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PENÍZE LEŽÍ NA ULICI 

Co je to evropská politika 
soudržnosti? 

Strukturální fondy 

Fond soudržnosti (FS) 

Evropský sociální fond (ESF) 

Kolik může ČR z evropských fondů                                                                                                                                                                                                                
získat? 

 



PENÍZE LEŽÍ NA ULICI 

Co je to operační program? 

Jak se finanční podpora z EU 
získává? 

Kdo může žádat o peníze? 

Jaké projekty jsou financovány  
 z fondů EU? 

Jaké jsou aktuální možnosti? 

 

 

 

 



PENÍZE LEŽÍ NA ULICI 

Rozpočtový výhled EU pro období  
2014–2020 činí 1 025 mld. EUR 
(nárůst o 4,8 %) 

Alokace pro ČR zhruba stejná jako   
v minulém období                       
(26,69 mld. EUR)  

 



EVROPSKÉ DOTACE 

Evropské dotace jsou druh 
subvencí poskytovaných z fondů 
Evropské unie (EU). 

Subvence (z latiny „přijít na 
pomoc“) znamená systematickou 
hmotnou podporu nebo výpomoc  

 z veřejných prostředků. 



EVROPSKÉ DOTACE 

Solidarita 

 

Subsidiarita 

 

Svoboda 



PŘÍNOSY EVROPSKÝCH DOTACÍ? 

Strukturální fondy (Evropský fond 
pro regionální rozvoj) 

• zlepšování infrastruktury 

• podpora nových pracovních míst 

• podpora malých a středních podniků 

• rozvoj technologií 

 



PŘÍNOSY EVROPSKÝCH DOTACÍ? 

Strukturální fondy (Evropský fond 
pro regionální rozvoj) 

• ochrana a zlepšování životního 
prostředí 

• rozvoj turistiky 

 



PŘÍNOSY EVROPSKÝCH DOTACÍ? 

Strukturální fondy (Evropský 
sociální fond) 

• doplňování sociálních programů 
členských států EU 

• pomoc mladým nezaměstnaným  
 a lidem s hendikepy 



PŘÍNOSY EVROPSKÝCH DOTACÍ? 

Strukturální fondy (Evropský 
sociální fond) 

• podpora rovných příležitostí na trhu 
práce pro ženy a muže 

• podpora vzdělávacích  
 a rekvalifikačních kurzů 

• zlepšování mobility pracovních sil 

 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Nákladnost systému 

• Proces nesmírně administrativně 
složitý a tedy i nákladný 

• Tisíce úředníků jak v evropské 
centrále, tak v jednotlivých 
členských státech 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Nákladnost systému 

 

„Dejte mi kontrolu nad penězi              
a nebude hrát žádnou roli,             
kdo vytváří zákony.“ 

 
                         Solomon Rothschild 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Neracionální směřování peněz 

• Finanční prostředky lehce vybrány od 
členských států (NA COKOLI) 

• Zpětný příjem plný komplikací      
(NA NĚCO) 

• Investice do zbytných projektů 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Neracionální směřování peněz 

 

„Kdo myje oslovi hlavu,                
plýtvá mýdlem.“ 

                           

                                   Italské přísloví  



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Dotace nejsou pro každého 

• Diskriminující „pravidla“ výzev 

• Administrativní složitost čerpání 
dotace 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Dotace nejsou pro každého 

 

„Komise je nekompetentními lidmi 
vybraná skupina lidí, nepřipravených             
splnit zbytečné úkoly“ 

 

                                     Woody Allen 

 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Živná půda pro korupci 

 

 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Živná půda pro korupci 

 

 

„Chci buď méně korupce,              
nebo větší šanci podílet se na ní.“ 
                              

                                Ashleigh Brilliant 

 

 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Zadlužení – důsledek dotací 

• Veřejný sektor (obce, kraje) nemá 
dostatek peněz „v hotovosti“ – úvěry 

• „Řecký efekt“ 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Zadlužení – důsledek dotací 

 

„Nepůjčit - krátká nepříjemnost,       
půjčit - dlouhá nenávist.“ 

                     

                              Mongolské přísloví  



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Dotace - politický zájem 

• MMR 

• „Umět sehnat dotaci“ 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Dotace - politický zájem 

 

„Čím je politika plodnější,  

                   tím víc nás stojí potraty.“ 

 

                                      Gabriel Laub 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Dotace křiví trh 

• Velký objem dotací do soukromého 
sektoru 

• Nesystémové zvýhodňování 

 



NEGATIVA EVROPSKÝCH DOTACÍ! 

Dotace deformují podnikatelskou 
kulturu a chování  

• Přestává být důležitá návratnost 

• Zvažuje se pouze nákladovost 

• „Hlavně ne z vlastní kapsy“ 



?????? EVROPSKÉ DOTACE ?????? 

Má EU zachovat dotační systém? 

Může si ho dovolit zachovat? 

Může si ho dovolit zrušit? 

Lze dotace najednou utnout?  

Má Evropa šanci? 

 



Děkuji Vám za 
pozornost! 

Jan Janatka 

ECS Eurofinance, s.r.o. 

 


