
 

CS    CS 

CS 



 

CS    CS 

 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 
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K(2007) 6104 

NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ 
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ze dne 03-XII-2007, 
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ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 03-XII-2007, 

kterým se přijímá operační program pro pomoc Společenství z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v rámci cíle „Konvergence“ v České republice  

CCI 2007 CZ 161 PO 004 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1260/19991, a zejména na čl. 32 odst. 5 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 8. března 2007 Česká republika předložila Komisi návrh operačního programu 

pro regiony České republiky kromě Prahy splňující podmínky cíle „Konvergence“ 

podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

(2) Operační program vypracovala Česká republika v rámci partnerství v souladu 

s článkem 11 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

(3) Komise navrhovaný operační program zhodnotila a má za to, že přispívá k dosažení 

cílů stanovených v rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických 

obecných zásadách Společenství pro soudržnost2 a v národním strategickém 

referenčním rámci3. 

(4) Návrh operačního programu obsahuje všechny složky uvedené v čl. 37 odst. 1 nařízení 

(ES) č. 1083/2006 s výjimkou orientačního seznamu velkých projektů podle čl. 37 

odst. 1 písm. h) uvedeného nařízení, protože se nepředpokládá, že v rámci tohoto 

operačního programu budou předloženy velké projekty.  

(5) Je vhodné stanovit maximální míru a maximální výši příspěvku z fondů na operační 

program a pro každou prioritní osu, jak je uvedeno v čl. 53 odst. 6 nařízení (ES) č. 

1083/2006.  

(6) Podpora poskytnutá v rámci operačního programu by měla být v souladu s platnými 

pravidly, kterými se řídí státní podpora, a jakýmikoli jinými použitelnými 

ustanoveními právních předpisů Společenství. 

                                                 

1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 1989/2006 (Úř. věst. L 411, 

30.12.2006, s. 6). 
2 Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11. 
3 K(2007) 3584, 26 cervenec 2007 
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(7) Navrhovaný operační program by proto měl být přijat, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 

Přijímá se operační program pro pomoc Společenství v rámci cíle „Konvergence“ v regionech 

České republiky kromě Prahy pro programové období od 1 ledna 2007 do 31 prosince 2013, 

jak je stanoveno v příloze I, a obsahující tyto prioritní osy: 

1) Vznik firem 

2) Rozvoj firem 

3) Efektivní energie 

4) Inovace 

5) Prostředí pro podnikání a inovace 

6) Služby pro rozvoj podnikání 

7) Technická pomoc 

Článek 2 

Výdaje, které byly v rámci operačního programu skutečně uhrazeny, jsou způsobilé od 

1 ledna 2007.  

Článek 3 

1. Maximální výše pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jež smí být 

poskytnuta v rámci operačního programu, vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné 

výdaje činí 3 041 312 546 EUR a maximální míra spolufinancování je 85%. 

2. Příspěvek členského státu ve výši 536 702 214 EUR může být částečně uhrazen 

úvěry Společenství od Evropské investiční banky a jiných úvěrových institucí. 

3. Maximální výše pomoci a maximální míra spolufinancování pro jednotlivé prioritní 

osy v rámci operačního programu uvedeného v odstavci 1 je stanovena v druhém až 

osmém pododstavci tohoto odstavce. 

Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu 1 Vznik firem je 85% a 

maximální výše pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro uvedenou 

prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí 79 074 126 EUR. 

Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu 2 Rozvoj firem je 85% a 

maximální výše pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro uvedenou 

prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí 663 006 134 

EUR. 
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Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu 3 Efektivní energie je 85% a 

maximální výše pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro uvedenou 

prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí 243 305 004 

EUR. 

Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu 4 Inovace je 85% a maximální 

výše pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro uvedenou prioritní osu 

vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí 680 155 247 EUR. 

Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a 

inovace je 85% a maximální výše pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

pro uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí 

1 076 624 642 EUR. 

Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu 6 Služby pro rozvoj podnikání je 

85% a maximální výše pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro 

uvedenou prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí 

209 546 434 EUR. 

Maximální míra spolufinancování pro prioritní osu 7 Technická pomoc je 85% a 

maximální výše pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro uvedenou 

prioritní osu vypočtená s odkazem na způsobilé veřejné výdaje činí 89 600 959 EUR. 

6. Odpovídající finanční plán je uveden v příloze II. 

Článek 4 

Veřejné podpory poskytnuté v rámci operačního programu musí být v souladu s procesními 

a hmotnými pravidly v oblasti státní podpory, jež jsou použitelná v okamžiku udělení veřejné 

podpory. 

Článek 5 

Toto rozhodnutí je určeno České republice. 

V Bruselu dne 03-XII-2007. 

 Za Komisi 

 Danuta HÜBNER 

 členka Komise 


