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Východiska pro národní politiku výzkumu a vývoje R

Souhrnný inova ní index 2005
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Celkové výdaje na VaV (GERD) v R a jejich podíl na HDP v období 1995–2004

Zdroj dat: SÚ

Výdaje na VaV v R dle sektor (zdroj ) jejich financování v období 2003–2004

Zdroj dat: SÚ

Vývoj celkové podpory VaV z ve ejných prost edk (mil. EUR a % HDP) 1

Zdroj dat: Státní rozpo et R, roky 1997–2005
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Údaje o výši HDP a výdajích na VaV ze státního rozpo tu jsou p evzaty z podklad Ministerstva financí. Údaje o výdajích
na VaV se liší od údaj
SÚ, které jsou využity výše.

Celkové výdaje na VaV dle sektoru užití 1

Zdroj dat: SÚ
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Graf nezahrnuje užití výdaj na VaV v soukromém neziskovém sektoru, nebo hodnoty jsou zanedbatelné.

Ve ejné výdaje na VaV dle sektoru užití

Zdroj dat: SÚ

Výdaje na VaV v len ní na celkové a ve ejné 1 uskute n né
v jednotlivých krajích v období 2002–2004

Zdroj dat: SÚ
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Ve ejné výdaje na VaV zahrnují vládní výdaje a výdaje sektoru vyššího odborného školství a VŠ.

Po et zam stnanc ve VaV p epo tený dle FTE v období 2000–2004

Zdroj dat: SÚ

Po et pracovník VaV (FTE) (osob/1000 pracovních sil)

Zdroj dat: Analýza stavu výzkumu a vývoje v R a jejich srovnání se zahrani ím v roce 2005 (primární zdroj),
OECD, Main Science and Technology Indicators, kv ten 2005 a SÚ 2005 (sekundární zdroj)

Podíl absolvent p írodov dných a technických studijních program na vysokých
školách na celkovém po tu obyvatelstva ve v kové kategorii 20–29 let (v %)

Zdroj dat: Analýza stavu výzkumu a vývoje v R a jejich srovnání se zahrani ím v roce 2005 (primární zdroj)

Po ty výzkumných projekt podle v ku hlavních ešitel v letech 2001–2004

Zdroj dat: Analýza stavu výzkumu a vývoje v R a jejich srovnání se zahrani ím v roce 2005 (primární zdroj),
Informa ní systém VaV, ást – centrální evidence výzkumných zám r (CEZ)

Vývoj podílu po tu žen pracujících ve VaV na celkovém po tu zam stnanc VaV v období 2000–2004

Zdroj dat: SÚ

Po et evidovaných výsledk v období 2000–2003 v len ní podle kategorií p íjemc a druhu výsledku

Zdroj dat: Analýza stavu výzkumu a vývoje v R a jejich srovnání se zahrani ím v roce 2005 (primární zdroj),
Informa ní systém VaV, ást – rejst ík informací o výsledcích VaV (RIV)

Po ty projekt a výzkumných zám r s rokem ukon ení 2000–2004 a jejich výsledky

Zdroj dat: Informa ní systém VaV, datový zdroj: CEP, CEZ, RIV 2005

Výdaje státního rozpo tu na VaV s rozd lením na institucionální a ú elovou podporu
v období 2000–2005

Zdroj: státní rozpo et R

Ú ast tým z lenských zemí EU-25 na 6. Rámcovém programu
EU i EURATOM jako celku (po ty ú astí; po ty ú asti/mil. obyvatel 1)

Zdroj dat: Analýza stavu výzkumu a vývoje v R a jejich srovnání se zahrani ím v roce 2005 (primární zdroj),
databáze kontrahovaných projekt 6. Rámcového programu EK, ervenec 2005
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V grafu jsou údaje registrované EK k 31. 5. 2005 jako „úsp šné“.

SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

existence kvalitních v deckých pracovník a v deckých
tým ve vybraných v dních oborech schopných obstát v
mezinárodní konkurenci

dlouhodob nízké výdaje na VaV ve srovnání se státy
EU-15

rozvinutý VaV v n kterých regionech s povolenou
podporou (St ední echy a Jihomoravský kraj)

nedostate né materiálové a p ístrojové vybavení v tšiny VaV
pracoviš

rostoucí atraktivita R pro p ímé zahrani ní investice do
technologických center a dalších strategických služeb

nízký po et kvalifikovaných pracovník ve VaV oproti EU-15
daný zejména omezenými kapacitami VŠ p íslušného zam ení
nedostate n rozvinuté manažerské dovednosti
pracovník akademických institucí
malý zájem výzkumné a podnikové sféry o spolupráci
neuspokojivé výsledky aplikovaného VaV ve srovnání s EU
(zaostávání zejména v po tu p ihlášených a ud lených patent
u národního i mezinárodních ú ad )
nedostate ný p enos poznatk VaV do praxe a nedostatek
spin-off firem a center excelence p i univerzitách a výzkumných
institucích
nedostate ná informovanost o výsledcích VaVpI jak mezi
subjekty akademické a podnikatelské sféry, tak i u široké
ve ejnosti
nízká koncentrace VaV aktivit ve v tšin region ve
srovnání s Prahou

