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Michal Šperling, poradce v oblasti Strukturálních fondů EU
Strukturální fondy EU
S připravovaným přistoupením České republiky do Evropské unie se
pro subjekty v České republice otevírají možnosti začít využívat strukturálních fondů evropské unie. Záměry České republiky při jejich využívání
definuje pro regiony s menší HDP na jednoho obyvatele než 75% průměru
v EU Národní rozvojový plán.
Národní rozvojový plán shrnuje stručně současnou situaci
v jednotlivých oblastech národního hospodářství a definuje cíle a priority
pro další vývoj. Na základě definovaných priorit vytváří „operační programy“, které popisují záměry v jednotlivých oblastech národního hospodářství. Plán dále určuje způsoby řízení a monitorování při implementaci jednotlivých operačních programů.
V rámci Národního rozvojového plánu jsou definovány tyto operační
programy:
− Průmysl a podnikání
− Infrastruktura
− Rozvoj lidských zdrojů
− Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
− Společný regionální operační program
V rámci jednotlivých operačních programů jsou stanovovány priority v
jednotlivých oblastech jejich zaměření.
Operační programy využitelné pro financování informatizace knihoven
Pro informatizaci knihoven bude v budoucnosti využitelný Společný
regionální operační program (SROP).
Společný regionální operační program
Ve společném regionálním operačním programu bude pro informatizaci knihoven využitelná především priorita číslo 2 „Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií“. V rámci této priority bude možné
financovat vybavování knihoven hardwarem.
Priorita č. 2 SROP uvádí: „Priorita bude rovněž podporovat budování
informační společnosti v obcích a regionech prostřednictvím podpory infrastruktury a služeb pro informační a komunikační technologie a stimulací
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investic bude spolupůsobit na posilování regionálních a lokálních informačních a komunikačních sítí a zabezpečení jejich spolehlivosti a pružnosti“. Priorita č. 2 zahrnuje investiční podporu rozvoje kapacit a hmotného
vybavení tzv. místních aktivit a iniciativ, jako jsou obce, neziskové organizace, občanské iniciativy a podobně.
Základní směry v této oblasti jsou tyto:
− Využití IKT místní správou a obyvatelstvem při jejich vzájemné komunikaci,
− Zpřístupnění široké informační báze obyvatelstvu prostřednictvím Internetu.
Podpora jednotlivým subjektům bude v rámci této priority poskytována
formou grantů a příjemci pomoci budou obce, sdružení obcí nebo kraje.
Operační program rozvoje lidských zdrojů
Operační program rozvoje lidských (OPRLZ) zdrojů je využitelný
z hlediska knihoven především jako prostředek pro podporu možných programů zvyšování informační gramotnosti veřejnosti a integrace znevýhodněných sociálních skupin do společnosti.
V rámci OPRLZ budou podporovány projekty související s následujícími specifickými cíli tohoto programu:
− Rozvoj pružného trhu práce,
− Snížení počtu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí,
− Rozvoj celoživotního učení,
− Rozvoj kvalifikované pracovní síly.
Při naplňování cílů tohoto programu budou uplatňovány následující principy:
− Rovné příležitosti,
− Udržitelný rozvoj,
− Informační společnost,
− Podpora místním iniciativám.
Postup při prosazování financování informatizace knihoven ze zdrojů
EU
Národní knihovna vytvoří ve spolupráci s poradenskou firmou model
podpory informatizace knihoven ze SROP a model podpory využití knihoven pro zvyšování informační gramotnosti veřejnosti z OPRLZ. V jednotlivých regionech soudržnosti budou vyhlašovány výzvy pro podávání
projektů v rámci SROP a OPRLZ. Na základě vytvořeného modelu budou
vytvořeny vzorové projekty a žádosti o podpory, které budou knihovnami
prostřednictvím obcí nebo krajů podávány k odsouhlasení.
O vývoji situace v oblasti možností financování jejich informatizace ze
strukturálních fondů z způsobech vypracovávání projektů budou jednotlivé
knihovny informovány Národní knihovnou prostřednictvím krajských
knihoven a knihoven pověřených regionální funkcí.
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