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podávat žádosti o poskytnutí prostředků ze strukturálních fondů, nebo je naopak 
od rozhodnutí podat žádost odrazují. V současné hospodářské krizi je zásadní 
přilákat co nejvíce žadatelů o finanční prostředky. Tato studie vychází z širokého 
spektra odborné literatury, případových studií, dotazníků a anket a jejím cílem 
je na základě získaných informací nalézt odpověď na otázku, jak přilákat větší 
množství žadatelů a jak dosáhnout toho, aby účast úspěšných žadatelů byla 
účinnější. Subjektům, které se podílí na přijímání politických rozhodnutí v této 
oblasti na místní, regionální a vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, předestírá řadu 
konkrétních doporučení, jak situaci zlepšit.  
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SHRNUTÍ  

1. Souvislosti 

Provádění politiky soudržnosti za pomoci strukturálních fondů je jedním z hlavních pilířů 
činnosti EU. Na stávající programové období 2007–2013 bylo pro tuto oblast vyčleněno 
35,7 % z celkového rozpočtu EU (přibližně 347 mld. EUR). Vzhledem k tomu, že Evropská 
unie prochází nejhorší hospodářskou krizí od 30. let 20. století, představují tyto finanční 
prostředky důležitý nástroj pro tvorbu pracovních míst a podněcují nové investice, jelikož 
stimulují další rozvoj podniků a povzbuzují občany k tomu, aby zakládali nové firmy. Za 
poslední tři roky bylo do vytváření pracovních míst a rozvoje v Evropě investováno 27 % 
dostupných prostředků, tj. 93 mld. EUR. 
Nástroje politiky soudržnosti se v Evropské unii vyvíjí už více než čtyřicet let. V této době 
se věnovala značná pozornost tomu, jak strukturální fondy fungují, a rovněž se vynaložilo 
značné úsilí na objasnění toho, jaké změny je třeba provést, a rovněž na přijetí a provádění 
těchto změn. Nejdůležitějším poznatkem, k němuž dospěly nedávné analýzy, je, že 
v probíhajícím programovém období 2007–2013 byly státy schopny využívat prostředky ze 
strukturálních fondů pouze v malé míře. Mezi překážky, které brání náležitému využívání 
prostředků, patří podle analýz například nedostatky ve správních kapacitách nebo 
nedostatek spolufinancování. Dosud ovšem nebyla posouzena přístupnost strukturálních 
fondů pro žadatele. Poměrně málo prostoru bylo ve výzkumu věnováno jedné 
z nejzásadnějších otázek, a to jak povzbudit potenciální žadatele o prostředky z fondů a 
zvýšit jejich zájem o tyto prostředky.  
V tomto ohledu upozornila zpráva z roku 20091, jejímž autorem je Fabrizio Barca, na 
skutečnost, že neexistuje ucelené zmapování toho, jak vlastně politika soudržnosti 
v Evropské Unii funguje. Existuje celá řada studií a zpráv o vybudované fyzické 
infrastruktuře, o podnicích, které získaly podporu, a dokonce i o pracovních místech 
vytvořených s pomocí daných prostředků. Většina těchto studií a zpráv je však zaměřena 
na shromažďování kvantitativních údajů o dosažených výsledcích a o míře využití 
prostředků ze strany států. Interpretace získaných poznatků se většinou omezuje na 
diskusi o údajích přímo souvisejících s rozvíjením a řízením programů. Zřídkakdy však 
obsahuje postoje cílových skupin a příjemců, jimž jsou prostředky určeny.  
Z údajů je zřejmé, že v některých členských státech se možnosti čerpat prostředky využívá 
více, zatímco v jiných méně. To by mohlo částečně objasnit, proč mnoho občanů EU neví o 
tom, jaké přínosy Unie vytváří, a je vůči těmto možnostem skeptická. Z údajů vyplývá, že 
jedna třetina občanů EU ví o projektech financovaných z evropských prostředků, ale pouze 
10 % občanů se domnívá, že tyto projekty mají přímý pozitivní dopad na jejich životy. 
Nedostatky související se správními službami na místní, regionální i vnitrostátní úrovni lze 
snadno rozpoznat a právě ony mají nepochybně na svědomí nižší míru využití dostupných 
prostředků v některých oblastech. To vše však představuje přinejlepším pouze polovinu 
celkové situace, která je mnohem složitější. Druhou polovinou problému je, proč podniky, 
místní agentury, vzdělávací instituce, nevládní organizace a další subjekty v některých 
částech Evropské unie žádají o prostředky z evropských fondů méně než v jiných.  