P íležitosti
navýšení výdaj na VaV minimáln na
pr m rnou úrove vysp lých zemí

Ohrožení
stagnace, pop ípad pokles výdaj na VaV

vytvá ení podmínek pro spolupráci mezi
regiony ve VaV

zachování neod vodniteln velkého po tu
poskytovatel ve ejných podpor VaV

rozvíjení spolupráce s mezinárodními,
p edevším evropskými strukturami ve VaV

p ízniv jší podmínky pro VaV aktivity ve vysp lých
státech vedoucí k odlivu lidských a finan ních zdroj z R

zlepšení p enosu výsledk VaV do praxe jako
výsledek orientace R na znalostní ekonomiku

zachování sou asné struktury ve ejn podporovaných
organizací VaV

stimulace ve ejného sektoru ve VaV
k orientaci na spolupráci se soukromou sférou

nar st regionálních disparit v rámci R v rozložení vysokého
školství, v deckovýzkumného potenciálu, výdaj na VaV a
zam stnanosti ve VaV

rozší ení nep ímých nástroj podpory VaV
soukromé sféry o spolupráci s vysokými školami
a VVI
podpora ochrany životního prost edí jako
impuls pro vývoj nových technologií

Rámcové programy pro v du a výzkum

Rok

Rámcový program

1984-1987

1. RP (4,5 miliardy ECU)

1987-1991

2. RP (5,4 miliardy ECU)

1990-1994

3. RP (7,7 miliard ECU)

1994-1998

4. RP (13,2 miliard ECU)

1998-2002

5. RP (15 miliard Euro)

2002-2006

6. RP (17,5 miliard Euro)

2007-2013

7. RP (54,585 miliard Euro)

Tabulka 1: P ehled RP

6. rámcový program (2002-2006) v miliardách Euro
1. Zam ení a integrace evropského výzkumu

14,682

1.1 integrace evropských výzkumných aktivit v rámci tzv. tématických priorit

12,438

1.1.1 v dy o živé p írod , genomika a biotechnologie pro zdraví

2,514

1.1.2 technologie informa ní spole nosti

3,984

1.1.3 nanotechnologie a nanov dy, multifunk ní materiály a nové výrobní

1,429

procesy a nástroje
1.1.4 letecký a kosmický výzkum

1,182

1.1.5 kvalita a bezpe nost potravin

0,753

1.1.6 udržitelný rozvoj, globální zm ny a ekosystémy

2,329

1.1.7 ob ané a vládnutí ve znalostní spole nosti

0,247

1.2 Specifické aktivity zahrnující širší oblast výzkumu

1,409

1.2.1 výzkum na podporu evropských politik

0,59

1.2.2 specifické výzkumné aktivity na podporu MSP

0,473

1.2.3 specifické aktivity pro mezinárodní spolupráci

0,346

Nenukleární aktivity JRC

0,835

6. rámcový program (2002-2006) v miliardách Euro
2. Strukturování ERA

2,854

2.1 výzkum a inovace

0,319

2.2 lidské zdroje a mobilita (akce Marie Curie)

