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ČÁST JEDNA
PŘEDMĚT A DEFINICE
Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví obecná pravidla použitelná na Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR),
Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF), které fungují pod společným
strategickým rámcem (dále jen „fondy SSR“). Vymezuje rovněž ustanovení nezbytná k zajištění
účinnosti fondů SSR a jejich koordinace mezi sebou i s dalšími nástroji Unie.

Toto nařízení rovněž stanoví obecná pravidla pro EFRR, ESF (dále společně označovány jen jako
„strukturální fondy“) a FS. Toto nařízení vymezuje úkoly, přednostní cíle a uspořádání
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (dále jen „fondy“), kritéria způsobilosti členských států
a regionů pro podporu z fondů SSR, dostupné finanční zdroje a kritéria pro jejich přidělování.

Pravidla stanovená v tomto nařízení se použijí, aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/2012 o financování, řízení a monitorování společné
zemědělské politiky1 (dále jen „nařízení o společné zemědělské politice“) a zvláštní ustanovení
uvedená v těchto nařízeních v souladu s posledním pododstavcem tohoto článku:

1
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1)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/2012 o Evropském fondu pro regionální
rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/20061 (dále jen „nařízení o EFRR“);

2)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/2012 o Evropském sociálním fondu
a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/20062 (dále jen „nařízení o ESF“);

3)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/2012 o zřízení Fondu soudržnosti
a o zrušení nařízení (ES) č. 1084/20063 (dále jen „nařízení o FS“);

4)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/2012 o Evropské územní spolupráci4
(dále jen „nařízení o EÚS“);

5)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/2012 o Evropském zemědělském fondu
pro rozvoj venkova a o zrušení nařízení (ES) č. 1698/20055 (dále jen „nařízení o EZFRV“); a

6)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/2012 o Evropském námořním
a rybářském fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1198/20066 (dále jen „nařízení o EMFF“).

Část II tohoto nařízení se použije na všechny fondy SSR, pokud nejsou na základě příslušných
zvláštních pravidel týkajících se fondů stanovena zvláštní pravidla, která se odchylují od
společných ustanovení; v takovém případě se použijí daná zvláštní pravidla. Na základě
jakýchkoli zvláštních pravidel týkajících se fondů, na něž se vztahuje společný strategický
rámec, mohou být ke společným ustanovením stanovena doplňující pravidla. Tato doplňující
pravidla však nemohou být v rozporu se společnými ustanoveními. V případě pochybností
o tom, zda použít část II tohoto nařízení nebo odpovídající zvláštní pravidla týkající se fondů,
se použijí společná ustanovení.

1
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Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se na finanční nástroje podporované z fondů SSR použijí definice
finančních nástrojů stanovené ve finančním nařízení, pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak:
Kromě toho se použijí tyto definice:

7)

„strategií Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ se rozumí záměry
a sdílené cíle, jež slouží jako vodítka pro opatření členských států a Unie vymezená […]
v závěrech, které přijala Evropská rada dne 17. června 2010 jako přílohu I (nová evropská
strategie pro zaměstnanost a růst – hlavní cíle EU), v doporučeních Rady ze dne
13. července 2010 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie1
a v rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti
členských států a v jakékoli revizi těchto záměrů a sdílených cílů;

8)

„společným strategickým rámcem“ se rozumí dokument, který převádí cíle a záměry strategie
Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby [klíčových opatření]
pro fondy SSR, zřizuje pro každý tematický cíl [klíčová opatření, která mají být podporována
z jednotlivých fondů SSR, a] mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování
fondů SSR s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a Unie;

4)

„programováním“ se rozumí proces organizace, rozhodování a přidělování finančních
prostředků v několika fázích s cílem realizovat během několika let společnou akci Unie
a členských států za účelem dosažení strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění;

1

Úř. věst. L 191, 23.7.2010, s. 28.
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18)

„dohodou o partnerství“ se rozumí dokument vypracovaný členským státem za účasti
partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě, který stanoví strategii
členského státu, priority a opatření pro účinné a efektivní využívání fondů SSR za účelem
dosahování strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a který je
schválen Komisí na základě posouzení a dialogu s dotyčným členským státem.

Článek 2A
Pokud je v souladu s čl. 15 odst. 2 a 3, čl. 25 odst. 3, čl. 26 odst. 2, čl. 92 odst. 2, čl. 96 odst. 2
a čl. 97 odst. 3 stanovena lhůta, v níž má Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijmout
nebo změnit rozhodnutí, nebude tato lhůta zahrnovat dobu začínající dnem následujícím dni,
kterého Komise poslala své připomínky členskému státu a trvající do dne, do kterého tento
členský stát na tyto připomínky odpoví.
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ČÁST DVĚ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ POUŽITELNÁ NA FONDY SSR
HLAVA I

Zásady podpory Unie pro fondy SSR

Článek 3

[…]

Článek 4

Obecné zásady
1.

Fondy SSR poskytují prostřednictvím víceletých programů podporu, která doplňuje celostátní,
regionální a místní intervence, za účelem plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění a zvláštních poslání stanovených pro jednotlivé fondy v souladu
s jejich cíli vycházejícími ze Smlouvy při zohlednění příslušných integrovaných hlavních
směrů a příslušných doporučení pro konkrétní země podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy
a příslušných doporučení Rady přijatých podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy.

2.