                                                 
1  Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European 

Union challenges and expectations, nezávislá zpráva vypracovaná na žádost Danuty Hübner, komisařky pro 
regionální politiku, Eurada, duben 2009.  
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V této souvislosti přináší tato studie poznatky o problémech, s nimiž se občané potýkají, 
když žádají o prostředky z EFRR, a to ať už se jedná o skutečné problémy nebo o faktory, 
které žadatelé vnímají jako problematické. Při hodnocení závěrů této studie je třeba mít na 
paměti jeden důležitý fakt.  
Jedná se o skutečnost, že nemáme k dispozici žádné statistiky či poznatky o občanech, 
kteří byli odrazeni od záměru podat si žádost, nebo o těch, kteří z jakéhokoli důvodu nikdy 
nekontaktovali místní příslušný úřad nebo nevyplnili žádost. 

2. Předmět studie 

Účelem této studie je zjistit, jaké jsou hlavní faktory, které odrazují občany od možnosti 
podat si žádost o prostředky ze strukturálních fondů, nebo jaké faktory jim naopak 
připadají příznivé a k podání žádosti je motivují. Jedním z témat, kterým se studie věnuje, 
jsou příliš složité a obtížné úřední postupy. Ve studii je toto téma pojednáno formou 
analýzy problémů s administrativními postupy v různých systémech. Tato analýza by měla 
pomoci určit, kde takové problémy vznikají (jedná-li se o úroveň vnitrostátní, regionální 
nebo úroveň EU), a na základě toho navrhnout přesně cílená řešení.  
Ve studii se dále zkoumají různé profily žadatelů, aby bylo možné určit typy organizací a 
subjektů, kteří obvykle o prostředky žádají, co je k tomu vede, a potažmo tak poukázat na 
způsob, jak povzbudit i jiné žadatele, aby se o prostředky ucházeli. Prostor je věnován 
rovněž předběžnému zhodnocení toho, jaký účinek mělo zjednodušení postupů zavedené 
v roce 2009 v reakci na probíhající hospodářskou krizi. 
Při výzkumu a plánování studie byl kladen důraz na vymezení „osvědčených postupů“ 
různých iniciativ v členských státech. Postupy, které hladce fungují v určité situaci, lze 
upravit tak, aby dobře fungovaly i v jiných oblastech (ačkoli by nebylo vhodné je pouze 
převzít ). 
Ve studii bylo použito tří různých výzkumných metod. Zaprvé je to průzkum odborné 
literatury, zadruhé řada případových studií o devíti operačních programech a zatřetí 
telefonické a on-line průzkumy mínění a dotazník. Případové studie se vztahovaly na 
operační programy v oblasti rakousko-slovenské spolupráce, ve Francii, Německu, Řecku, 
Itálii, Polsku, na Slovensku, ve Spojeném království a na nadnárodní program pro oblast 
jihovýchodní Evropy. Bylo provedeno přes padesát průzkumů mínění a značnému počtu 
zúčastněných subjektů byly rovněž poskytnuty dotazníky. Na základě dostupných zdrojů, 
výzkumu zaměřeného na jednotlivé oblasti a důkladné analýzy došli autoři studie k několika 
konkrétním doporučením ohledně toho, jak dále postupovat na místní, regionální a 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, a uvádějí tato doporučení na závěr studie. 