1,732

2.3 výzkumné infrastruktury

0,715

2.4 v da a spole nost

0,088

3. Posilování základ ERA

0,347

3.1 podpora koordinace aktivit

0,292

3.2 spole ný vývoj výzkumných a inova ních politik

0,055

Celkem nejaderná ást

17,833

RP EURATOM

1,230

Celkem jaderná ást

1,230

6. RP celkem

19,063

Tabulka íslo 3: Rozpo et 6. RP

7. rámcový program (2007-2013) v miliardách Euro
Spolupráce

32,365

Zdraví

6,050

Potraviny, zem d lství, biotechnologie

1,935

Informa ní a komunika ní technologie

9,110

Nanov dy, nanotechnologie, nové materiály a produk ní technologie

3,500

Energie

2,300

Životní prost edí

1,900

Doprava

4,180

Socioekonomické a humanitní v dy

0,610

Bezpe nost

1,350

Vesmír

1,430

Myšlenky

7,460

Lidé

4,728

Kapacity

4,217

Výzkumná infrastruktura

1,850

Výzkum ve prosp ch MSP

1,336

Znalostní regiony

0,126

Výzkumný potenciál

0,370

V da ve spole nosti

0,280

Koherentní vývoj v decké politiky

0,070

Mezinárodní spolupráce

0,185

Nejaderné aktivity Spole ných výzkumných center

1,751

Celkem nejaderná ást

50,521

RP EURATOM

2,700

Celkem jaderná ást

2,700

7. RP celkem

53,221

Tabulka íslo 4: Rozpo et 7. RP

V následujícím grafu je uvedeno procentuální rozd lení finan ních prost edk
v rámci specifického programu Spolupráce:
len ní specifického programu Spolupráce podle procentuálního rozd lení finan ních prost edk

11%
28%

7%
6%

13%

6%
19%

4%

4%

2%

Nanov dy, nanotechnologie, nové materiály
a produk ní technologie
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Životní prost edí
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Potraviny, zem d lství, biotechnologie

Socioekonomické a humanitární v dy

Informa ní a komunika ní technologie

Graf íslo 2: len ní specifického programu Spolupráce

Vesmír

Fáze projektu 7. RP

M síce

P íprava projektového návrhu (b hem této p ípravy je zve ejn na výzva
k podávání návrh )

1-6 m síc

Hodnocení návrh projekt

asi 6 m síc

Vyjednávání o p istoupení ke Grantové dohod

3- 5 m síc

Celkem

10-17 m síc

Tabulka íslo 5: Fáze projektu 7. RP

Community Research & Development Information Service - http://cordis.europa.eu
6. rámcový program - http://www.6rp.cz
7. rámcový program - http://www.fp7.cz
Informal group of RTD Liaison Offices - http://www.iglortd.org
eská sty ná kancelá pro výzkum a vývoj - http://www.czelo.cz
Technologické centrum AV R - http://www.tc.cz
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy - http://www.msmt.cz

Ak ní program Spole enství v oblasti ve ejného zdraví
(2003-2008)

Národního rozvojového plánu eské republiky 2007 – 2013
•1.3.3.6. Zdravotnictví
•Zdravotnictví eské republiky, pokud jej porovnáváme se situací v ostatních lenských
státech EU, je v sou asné dob na srovnatelné odborné úrovni p i výrazn nižších nákladech,
což je na úkor ur ité "vnit ní zadluženosti" systému.
•V souvislosti se stárnutím eské populace se zvyšuje prevalence nemocí, navíc se zlepšuje
diagnostika i možnosti terapie, systém se stává stále nákladn jším.
•Pokud hodnotíme úrove léka ské pé e poskytované v R – tzv. Národní zdravotní ukazatele
v rámci Evropy - lze nalézt oblasti, ve kterých dosáhla R vynikající pozici. Je to nap íklad
perinatální úmrtnost (4,0 promile), kojenecká úmrtnost, nové p ípady klinicky diagnostikovaného
AIDS a nové p ípady HIV infekce. Naproti tomu jsou ukazatele, ve kterých R obsazuje poslední
p í ky: p irozený p ír stek, po et narozených, úmrtí na rakovinu mezi 25-64 rokem života,
prevalence cukrovky (6,5% obyvatelstva), rakovina kolorekta – incidence i úmrtnost, rakovina plic,
rakovina t la d ložního, celková spot eba alkoholu (zdroj: Atlas of Health in Europe – WHO 2003).
•Zdravotní stav eské populace je v sou asnosti charakterizován zvýšeným výskytem tzv.
chronických neinfek ních onemocn ní. Výskyt t chto onemocn ní je stále ast jší i p esto, že je
možné se jim do zna né míry vyhnout, a jejich vzniku p edcházet p edevším dodržováním zásad
zdravého životního stylu.

Národního rozvojového plánu eské republiky 2007 – 2013

•

Základní problém eského zdravotnictví lze v sou asnosti definovat takto: vysoký standard
poskytované zdravotní pé e spolu s nízkou finan ní spoluú astí pacient nezajiš uje dostatek
finan ních prost edk na financování zdravotnictví. Systém je t eba zefektivnit jak z pohledu
ekonomického (financování, ízení, dostupnost pé e, restrukturalizace l žek), tak z pohledu
odborného (p edcházení onemocn ním a zdravý životní styl vedoucí ke zvýšení procenta aktivní
populace a snížení nutnosti erpání zdravotní pé e).

