21. prosince 2011

Karlovarský kraj získal nejvíce
peněz z evropských fondů na obyvatele
Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ) má schválené projekty za 150,77 milionu korun.
Praha – Úředníci z krajského úřadu Karlovarského kraje jsou nejlepší v čerpání evropských
dotací v rámci České republiky. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování
výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání. Mezi kraji nemá Karlovarský kraj v České
republice konkurenci. Na pomyslném druhém místě se umístil Liberecký kraj a třetí příčku
obsadil Kraj Vysočina.
Analýza srovnává úspěšnost čerpání kraje jako poměr finančního objemu schválených žádostí na
počet obyvatel v daném kraji. Srovnání se týká pouze výzev, u nichž jsou příjemci dotací jednotlivé
krajské úřady.
Objem financí
(vč. evropské dotace)

Počet obyvatel obce

Karlovarský kraj

150 770 133

307 049

491,03

Liberecký kraj

161 093 740

440 177

365,97

Kraj Vysočina

159 520 333

514 288

310,18

Plzeňský kraj

151 435 618

589 921

264,61

Zlínský kraj

155 072 523

572 290

262,87

Královéhradecký kraj

132 758 454

554 285

239,51

Olomoucký kraj

150 033 500

641 493

233,88

Pardubický kraj

120 142 793

517 169

232,31

Jihočeský kraj

136 253 498

638 845

213,28

Ústecký kraj

143 439 455

836 183

171,54

Jihomoravský kraj

159 229 273

1 155 873

137,76

Moravskoslezský kraj

170 502 552

1 241 231

137,37

Středočeský kraj

158 497 195

1 272 807

120,14

Název kraje

Index úspěšnosti

Pozn: Index úspěšnosti má celkem 5 kategorií, přičemž kraje s nejlepším výsledkem jsou označeny ikonkou se sluníčkem,
nejhorší pak mráčkem s deštěm a sněhem.

„Karlovarský kraj dosáhl v rámci celorepublikového hodnocení krajů nejlepších výsledků. Přestože se
jedná o kraj s nejmenším počtem obyvatel, orgánům veřejné správy se zatím podařilo předložit čtyři
úspěšné projekty v celkové hodnotě přes 150,7 milionu korun,“ hodnotí čerpání Aleš Temr,
ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.
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Zefektivnění služeb úřadu
Jedním z projektů v Karlovarském kraji je například Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti,
kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji. „Hlavním cílem projektu je dokončení procesu
zvyšování kvality řízení v úřadech územních samosprávných celků Karlovarského kraje a jím zřízených
nebo založených organizací. V rámci projektu bude aplikován model CAF 2009, čímž se dokončí
proces zavádění standardů kvality do všech organizací zřizovaných či založených Karlovarským
krajem,“ říká Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou
téměř 8,4 milionu korun. Dalších 1,5 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.
Aplikace modelu "Společný hodnotící rámec (model CAF)" proběhne ve dvou příspěvkových
organizacích kraje s dosavadní absencí standardů kvality. Jedná se o tyto dva subjekty: Koordinátor
integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje a Karlovarská agentura rozvoje podnikání.
Projekt se zaměřuje zejména na Krajský úřad Karlovarského kraje, který již za zavedení metody CAF
získal několik ocenění. Projekt je realizován od května 2010 do dubna 2013.
Z Integrovaného operačního programu čerpal Karlovarský kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8
(Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání
v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností), 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní
veřejné správy) a 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě). Některé z krajů pak z evropských
fondů čerpaly ještě z výzvy č. 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).
Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra
Čerpání evropských dotací pro zlepšování kvality veřejné správy, vzdělání úředníků a modernizaci
úřadů zajišťuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. Ten jednotlivé výzvy v rámci
programů (IOP a OPLZZ) vyhlašuje, následně vybírá a hodnotí podané projekty, kontroluje jejich
průběh. Mezi žadatele se řadí obce, kraje či orgány státní správy. Na celé programové období má
Ministerstvo vnitra ČR k dispozici celkem 21,7 miliardy korun, kterými může podpořit projekty, jejichž
cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Užitečným zdrojem informací o strukturálních fondech v gesci Ministerstva vnitra ČR je webový portál
Odboru strukturálních fondů na adrese www.osf-mvcr.cz. Aktuální informace najdete také na
http://twitter.com/#!/OSFMVCR.
Kontakt pro bližší informace:
Ing. Martina Dvořáková, Odbor strukturálních fondů MV ČR
Tel: 731 677 950
martina.dvorakova@mvcr.cz
www.osf-mvcr.cz