3. Obsah studie 

V kapitole 1 se uvádějí základní informace o politice soudržnosti a o strukturálních fondech. 
Kapitola 2 obsahuje informace o použité metodice a rovněž shrnutí průzkumu odborné 
literatury, vybrané případové studie a průzkumy mínění. Kapitola 3 se zabývá profilem 
žadatele o prostředky ze strukturálních fondů a motivací žadatelů a jejich zkušenostmi. 
Stručně charakterizuje probíhající programové období 2007–2013, přináší popis postupu 
realizace programu, a význam jednotlivých fází postupu pro žadatele. V kapitole se rovněž 
vymezuje sedm kategorií žadatelů, kteří mohou čerpat prostředky ze strukturálních fondů. 
Úlohu žadatelů při přípravě a programování strukturálních fondů je třeba (možná 
i kupodivu) na úrovni EU teprve analyzovat. Evropská unie a členské státy nesou 
odpovědnost za fungování strukturálních fondů a přerozdělování prostředků z těchto fondů, 
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a proto je zásadním problémem, že tato analýza na úrovni EU schází. Jedním z předpokladů 
úspěchu kteréhokoli programu je identifikovat cílovou skupinu a oslovit ji.  
Studie proto analyzuje pozici žadatelů při procesu provádění strukturálních fondů a přináší 
schematické zmapování jednotlivých fází postupu podávání žádosti, přičemž zvláštní důraz 
je kladen především na úlohu a možnosti potenciálních žadatelů. 

 První fázi představuje poskytování informací, kdy se potenciální žadatelé 
dozvídají o programech, v jejichž rámci se mohou ucházet o finanční prostředky. 
V některých případech je cílová skupina, na niž je informační činnost zaměřena, 
poměrně ostře vymezená, vždy tomu tak ale být nemusí. V tomto ohledu jsou 
relevantní různé dojmy a názory žadatelů, jelikož některé skupiny žadatelů mají za 
to, že programy EU jsou příliš byrokratické a pro ně nedostupné. Výzkum v této 
oblasti je nedostatečný, jelikož je možné, že by se dostal do rozporu s právními 
předpisy a postupy pro ochranu údajů. Takovým omezením čelily i některé 
výzkumné činnosti v rámci této studie.  

 V druhé fázi se subjekt rozhodne, že vypracuje žádost. V této fázi hrají hlavní 
roli dostupné informace a služby podpory a také schopnost subjektu žádost 
vypracovat. Veřejné instituce, univerzity a větší podniky jsou pro vypracování a 
podání žádosti vybaveny lépe než malé podniky nebo dokonce individuální 
podnikatelé. Existuje jen málo informací o tom, do jaké míry jsou žadatelé schopni 
vypracovat žádost.  

 Ve třetí fázi probíhá výběr žadatelů a ve čtvrté dochází k vlastnímu 
přidělení finančních prostředků.  
Tyto dvě poslední fáze spadají výlučně do kompetencí prováděcích institucí (např. 
řídícího orgánu nebo zprostředkujícího subjektu2). Činnost těchto subjektů ovlivňuje 
nejen přidělení prostředků, ale i to, jak žadatelé vnímají proces jako celek. Kdyby 
byl proces výběru žadatelů účinný a přiměřeně transparentní a kdyby bylo o udělení 
prostředků rozhodnuto v odpovídajících termínech, přihlásilo by se zřejmě při další 
výzvě k podání žádostí více kandidátů. Rovněž je však možné, že by to mělo opačný 
účinek. 

Kapitola 4 se zabývá širokou škálou prvků souvisejících s přístupností strukturálních fondů 
pro žadatele. Vzhledem k tomu, že neexistuje celoevropský systematický analytický 
výzkum, který by se zabýval problémy žadatelů o prostředky ze strukturálních fondů, není 
možné uvést přesné údaje o tom, zda a do jaké míry jsou žadatelé spokojeni 
s programovými obdobími 2000–2006 a 2007–2013. Výzkum, který máme k dispozici, je 
zaměřený na konkrétní tematické oblasti, jednotlivé operační programy nebo jednotlivé 
fáze realizace programů a na zkušenosti v jednotlivých členských státech. 
Tato studie se zabývá různými problémy, s nimiž se žadatelé setkávají, a rozděluje je do 
čtyř skupin: problémy na úrovni EU, problémy na vnitrostátní úrovni, problémy na 
úrovni řízení programu a problémy na operační úrovni. 
Na úrovni EU je na základě spolupráce orgánů EU a členských států určován rámec 
strukturálních fondů, jejich právní úprava a zaměření. V členských státech, v nichž jsou 
aktivně zapojeny místní a regionální úrovně správy a kde pomáhají utvářet Národní 
strategický referenční rámec, lze lépe identifikovat problémy koncových uživatelů. Užitečné 
rovněž je, že mohou být formulovány požadavky na komunikaci se žadateli. V současném 
programovém období (2007–2013) například mají řídící orgány povinnost vytvořit 