•

Státy EU si uv domují d ležitost zvýšení efektivity zdravotnictví prost ednictvím investic do
informa ních technologií, vzd lání, inovací a zdravotnických za ízení, jak je zd razn no v Community
Strategic Guidelines pro rok 2007 – 2013. Pro dosažení maximální efektivnosti zdravotnictví je nutné,
aby byly tyto investice sm rovány p edevším do oblasti zvýšení prevence nemocí a na minimalizaci
nedostatk zdravotnické infrastruktury. Intervence v oblasti zdravotnictví znamenají zlepšení kvality
zdravotní pé e, jež p ímo napomáhá zvýšení produktivity populace a snížení negativních sociálních
dopad .

•
1.

Pro sektor zdravotnictví jsou stanoveny t i následující základní oblasti:
prevence zdravotních rizik – informa ní kampan , vzd lávání, technologie, p ístroje a vybavení, které
povedou k prevenci zdravotních rizik a k minimalizaci zdravotních následk ;
zlepšení zdravotní infrastruktury a služeb – zdravotnická informatika (nap . telemedicína, e-health);
komplexní zdravotn -sociální pé e o osoby znevýhodn né svým zdravotním stavem nebo v kem

2.
3.

Národního rozvojového plánu eské republiky 2007 – 2013
Zdravotnická infrastruktura
•Sí zdravotnických za ízení kopíruje sídelní strukturu bez výrazných regionálních disparit. Centrem
zdravotní pé e v eské republice je Praha, v níž se nacházejí specializovaná pracovišt , jejichž spádovým
územím je v podstat celá republika. Dalšími významnými centry jsou m sta, v nichž sídlí léka ské fakulty,
jako je Brno, Olomouc, Plze , Hradec Králové.
•Ke konci roku 2004 bylo v Registru zdravotnických za ízení evidováno celkem 27 061 za ízení[1], z toho
266 za ízení státních (z izovatel ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány) a 26 795 za ízení
nestátních (z izovatel kraj - 313, m sto, obec - 209, fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba - 26 273).
•Sí zdravotnických za ízení ústavní pé e se koncem roku lenila na:
197 nemocnic s celkem 65 488 l žky. Kapacita akutní l žkové pé e dlouhodob klesá (v r. 2004 pokles o
2,8 %) ve prosp ch l žek následné pé e (v r. 2004 nár st o 12 %);
166 odborných lé ebných ústav (v etn ozdravoven a hospic ) s 23 189 l žky;
83 láze ských lé eben s 25 149 l žky.
•Zajišt ní a dostupnost specializované a úzce specializované ambulantní pé e v regionech soudržnosti,
resp. v krajích není zcela vyvážené. P edevším úzce specializovaná pé e je vázána p evážn na ambulantní
ásti velkých l žkových za ízení, zejména fakultních nemocnic. Také samostatné ordinace léka
specialist se nacházejí ve v tší koncentraci spíše ve v tších m stech jako dopl ující služby ambulantních
ástí nemocnic. Nižší podíl ambulantních specialist než praktických léka vykazují zejména region
soudržnosti St ední echy (obyvatelstvo vyhledává specializovanou pé i ve fakultních nemocnicích na
území Prahy), kraj Vyso ina (region soudržnosti Jihovýchod) a Zlínský kraj (region soudržnosti St ední
Morava).

Ak ní program Spole enství v oblasti ve ejného zdraví (2003-2008)
1. Zlepšit informovanost a prohloubit znalosti v oblasti zdraví za ú elem rozvoje
ve ejného zdraví prost ednictvím:
1.1 vytvo ení a využívání udržitelného systému pro sledování zdravotního stavu
1.2 vývoje informa ních systém pro v asné varování, detekci a monitorování ohrožení zdraví
1.3 zlepšení systému pro p edávání a vým nu zdravotních informací a údaj , v etn zlepšení p ístupu
ve ejnosti k t mto informacím
1.4 vytvo ení a využívání mechanismu pro analýzu, poradenství, hlášení, informace a konzultace
s lenskými státy a zainteresovanými subjekty v otázkách zdravotnictví na úrovni Spole enství
1.5 zlepšení analýzy a poznatk o ú inku vývoje zdravotní politiky a dalších politik a inností
Spole enství
1.6 p ezkoumání, analýzy a podpory vým ny zkušeností v oblasti zdravotnických technologií, v etn
nových informa ních technologií
1.7 podpory vým ny informací a zkušeností týkajících se správné praxe zacházení s t mito informacemi
1.8 vypracování a uskute
eEurope16

