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Naplň ova ňí  Regioňa lňí ho akč ňí ho pla ňu 
pro u zemí  Jihomoravske ho kraje 

Výstupy z  MS2014+, týkající se projektů programového období 2014 –2020 

realizovaných zcela nebo zčásti na území Jihomoravského kraje  

K 2. lednu 2017 bylo podáno celkem 4384 žádostí na projekty realizované zcela nebo zčásti 

v Jihomoravském kraji. 

 Celkem 1524 žádostí (34,8 %) se v procesu schvalování dostalo do nevratného negativního 

stavu1 

 Celkem 2140 žádostí (48,8 %) je ve fázi hodnocení2 

 Celkem 700 žádostí (16,0 %) bylo schváleno a projekty jsou ve fázi realizace 

 Celkem 3 žádosti (0,1 %) byly schváleny, ale projekty nebyly dokončeny – byly ukončeny 

příjemcem 

 Celkem 17 projektů (0,4 %) bylo úspěšně ukončeno 

Neschválené žádosti v negativním stavu 
Důvod negativního stavu počet podíl 

Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení 302 19,8% 

Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS 297 19,5% 

Žádost o podporu nedoporučená k financování 226 14,8% 
Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky 
přijatelnosti 226 14,8% 

Žádost o podporu stažena žadatelem 187 12,5% 

Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty 97 6,4% 

Předběžná žádost o podporu stažena žadatelem/vyřazena ŘO/ZS 72 4,7% 
Předběžná žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo 
podmínky přijatelnosti 45 3,0% 
Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky 
přijatelnosti po doplnění 39 2,6% 
Předběžná žádost o podporu nesplnila podmínky věcného 
hodnocení 18 1,2% 

Žádost o podporu stažena žadatelem/vyřazena ŘO/ZS 9 0,6% 

Předběžná žádost o podporu ukončena ŘO/ZS 3 0,2% 
Žádost o podporu nesplnila podmínky pro vydání právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory 3 0,2% 

Celkový součet 1524 100,0% 

                                                           
1
 V této kategorie jsou započítány i žádosti, které byly zařazeny mezi náhradní projekty 

2
 V této kategorii jsou započítány i žádosti, které byly vráceny k doplnění 
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Neschválené žádosti v negativním stavu – rozložení dle operačních 

programů 

Operační program Počet 
projektů 

Podíl Požadovaná 
dotace z EU (Kč) 

Integrovaný regionální operační program 92 6,0% 1 504 492 842     

Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 

691 45,3% 
 5 721 488 829 

Operační program Technická pomoc 5 0,3%  153 393 695     

Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

124 8,1% 
 3 732 051 904     

Operační program Zaměstnanost 524 34,4%  2 798 067 708     

Operační program Životní prostředí 88 5,8%  966 831 751     

Celkový součet 1524 100%  14 876 326 728     

Projekty ve fázi hodnocení: 
Stav hodnocení počet podíl 

Žádost o podporu zaregistrována 
                      

703     32,9% 

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
                      

377     17,6% 

Žádost o podporu doporučená k financování 
                      

296     13,8% 
Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s 
výhradou 

                      
225     10,5% 

Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky 
přijatelnosti po doplnění 

                      
134     6,3% 

Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory nebo registračního listu 

                      
116     5,4% 

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou 
                         

68     3,2% 

Žádost o podporu vrácena k úpravě před smlouvou 
                         

52     2,4% 
Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky 
přijatelnosti 

                         
49     2,3% 

Žádost rozpracována v ISKP po vrácení 
                         

45     2,1% 
Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti nebo 
podmínky přijatelnosti po doplnění 

                         
28     1,3% 

Žádost o podporu vrácena k doplnění 
                         

25     1,2% 

Ostatní stavy 
                           

22    1,0% 

Celkem 2140 100% 

Projekty ve fázi hodnocení – rozložení dle operačních programů 

Operační program Počet 
projektů 

Podíl Požadovaná 
dotace z EU (Kč) 

Integrovaný regionální operační program 192 9,0% 3 891 826 402     
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Operační program Doprava 1 0,0% 768 263 188     

Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 708 33,1% 

6 484 034 642     

Operační program Rybářství 9 0,4% -       

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 356 16,6% 16 582 042 123     

Operační program Zaměstnanost 507 23,7% 2 235 101 834     

Operační program Životní prostředí 367 17,1% 1 921 494 025     

Celkový součet 2140  31 882 762 214     

Schválené projekty ve fázi realizace – rozložení dle operačních 

programů 
Operační program Počet 

projektů 
Podíl Požadovaná 

dotace z EU 
(Kč)3 

Požadovaná 
dotace z EU do 

Jihomoravského 
kraje – odhad (Kč)4 

Integrovaný regionální operační 
program 

 54     7,7%  1 849 836 421      1 294 377 252     

Operační program Doprava  3     0,4%  1 229 704 647      589 700 651     

Operační program Podnikání a 
inovace pro 
konkurenceschopnost 

 120     17,1%  2 133 342 298      691 115 179     

Operační program Technická 
pomoc 

 13     1,9%  385 291 341      71 450 933     

Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání 

 224     32,0%  3 554 007 408      1 386 860 647     

Operační program Zaměstnanost  264     37,7%  19 079 802 880      2 365 934 867     

Operační program Životní 
prostředí 

 22     3,1%  623 476 891      310 683 404     

Celkový součet 700   28 855 461 886      6 710 122 932     

Úspěšně ukončené projekty – rozložení dle operačních programů 
 

Operační program Počet 
projektů 

Požadovaná dotace 
z EU (Kč) 

Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 

6 1 474 740     

 

  

                                                           
3
 Celková požadovaná dotace z EU zdrojů na projekty realizované alespoň zčásti na území Jihomoravského kraje 

4
 U projektů realizovaných na území více krajů byla výše požadované dotace ze zdrojů EU relativně ponížena dle 

podílu počtu míst realizace mimo Jihomoravský kraj 
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Přehled specifických cílů operačních programů, do kterých nebyla 

podána žádná projektová žádost s místem realizace zcela nebo zčásti 

v Jihomoravském kraji  
 

Zvýrazněny specifické cíle, do kterých byly podávány žádosti na projekty realizované v jiných krajích.  

V ostatních (nezvýrazněných) specifických cílech dosud nebyla podána žádost ani na projekty 

realizované v ostatních krajích (např. nebyla vyhlášena výzva, projekty nelze realizovat mimo hl. m. 

Prahu, výzva byla vyhlášena, ale projekty nebylo možné podat …). 

Integrovaný regionální operační program 

 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu  

Operační program Doprava 

 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 

 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní 

dopravy 

 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 

 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech 

v elektrické trakci 

 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím 

modernizace dopravního parku 

 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti 

 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu 

 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů 

dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, 

rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu 

Operační program Rybářství 

 2.1 Inovace 

 2.3 Podpora nových chovatelů 

 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby 

 3.1. Shromažďování údajů 

 3.2 Sledovatelnost produktů 

 5.1 Plány produkce 

 5.2 Uvádění produktů na trh 

 6.1 Technická pomoc 
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Operační program Technická pomoc 

 1.4 Vytvořit podmínky pro účinnou kontrolu a audit ESIF 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 1.2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační 

sférou 

 1.4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni 

 2.1.3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách 

 3.3.4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 

Operační program Zaměstnanost 

 1.5.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve 

vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad 

 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 

začleňování ve venkovských oblastech 

Operační program Životní prostředí 

 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 

 
Zpracováno na základě dat vztahujících se k 1. 12. 2016. 