                                                 
2  Zprostředkující subjekt je jakýkoli subjekt, který jedná z pověření řídícího orgánu a který za něj vykonává 

činnosti spojené s řízením operačního programu. 
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komunikační strategie v rámci operačního programu, mezi něž spadá i povinné pořádání 
veřejných setkání a uveřejnění seznamu konečných příjemců podpory a výše jednotlivých 
dotací, které jim byly uděleny. 
Evropská unie postupně zavádí opatření, jejichž účelem je zjednodušit stávající postupy, a 
realizace těchto opatření je postupně urychlována v reakci na hospodářskou krizi. Patří 
mezi ně pevné sazby a jednorázové peněžité vyrovnání, větší flexibilita spolufinancování, a 
možnost, aby členské státy znovu využily přidělené prostředky, a také zmírnění pravidla 
n+2, které upravuje dobu, v níž musí být prostředky vyčerpány.  
Na vnitrostátní úrovni funguje vnitrostátní spolufinancování a správní systém, z něhož 
vychází realizace strukturálních fondů. Správní systémy jsou důležitým faktorem při 
provádění programů a stát od státu se značně liší. Každý členský stát má své vlastní 
politické a správní struktury a zvyklosti. Zatím nebyla realizována žádná srovnávací studie, 
která by popisovala, jak různé systémy ovlivňují účinnost strukturálních fondů, pokud jde 
o zacílení na jednotlivé skupiny žadatelů a na vzbuzení jejich zájmu. 
Dosud nebyl dokončen proces převedení zodpovědnosti na regionální orgány, což by správu 
přiblížilo žadatelům. Ve stávající fázi lze tuto iniciativu z určitého hlediska označit pouze za 
částečný úspěch. V některých členských státech se v rámci tohoto procesu decentralizace 
vytvořila další správní úroveň a nové regionální nebo místní orgány fungují souběžně 
s vnitrostátními místo toho, aby je nahradily, a převzaly tak jejich úlohu spravovat a řídit 
strukturální fondy. V některých členských státech vedlo přidělení větších kompetencí 
místním či regionálním orgánům k problémům s kapacitami, a to především z hlediska 
nedostatečně kompetentního personálu. 
Na úroveň řízení programu spadá přidělování prostředků a schopnost řídit program. Zde 
opět vznikají různé situace podle toho, o jaký typ programu se jedná. Tematické programy 
jsou většinou založeny na vnitrostátní úrovni, zatímco regionální programy jsou řízeny 
v rámci jednotlivých regionů nebo na místní úrovni. Programy zahrnující regiony z více 
členských států (přeshraniční nebo nadnárodní programy) vyžadují zvláštní přístup. 
Operační úroveň označuje rozhraní mezi úrovní programu a jednotlivých projektů a do 
této oblasti spadají aktivity související s tvorbou projektů, jejich schvalováním a jejich 
realizací. Při určování toho, o jaký typ rozhraní se jedná, může být zásadní, zda je 
k dispozici financování z vnitrostátních zdrojů a do jaké míry je koordinováno s prostředky 
poskytovanými EU či do jaké míry je s nimi propojeno. Se zahájením iniciativ finančního 
inženýrství pojmenovaných JEREMIE3 a JESSICA4 získala operační úroveň financování na 
sofistikovanosti (a někdy také na složitosti). 
Kapitola 5 se zabývá faktory, které jsou pro žadatele relevantní na operační úrovni. 
Vychází především – ale nikoli výhradně – z poznatků případových studií a z informací 
shromážděných pomocí dotazníků. Zde je třeba připomenout, že se tedy jedná o informace 
o organizacích a podnicích, jejichž žádosti o financování uspěly. 
Případové studie se týkají níže uvedených operačních programů, jež jsou bez výjimky 
spolufinancovány prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj:  

