoto
dokumentu bude Česká republika mít šanci čerpat do roku 2006-2008 až 1,454 miliard EUR a to prostřednictvím pěti operačních
programů.
10. 12. 2003 Komerční banka připravila program PONTE
Komerční banka připravila pro municipality a podniky nabídku financování projektů v návaznosti na možnosti čerpání grantů ze
strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SFEU).
Operační programy EU poskytující finanční granty na vybrané projekty budou vyhlášeny se vstupem ČR do EU. Základním
předpokladem podání žádosti o granty ze strukturálních fondů EU bude mimo jiné zajištění financování příslušného projektu,
to znamená, že tato dotace bude žadateli vyplácena zpětně po dokončení projektu nebo jeho části a po předložení příslušných
dokladů prokazujících výši vynaložených nákladů. Komerční banka nabízí v této souvislosti Program Ponte, jedná se o nabídku
předfinancováni a spolufinancování projektů.
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