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Ko-he... co?
K čemu je to dobré?

Proč výročí 30 let?

Kohezní politika neboli politika soudržnosti si
klade za cíl snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje
jednotlivých regionů v EU. Bohatší státy tak
přispívají méně rozvinutým státům, aby se rychleji
přiblížili k jejich standardům.

První norma týkající se kohezní politiky byla přijata
24. června 1988. Snahu vyrovnávat rozdíly mezi
jednotlivými regiony Evropského hospodářského
společenství (předchůdci Evropské unie) je možné
nalézt ale již v 50. letech 20. století.

Zjednodušeně řečeno se snaží pomoci tam, kde si
to situace žádá, ať už se jedná o podnikatelskou
sféru, životní prostředí či zaměstnanost,
sociální problémy apod.

Víte, že…
kohezní politika reaguje na aktuální potřeby
členských států EU v tzv. programových obdobích?
Jsou to zpravidla sedmiletá období, ve kterých státy
směřují prostředky kohezní politiky do oblastí, na
které si určili.
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Kohezní politika v ČR
Vítězství českého hokejového
týmu na Zimních olympijských
hrách v Naganu

Jak kohezní politika
funguje v ČR?

A co to pro mě znamená?

Česká republika čerpá z evropských fondů od
svého vstupu do EU v r. 2004. Konkrétní projekty
financované z prostředků kohezní politiky nemají
být prospěšné pro rozvoj regionu pouze po dobu
přímé podpory EU, ale i po jejím skončení.

Čerpat z operačních programů mohou, jak stát,
kraje a obce, tak i podnikatelé či neziskové
organizace. Užitek však z nich máme v důsledku
úplně všichni! Všimli jste si např. opravených
železničních tratí, silnic, budov, nových ekologických
autobusů či hřišť? Díky evropským fondům ale
vznikají i projekty, kterých si na první pohled
nevšimnete, jako jsou nová pracovní místa,
podpora studentů či zlepšení zdravotní péče.

S podporou EU fondů vzniklo například:

Jak jsou prostředky rozděleny?
V současné době Česká republika čerpá prostředky
z evropských fondů v 10 operačních programech.
To umožňuje cílit prostředky tam, kam jsou
potřeba, protože každý operační program se týká
určité oblasti - od podpory podnikání po sociální
začleňování až po výstavbu silnic.

Víte že...
po celou dobu členství České republiky v Evropské
unii je ČR čistým příjemcem? To znamená, že více
z evropského rozpočtu dostává, než do něj platí.

Program rozvoje venkova

Konec 1. světové
války

Význam politiky soudržnosti je zřetelný
i z rozpočtu EU. Směřuje na ni více jak
třetina z 1087 miliard EUR.

Evropský kongres

(plány na vznik společné Evropy)

Dokončení Celní
unie

Podpora ekonomického růstu,
zaměstnanosti
a konkurenceschopnosti firem

Administrativa

69,6 mld. EUR
Evropa ve světě

66,3 mld. EUR

6%

34 %

Ekonomická, sociální a územní
soudržnost evropských regionů

371,4 mld. EUR

6%

58,4 mld. Kč

0,8 mld. Kč (< 1 %)

OP Technická pomoc

OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

10 %

18 %

109,7 mld. Kč

OP Praha - pól růstu ČR

5,1 mld. Kč (1 %)

19 %

12 %

Integrovaný regionální
operační program

117,5 mld. Kč
OP Životní prostředí

67,7 mld. Kč

9%

11 %
19 %

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

70,1 mld. Kč
OP Zaměstnanost

54,3 mld. Kč
OP Doprava

115,5 mld. Kč

Vnitřní a vnější
bezpečnost EU, občanství

17,7 mld. EUR (2 %)

OP Rybářství

5,3 mld. Kč (1 %)

Zahájeny rozhovory s ČR
o vstupu do EU

13 %

142,1 mld. EUR

180

39 %

Společná zemědělská
politika

420 mld. EUR

hektarů odstraněné staré
ekologické zátěže

projektů na podporu malých
a středních podniků

inovací ve výrobě, organizační
struktuře a marketingu

5,9

107

km nových dálnic, rychlostních
silnic a silnic I. třídy - TEN-T

675

km nové trasy metra

Nejvíce prostředků bylo v tomto období vyhrazeno
na rozvoj infrastruktury, dále pak pro potřeby
regionů a pro inovace v podnikatelském sektoru.

km rekonstruovaných
železničních tratí

99 929

Rozdělení prostředků v 10 operačních programech

Evropský rozpočet pro období 2014-2020

Daladier jmenován
francouzským
premiérem

684

8 454

nově pořízených ekologických
vozidel ve veřejné dopravě

4 520

2018

1998

159

nových, rekonstruovaných a intenzifikovaných čistíren odpadních vod

6 619

studentů využilo infrastrukturu nebo se
zapojilo do činnosti centra

6 001

nově vytvořených pracovních
míst v oblasti výzkumu a vývoje

8

nově vybudovaných výzkumných
center mezinárodního významu

nových pracovních
míst