ování spole ných akcí, jejíž projekty budou zhotoveny v rámci iniciativy

2. Zlepšit schopnost rychle a koordinovan reagovat v p ípad ohrožení zdraví
prost ednictvím:
2.1 rozší ení možností boje proti p enosným nemocem formou podpory sít epidemiologického dozoru
a kontroly p enosných nemocí ve Spole enství
2.2 podpory využívání sítí v lenských státech a zú astn ných zemích
2.3 rozvoje strategií a mechanism pro prevenci, vým nu informací a reakci v p ípad ohrožení zdraví
nep enosnými nemocemi, v etn ohrožení zdraví nemocemi specifickými podle pohlaví a vzácn se
vyskytujícími nemocemi
2.4 vým ny informací o strategiích prevence zdravotních rizik vyvolaných fyzikálními, chemickými nebo
biologickými faktory p i mimo ádných situacích, v etn rizik souvisejících s teroristickými iny
2.5 vým ny informací o strategiích vakcinace a imunizace
2.6 zlepšení bezpe nosti a kvality orgán a látek lidského p vodu, v etn krve, jednotlivých složek
krve a krevních prekurzor vytvo ením vysokých norem kvality a bezpe nosti pro odb r, zpracování,
skladování, distribuci a použití t chto orgánu a látek
2.7 vytvá ení sítí dozoru pro látky lidského p vodu, jako nap íklad krve, jednotlivých složek krve
a krevních prekurzor
2.8 podpory strategií a opat ení týkajících se ochrany lidského zdraví p ed p ípadnými nep íznivými
ú inky zp sobenými environmentálními faktory (nap . globální oteplování)
2.9 rozvoje strategií pro snížení rezistence proti antibiotik m

3. Podporovat zdraví a p edcházet nemocem se zohledn ním rozhodujících
zdravotních faktor ve všech politikách a innostech Spole enství prost ednictvím:
3.1 vypracování, provád ní strategií a opat ení, v etn ve ejné osv ty, zam ených na rozhodující
zdravotní faktory související s životním stylem
3.2 situa ní analýzy a vypracování strategií týkajících se rozhodujících zdravotních faktor sociálního
a hospodá ského rázu
3.3 situa ní analýzy a vypracování strategií, které se týkají rozhodujících zdravotních faktor
souvisejících s životním prost edím
3.4 situa ní analýzy a vým ny informací o genetických rozhodujících faktorech a využití genetických
vyšet ení
3.5 stanovení metod pro hodnocení kvality a ú innosti strategií a opat ení na podporu zdraví
3.6 podpory p íslušného vzd lávání souvisejícího s výše uvedenými opat eními

Tabulka íslo 6: Aktivity Ak ního programu Spole enství v oblasti ve ejného zdraví

Portál Evropské unie - http://www.europa.eu
»Instituce - Evropská komise»Ve ejné zdraví - http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
Ministerstvo zdravotnictví R - Odbor mezinárodních v cí a Evropské unie http://www.mzcr.cz

Finan ní mechanismus Evropského hospodá ského prostoru,
Norský finan ní mechanismus a Finan ní pomoc Švýcarska

3. Rozvoj lidských zdroj
3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb ve ejné administrativy na regionální
a místní úrovni prost ednictvím využití IT technologií
3.2 Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech
3.3 Podpora nevládních neziskových organizací
3.4 Podpora za len ní menšin do spole nosti
3.5 Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve ve ejném sektoru
3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzd lávacích center, d tských domov

4. Zdravotnictví a pé e o dít
4.1 Systematická a primární prevence drogových závislostí
4.2 Prevence p enosných nemocí
4.3 Opat ení pro zajišt ní bezpe nosti potravin
4.4 Programy podpory d tí se specifickými problémy
5. Podpora udržitelného rozvoje
5.1 Pomoc p i prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni
6. V decký výzkum a vývoj
6.1 V decký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména v životním prost edí,
zdravotnictví a v oblasti životních podmínek d tí

Tabulka íslo 7: Prioritní oblasti FM EHP

7. Implementace Schengenského acquis, posilování justice
7.1 Implementace Národního schengenského informa ního systému (N-SIS) a vytvo ení Kancelá e
SIRENE
7.2 Spln ní schengenských acquis u stávajících regionálních letiš
7.3 Posílení vzd lávacího systému v sektoru spravedlnosti
7.4 Programy boje proti korupci, organizované kriminalit a proti nezákonnému obchodu
s drogami a lidmi
8. Technická pomoc
8.1 Posílení kapacit pro poskytování rozvojové pomoci eskou republikou
8.2 P enos znalostí a vým na zkušeností s p ijímáním a aplikací acquis v oblastech uvedených
v Celkové monitorovací zpráv EK prost ednictvím spolupráce p íslušných orgán / institucí
8.3 Vým na zkušeností a spolupráce regionální a místní samosprávy