 Operační program Languedoc-Roussillon (Francie; Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost), 

 Operační program digitální konvergence (Řecko: konvergence (konvergenční 
program)),  

                                                 
3  Společné evropské zdroje pro nejmenší až střední podniky 
4  Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí 
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 Operační program pro region severovýchodní Anglie – NWOP (Spojené 
království; Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost),  

 Operační program Rakousko-Slovensko; Evropská územní spolupráce,  

 Operační program pro jihovýchod Evropy; Evropská územní spolupráce,  

 Operační program Severní Porýní-Vestfálsko (Německo, Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost),  

 Operační program Velkopolsko (Polsko, konvergenční program),  

 Operační program Piemont (Itálie, Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost),  

 Operační program Životní prostředí (Slovensko, konvergenční program, Evropský 
fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti). 

Na operační úrovni je vhodné, ne-li naprosto nezbytné, zvolit přiměřené, nebo alespoň 
stejné postupy pro vyřizování žádostí. Pro možné zájemce o podání žádosti, kteří někdy 
připouští, že se nevyznají v rozsáhlé nabídce možností, mají zásadní význam informace a 
služby podpory. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že je velmi přínosné, zavedou-li orgány 
řídící program „jednotné kontaktní místo“, kde se žadatelé mohou seznámit s veškerými 
možnostmi, které mají k dispozici. 
V některých případech může být nutné využít služeb externích konzultantů, zvlášť v situaci, 
kdy se jedná o subjekt, který si žádost podává poprvé, nebo u mikropodniků, kde interním 
specialistům schází potřebné zkušenosti nebo kdy se tito interní zaměstnanci soustředí 
především na vlastní podnikatelskou činnost firmy. Služby externistů mohou nabízet 
agentury nebo orgány veřejné správy, jako například obchodní komory, nebo soukromé 
poradenské společnosti. V případě soukromých poradenských společností je nutné vyřešit 
otázku technické pomoci a podpory před vlastní realizací projektu. 
Druh systém uveřejňování výzev včetně systému předběžného vyjádření zájmu, zřetelně 
ovlivňují potenciální žadatele. Po první fázi – vzbuzení zájmu žadatelů a pomoci 
s vypracováním žádostí – následuje fáze vyhodnocení jednotlivých žádostí. Pro řídící orgány 
či zprostředkující subjekty, které nemají dostatečné odborné znalosti, může toto 
vyhodnocování představovat nelehký úkol. Rozsáhlejší projekty mohou vyžadovat, aby je 
zhodnotila řada různých odborníků, což může mít za následek nízkou transparentnost 
celého procesu. 
U žadatelů kromě jiného vyvolává obavy vysoká míra nepřijatých návrhů. Ta může odradit 
organizace, až bude příště zvažovat podání žádosti, a také může odradit další potenciální 
zájemce, kteří se dozví o tom, že dochází k zamítání žádostí v takové míře; tento druhý 
fenomén lze ovšem jen těžko zmapovat. 
Potenciální příjemci podpory příliš nedbají o to, z jakého zdroje nebo fondu budou mít 
možnost prostředky čerpat. V rámci této studie vyšlo najevo, že subjekty jsou dobře 
informovány o tom, jaké možnosti podpory se jim nabízejí, a to jednak díky informačnímu a 
komunikačnímu úsilí ze strany řídících orgánů a zprostředkujících subjektů a jednak díky 
tomu, že někteří z účastníků programů, kterými se zabývaly případové studie, tvoří součást 
využívaného komunikačního kanálu. 
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Subjekty dotázané v rámci studie uvedly sedm překážek, kterým žadatelé čelí:  
Jedná se o: 

 určení nejvhodnějšího zdroje podpory,  

 dodržování termínů různých výzev (pro podání návrhů projektů),  

 nutnost zpracovat při podávání žádosti rozsáhlé množství dokumentace, přestože ne 
všechna tato dokumentace byla právě relevantní,  

 nutnost vypracovat rozsáhlou dokumentaci,  

 nutnost reagovat na některé výzvy během poměrně krátkého období  

 získání potřebných vyrovnávacích fondů, a  
 sledování aktuálních pravidel, která se někdy mění v průběhu výběrového řízení, a 

skutečnost, že se jim v někdy dostává rozporuplných informací o požadavcích a 
právních úpravách. 