Tabulka íslo 8: Prioritní oblasti FM NORSKO

Blokový grant

Zprost edkovate

EURO Milion

Stav

Fond pro

Nadace rozvoje

10,00

Schválený

nevládní neziskové

ob anské spole nosti

2,500

Schválený

organizace
Fond pro podporu

Národní agentura

spolupráce škol

Socrates

Fond

Národní

2,500

pro podporu výzkumu vzd lávací fond

eká na schválení
Kancelá í finan ních
mechanism v Bruselu

Fond

MF – Národní kontaktní

technické asistence

místo

2,125

eká na schválení
Kancelá í finan ních
mechanism v Bruselu

Fond

MF – Národní kontaktní

na p ípravu projekt

místo

3,500

eká na schválení
Kancelá í finan ních
mechanism v Bruselu

Tabulka íslo 9: Blokové granty

Politika hospodá ské a sociální soudržnosti
(strukturální fondy)

Vývoj cíl politiky hospodá ské a sociální soudržnosti:
1994 -1999
Fond soudržnosti
Cíl 1 Pomoc region m, jejichž rozvoj
zaostává
Cíl 6 Pomoc rozvoji ídce obydlených
region
Cíl 2 Restrukturalizace region ,
které jsou vážn zasaženy poklesem
pr myslu
Cíl 5 b Další rozvoje zem d lských
a venkovských oblasti
Cíl 3 Boj s dlouhodobou
nezam staností, usnadn ní integrace
do pracovního žovota pro mladé lidi
a ty, kte í jsou vylou ení z pracovního
trhu, podpora rovných p íležitostí pro
muže a ženy
Cíl 4 Adaptace pracovní síly na zm ny
v pr myslu a prom ny výrobních
systém

2000-2006
Fond soudržnosti
Cíl 1 Pomoc region m jejichž rozvoj
zaostává

Cíl 2 Hospodá ská a spole enská
konverze oblastí, které elí
strukturálním obtížím (pr myslové,
venkovské, m stské, rybá ské)

Cíl 3 Adaptace a modernizace
politiky a systém vzd lávání,
školení a zam stnanosti

INTEREG17
URBAN
EQUAL
LEADER +

Tabulka íslo 10: Vývoj cíl politiky hospodá ské a sociální soudržnosti

2007-2013
Cíl 1
Konvergence

Cíl 2
Regionální
konkurenceschopnost
a zam stnanost

- regionální úrove

Cíl 3 Evropská
územní
spolupráce

Následující graf uvádí rozd lení finan ních prost edk mezi jednotlivé cíle:
Rozd lení finan ních prost edk v ramci priorit nové architektury
politiky hospodá ské a sociální soudržnosti

Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost
Evropská územní spolupráce
Konvergence
Graf íslo 3: Rozd lení finan ních prost edk v rámci priorit nové architektury politiky hospodá ské a sociální soudržnosti

Cíle

Finan ní nástroj

Podporované oblasti

Konvergence:

Fond soudržnosti

Podpora ERDF bude zam ena na:

podpora r stu a tvorby

ERDF

- modernizaci a diverzifikaci ekonomické

pracovních míst v nejmén

ESF

struktury lenských stát a region

rozvinutých lenských zemích

- rozší ení a zlepšení základní infrastruktury

a oblastech

a ochranu životního prost edí

(podpora region s HDP

Podpora ESF bude zam ena na:

nižším než 75% pr m ru EU )

- zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu
práce, vzd lávacích systém , sociálních
a ošet ovatelských služeb
- zvýšení investic do lidského kapitálu
- adaptaci ve ejné správy, posílení
administrativní kapacity národních
a regionálních správ

Cíle

Finan ní nástroj

Podporované oblasti

Regionální

ERDF

Podpora z ERDF a ESF

konkurenceschopnost

ESF

bude zam ena na:

a zam stnanost:

- inovace a ekonomiku založenou na

regionální programy pro

znalostech

regiony a orgány regionálním

- životní prost edí a p edcházení rizik m

správy podporující ekonomické

- dostupnost a služby základního

zm ny v pr myslových,

ekonomického významu (komunika ní

m stských a venkovských

sít ) tj. posilování prvk Lisabonské

oblastech (podpora region

a Göteborgské strategie

nespadajících pod Cíl
“Konvergence” tj. HDP nad
75% pr m ru EU)
Evropská územní

ERDF Podpora

ERDF bude zam ena:

spolupráce:

- rozvoj v dy a výzkumu a informa ní

podpora harmonického

spole nosti

a vyváženého rozvoje na

- životní prost edí a p edcházení rizik m

území Unie

- ízení vodních zdroj

Tabulka íslo 11: Regionální politika EU 2007-2013

Struktura programových dokument pro využívání fond EU v období 2007-2013 je uvedena v následující tabulce:
Název opera ního programu

Finan ní nástroj

Orgán

Opera ní program
Podnikání a inovace
Opera ní program
Výzkum a vývoj pro inovace
Opera ní program
Lidské zdroje a Zam stnanost
Opera ní program
Vzd lávání pro konkurenceschopnost
Opera ní program
Životní prost edí
Opera ní program
Doprava
Integrovaný opera ní program
Opera ní program
Technická pomoc
Regionální opera ní program
NUTS II St ední echy
Regionální opera ní program
NUTS II Jihozápad
Regionální opera ní program Regionu
soudržnosti NUTS II Severozápad
Regionální opera ní program
NUTS II Severovýchod
Regionální opera ní program
pro NUTS II Jihovýchod

ERDF

Ministerstvo pr myslu
a obchodu
Ministerstvo školství,
mládeže a t lovýchovy
Ministerstvo práce
a sociálních v cí
Ministerstvo školství,
mládeže a t lovýchovy
Ministerstvo životního
prost edí
Ministerstvo dopravy

ERDF
ESF
ERDF
ERDF
FS
ERDF
FS
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní
rozvoj
Region soudržnosti St ední
echy
Region soudržnosti
Jihozápad
Region soudržnosti
Severozápad
Region soudržnosti
Severovýchod
Region soudržnosti
Jihovýchod

Název opera ního programu

Finan ní nástroj

Orgán

Regionální opera ní program pro
NUTS II St ední Morava

ERDF

Region soudržnosti St ední
Morava

Regionální opera ní program
NUTS II Moravskoslezsko

ERDF

Region soudržnosti
Moravskoslezsko

Opera ní program
Praha – Konkurenceschopnost

ERDF

Magistrát hlavního m sta
Prahy

Opera ní program
Praha – Adaptabilita

ESF

Magistrát hlavního m sta
Prahy

Opera ní program

ERDF

Ministerstvo pro místní

p eshrani ní spolupráce R- Polsko

rozvoj

Opera ní program
R- Svobodný stát Bavorsko

ERDF

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Opera ní program
R - Svobodný stát Sasko

ERDF

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Opera ní program
p eshrani ní spolupráce R- Rakousko

ERDF

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Program p eshrani ní spolupráce
R- Slovenská republika

ERDF

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Tabulka íslo 12: Struktura programových dokument pro využívání fond EU 2007-2013

Následující schéma ukazuje regiony soudržnosti v R:

Schéma íslo 1: Regiony soudržnosti

Následující tabulka uvádí možnosti erpání finan ních prost edk z OP pro oblast zdravotnictví:
Opera ní program

Oblast podpory

Integrovaný opera ní

Služby v oblasti ve ejného zdravotnictví

program

OP Výzkum, vývoj
pro inovace
OP Rozvoj
lidských
zdroj
a zam stnanost
OP Vzd lávání pro
konkurenceschopnost
OP Lidské zdroje
a zam stnanost
OP Životní prost edí

Možnosti podpory v dané oblasti

- modernizace a inovace infrastruktury pro ve ejné zdraví (zejména obm na p ístroj v síti
zdravotnických za ízení)
- prevence zdravotních rizik, rehabilitace a následná pé e (centra zdravého životního
stylu, standardy kvality a rovnom rná dostupnost následné pé e a rehabilitací)
- ízení kvality a nákladovosti v systému ve ejného zdraví (kontrola efektivity
vynakládaných prost edk v oblasti ve ejného zdraví, standardy kvality poskytnuté zdravotní pé e)
Modernizace ve ejné správy
- implementace elektronického identifikátoru zdravotnického profesionála a pojišt nce
- zavedení elektronické preskripce
- zavedení „bezpapírového“ zdravotnického za ízení, v etn pot ebné míry digitalizace
- projekty pro umožn ní sdílení elektronické dokumentace
- rozší ení využívání bezdrátových a vysokorychlostních komunika ních technologií
- vytvá ení národních referen ních center
- vytvá ení, modernizace a standardizace národních registr s napojením na registry EU
- projekty p edpokládající využívání telemedicíny
- národní portály (Public Health Portal)
- projekty standardní komunikace poskytovatel a plátc zdravotní pé e s laickou ve ejností
Zefektivn ní vzd lávání a zp ístupn ní znalostí - podpora uplatn ní inovací
- produkce a transfer poznatk výzkumu a vývoje ve zdravotnictví
Podpora ekologických a netechnických inovací
Posílení integrace osob ohrožených sociálním
- integrace zdravotn postižených osob do pracovního procesu
vylou ením, rozvoj institucí a kvality služeb
- podpora poskytování zdravotní a sociální pé e senior m
zam ených na sociální integraci
- podpora ošet ovatelské pé e

Bezpe nost práce a ochrana zdraví p i práci
Zvyšování odborné kvalifikace pracovní síly
v pr b hu produktivního v ku
Rozvoj lidských zdroj
Ochrana vod a ovzduší, udržitelné využívání
p írodních zdroj
Pr myslové zne išt ní a nakládání s odpady

- vzd lávání zdravotnických pracovník
- kvalifika ní programy pro zdravotnické pracovníky
- vzd lávací programy podpory ve ejného zdraví a prevence nemocí
- vzd lávání manažer v oblasti zdravotnictví
- problematika nemocni ních odpad
- opat ení v oblasti ochrany proti hluku
- isti ky odpadních vod zdravotnických za ízení
- energetické úspory (zateplování, vým na oken apod.)

Tabulka íslo 13: eské zdravotnictví a strukturální fondy v období 2007-2013

Pravidla ú asti v opera ních programech

Podpora ze strukturálních fond není ur ena pro každého žadatele, ale pouze pro ty, kte í krom
specifických podmínek daného opat ení i programu, spl ují také všeobecná kritéria p ijatelnosti
žadatele:
- musí mít sídlo nebo trvalý pobyt na území R,
- musí být registrován jako plátce dan z p íjmu podle zákona
. 337/1992 Sb. v platném zn ní,
- ke dni registrace žádosti nesmí mít žádné nedoplatky v i ú ad m
a institucím ani v i vlastním zam stnanc m,
- nesmí být v likvidaci, v procesu konkursu nebo vyrovnání, ani
na jeho majetek nesmí být pro jeho nedostatek zamítnut návrh na konkurs,
- musí projekt realizovat na území R (mimo region hlavního m sta Prahy),
- musí jednozna n prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemk m, na nichž bude projekt
realizovat,
- musí mít projekt šetrný k životnímu prost edí,
- musí doložit spolufinancování náklad na realizaci projektu z vlast-ních nebo z ostatních zdroj ,
- musí vést ú etnictví v souladu se zákonem . 563/1991 Sb. v platném zn ní.

Finan ní alokace OP VaVpI a indikativní rozd lení dle kategorií v období 2007–2013

Finan ní
alokace (v mil.
EUR)

Podíl na
celkové
alokaci (%)

Kategorie

Prioritní osa 1

1 141,8

46,9 %

01, 02, 09

Prioritní osa 2

648,5

26,6 %

01, 02, 03, 09

Prioritní osa 3

596,8

24,5 %

01, 02, 09

Prioritní osa 4

48,7

2%

85, 86

2 435,9

100%

Celkem OP
VaVpI

Základní vn jší a vnit ní vazby, rozhraní a synergie mezi OP VaVpI,
OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost a OP PI na úrovni prioritních os

Základní vn jší a vnit ní vazby, rozhraní a synergie mezi OP VaVpI,
OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost a OP PI na úrovni oblastí podpory

Indikátory výsledk a výstup prioritní osy 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

Indikátory výsledk a výstup prioritní osy 2 – Rozvoj kapacit pro spolupráci
ve ejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji

Indikátory výsledk a výstup prioritní osy 3 – Posilování kapacit
vysokých škol pro terciární vzd lávání

Indikátory OP VaVpI na úrovni kontextu

Indikátory OP VaVpI na úrovni programu

Ro ní celkové p edpokládané finan ní alokace OP VaVpI (p ísp vek EU)
dle fond EU (údaje v mil. EUR, b žné ceny)

Finan ní plán pro celý OP VaVpI i jednotlivé prioritní osy v len ní
na jednotlivé zdroje financování (údaje v mil. EUR, b žné ceny)

Indikativní p ehled velkých projekt

P ehled indikátor kontextu, programu a prioritních os

40

European Innovation Scoreboard

P ehledná struktura oblastí OP VaVpI k 30.6.2006

P eji hodn úsp šných aplikací
a
d kuji za pozornost!