Kromě toho vyvolávají obavy tři finanční otázky. Jednou z nich je již zmíněný problém, 
kde získat potřebné prostředky z vyrovnávacích fondů. Za druhé se jedná o problémy 
s předběžným financováním a za třetí o to, jak rychle budou prostředky z fondů vyplaceny, 
což u mnoha žadatelů vyvolává obavy. Tato obava je nyní ještě větší, jelikož mnoho 
členských států ve snaze snížit veřejné výdaje omezuje programy financované 
z vnitrostátních prostředků. 
Úspěšní žadatelé se potýkají s problémy, které vznikají kvůli tomu, že mezi přiznáním 
prostředků a jejich vyplacením dochází často k dlouhým prodlevám. Většina žadatelů má 
za to, že rozmanité požadavky a postupy spojené se sledováním programů a s auditem jsou 
zdlouhavé, obtížné a představují velkou zátěž.  
Zvlášť náročné jsou programy územní spolupráce, na nichž se podílí různé členské státy, 
a vzniká tak situace, kdy se setkávají různé kultury, jazyky a odlišné administrativní 
požadavky. Nejúčinnějším způsobem, jak šířit informace a poskytovat pomoc, se zdá být 
individuální poradenství a osobní kontakt s žadateli. 

4. Hlavní závěry a doporučení 

Na základě poznatků získaných v rámci výzkumu, případových studií, průzkumů mínění a 
dalších činností vymezujeme v této studii několik doporučení, jak žadatelům usnadnit 
přístup k prostředkům ze strukturálních fondů a jak přilákat další žadatele o tyto 
prostředky. Konkrétní doporučení týkající se úrovně EU, vnitrostátní a operační úrovně jsou 
vyjmenovány v kapitole 6 této studie a člení se do šesti hlavních oddílů:  
1.  Zavedení provádění strukturálních fondů na vnitrostátní úrovni,  

2.  Spolufinancování na vnitrostátní úrovni,  

3.  Administrativní postupy,  

4.  Operační úroveň – informace a jejich šíření, vypracování projektů a proces podávání 
žádostí,  

5.  Profily jednotlivých typů příjemců a faktory, které je ovlivňují, a   

6.  Zkušenosti se zjednodušením procesu. 

Doporučení zahrnují potřebu poskytovat informace a zavést opatření upravující komunikaci, 
nutnost zvážit potřeby jednotlivých skupin uživatelů prostředků, zavedení nástrojů 
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finančního inženýrství jako alternativy omezených grantových příspěvků a poskytování 
bezplatné individuální podpory při vypracování projektových žádostí. 

Doporučení se z velké části týkají vnitrostátní úrovně a institucí a orgánů zodpovědných za 
provádění konkrétních opatření. Zásadní je zvýšit transparentnost a flexibilitu systému 
přerozdělování prostředků a postupu podávání žádosti a také se soustředit na to, jak jsou 
žadatelé oslovováni, informování a jaké poradenství je jim poskytováno během celého 
postupu podávání žádosti.  
Na úrovni Evropské unie k tomu může přispět, bude-li kladen větší důraz na potřebu 
zpřístupnit strukturální fondy širšímu okruhu žadatelů. A to tak, že do strategického 
vymezení hlavních rysů programů budou zahrnuti příslušní partneři, že žadatelé budou 
oslovováni prostřednictvím vhodných komunikačních strategií; pomocí výměn informací 
mezi jednotlivými programy a zlepšováním distribučních kanálů budou navyšovány kapacity 
(podobně jako v případě činností rozvíjených v rámci nástroje INTERACT5, určeného pro 
programy Evropské územní spolupráce) a bude poskytováno dostatečné a včasné 
spolufinancování (sem spadá i navýšení částek spolufinancování a zmírnění zásady 
skutečných nákladů). 
Na vnitrostátní úrovni a programové úrovni je třeba v dalším programovém období 
zjednodušit provádění programů. Příčinou složitých a obtížných postupů, s nimiž se 
žadatelé potýkají, bývá nejasné rozdělení zodpovědnosti mezi vnitrostátními a regionálními 
orgány a z toho pramenící potřeba provádět sledování a kontroly rozhodnutí dvakrát (či 
více) a těžkopádné postupy uplatňované při přijímání rozhodnutí. Není však ani tak potřeba 
měnit právní úpravu EU, spíše by bylo vhodné provést podrobnou analýzu byrokratických 
systémů, jejichž prostřednictvím jsou prováděny strukturální fondy, a zrušit pravidla, která 
zamezují přístup k prostředkům z těchto fondů všem kromě privilegované vrstvy zkušených 
developerů, kteří se zabývají projekty daného typu. Do rámce strukturálních fondů na 
vnitrostátní úrovni (které nahradí Národní strategický referenční rámec) a do operačních 
programů je třeba začlenit kvalitativní normy pro cílené oslovování žadatelů 
prostřednictvím informací a komunikačních strategií, pro vhodné a transparentní postupy 
podávání žádostí a zajistit odpovídající podporu těm žadatelům, kteří mají omezené 
kapacity. Je nutné vyčlenit zvláštní finanční prostředky na budování kapacit a posílení 
znalostí a dovedností zaměstnanců, kteří se zabývají operačními programy a opatřeními, a 
to především v členských státech, kde stále existují nedostatky v administrativních 
systémech (přičemž některé z těchto států patří k EU-12).  
Na operační úrovni se silně doporučuje zajistit kanály zaměřené na konkrétní cílové 
skupiny, zvolit vhodné systémy pro vytváření projektů, odstranit z postupu podávání 
žádostí nejasné a zbytečné požadavky na dokumentaci (které se značně liší v závislosti na 
jednotlivých systémech financování) a zaručit, aby postupy po přiznání prostředků logicky 
navazovaly na postupy, které je třeba dodržet před jejich přiznáním. Rovněž se doporučuje 
zajistit dostatečně dlouhou dobu pro vypracování žádosti a brzké rozhodnutí o projektových 
žádostech a také soudržnost pravidel, která by měla platit po celou dobu trvání projektu. 
Další zásadní nedostatek spočívá v nedostatku předběžného financování (což je výsledkem 
toho, že princip skutečných nákladů se přesouvá z úrovně programu na příjemce). V této 
souvislosti je při poskytování spolufinancování třeba více zohlednit potřeby žadatelů 
s nedostatečnými prostředky (nevládní organizace, malé a střední podniky).  

                                                 
5  Dne 4. prosince 2007 schválila Evropská komise INTERACT 2007–2013, program Evropské územní spolupráce, 

který zahrnuje celou Evropskou unii a také Norsko a Švýcarsko. Cílem programu je řádná správa programů 
financovaných z prostředků Společenství, které jsou součástí cíle „Evropská územní spolupráce“, a celkový 
rozpočet programu činí přibližně 40 milionů EUR. Prostředky Společenství vyčleněné z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) dosahují přibližně 34 milionů EUR (internetové stránky Regionální politika – 
Inforegio). 
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Mezi další doporučení na této úrovni patří:  

 nutnost zavedení nástrojů finančního inženýrství jako alternativy omezených 
grantových příspěvků,  

 možná finanční podpora ve fázi podávání žádosti, především pro malé a střední 
podniky a nevládní organizace, 

 šíření klíčových poznatků monitorovacích návštěv a auditů mezi všemi partnery 
programu, aby se zajistilo, že poznatky budou vstřebány více subjekty, 

 potřeba poskytovat bezplatnou individuální podporu při vypracovávání 
projektové žádosti, v případě, že tato podpora dosud není k dispozici. 

Doporučení zahrnují širokou škálu opatření, s jejichž pomocí by bylo možné usnadnit 
potenciálním žadatelům přístup k podpoře ze strukturálních fondů. V rámci doporučení se 
také poukazuje na to, ve kterých oblastech by byl přínosný další výzkum a analýzy. Mezi 
doporučení patří i požadavek odstranit odlišná – a někdy nekompatibilní – kvalifikační 
kritéria a kritéria pro podávání zpráv u vnitrostátních zdrojů financování a u zdrojů 
financování Evropské unie.  