Komise a členské státy zajistí, aby byla podpora z fondů SSR v souladu s příslušnými
politikami a prioritami Unie a vzájemně se doplňovala s dalšími finančními nástroji Unie při
současném zohlednění specifických podmínek v jednotlivých členských státech.

3.

Podpora z fondů SSR se poskytuje v úzké spolupráci mezi Komisí a členskými státy
v souladu se zásadou subsidiarity.
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4

Členské státy na odpovídající územní úrovni v souladu se svým institucionálním,
právním a finančním rámcem a subjekty určené členskými státy pro tento účel zodpovídají
za přípravu a provádění programů a plnění svých úkolů v souladu s tímto nařízením a se
zvláštními pravidly týkajícími se fondů[…].

5.

Opatření pro provádění a využívání fondů SSR a zejména nezbytné finanční a správní zdroje
potřebné pro přípravu a využívání fondů SSR v souvislosti s podáváním zpráv, hodnocením,
řízením a kontrolou musí dodržovat zásadu proporcionality s ohledem na výši přidělené
podpory a s přihlédnutím k obecnému cíli snižování administrativní zátěže.

6.

Komise a členské státy v souladu se svými povinnostmi zajišťují koordinaci mezi fondy SSR
a dalšími příslušnými politikami, strategiemi a nástroji Unie včetně těch, jež spadají do
rámce vnější činnosti Unie.

7.

Část rozpočtu Unie přidělená fondům SSR je plněna v rámci sdíleného řízení, na němž se
podílejí členské státy a Komise, v souladu s čl. 53 písm. b) finančního nařízení, s výjimkou
[částky z FS převedené na nástroj pro propojení Evropy uvedený v čl. 84 odst. 4 a]
inovativních opatření z podnětu Komise podle článku 9 nařízení o EFRR a technické pomoci
z podnětu Komise.

8.

Komise a členské státy uplatňují zásadu řádného finančního řízení v souladu s článkem 27
finančního nařízení.

9.

Komise a členské státy zajistí účinnost fondů SSR během přípravy a provádění, a to
i prostřednictvím monitorování, podávání zpráv a hodnocení.
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10.

Komise a členské státy plní své úlohy v souvislosti s fondy SSR s cílem snížit administrativní
zátěž pro příjemce.
Článek 5

Partnerství a víceúrovňová správa
1.

V souvislosti s dohodou o partnerství a s každým programem naváže členský stát v souladu
s vnitrostátními předpisy a postupy spolupráci s těmito partnery:
a)

příslušné regionální, místní, městské a jiné orgány veřejné správy;

b)

hospodářští a sociální partneři; a

c)

dotčené subjekty zastupující občanskou společnost, včetně partnerů v oblasti životního
prostředí, nevládních organizací a subjektů zodpovědných za prosazování rovnosti
a nediskriminace.

2.

V souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě zapojí členské státy partnery
uvedené v odstavci 1 do přípravy dohod o partnerství a zpráv o pokroku a do přípravy
a provádění […] programů, včetně účasti ve výborech pro monitorování programů.

3.

[…]

4.

Nejméně jednou za rok uspořádá Komise s organizacemi, které zastupují partnery na úrovni
Unie, konzultace ohledně provádění podpory z fondů SSR, a to pro každý fond SSR.
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Článek 6
Soulad s právem Unie a jednotlivých členských států
Operace financované z fondů SSR musí být v souladu s platným právem Unie a jednotlivých
členských států.
Článek 7

Podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace
Členské státy a Komise zajistí podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví
při přípravě a provádění programů.
Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření, aby během přípravy a provádění programů
nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
Článek 8

Udržitelný rozvoj
Cíle fondů SSR je nutno monitorovat v rámci zásad udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie
chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 Smlouvy, při
zohlednění zásady „platí znečišťovatel“.
Členské státy a Komise při přípravě a provádění dohod o partnerství a programů zajistí podporu
požadavků na ochranu životního prostředí, účinného využívání zdrojů, opatření ke zmírňování
změny klimatu a přizpůsobení se této změně, odolnosti proti katastrofám a předcházení rizikům.
Členské státy musí poskytovat informace o podpoře plnění cílů v oblasti změny klimatu s použitím
metodologie založené na kategoriích intervencí nebo opatření, kterou přijme Komise.
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Komise přijme tuto metodologii prostřednictvím prováděcího aktu. Prováděcí akt se přijímá
v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 143 odst. 3.
Článek 10

Společný strategický rámec
Společný strategický rámec poskytuje strategické pokyny ohledně přínosu fondů SSR
k dosažení záměrů a cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
s přihlédnutím ke klíčovým územním problémům v případě různých druhů území [a klíčovým
opatřením týkajícím se fondů SSR] s cílem podpořit harmonický, vyrovnaný a udržitelný rozvoj
Unie.
Článek 11

Obsah
Společný strategický rámec stanoví:

a)

[pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z každého fondu SSR;]

b)

klíčové územní problémy pro městské, venkovské, pobřežní oblasti a oblasti rybolovu,
jakož i pro oblasti se zvláštními územními rysy uvedenými v článcích 174 a 349 Smlouvy
a prostředky, jejichž pomocí je možné v případě klíčových územních problémů
realizovat prostřednictvím fondů SSR intervence na celostátní, regionální a místní
úrovni a řešit uvedené problémy integrovaným způsobem;

c)

horizontální principy a politické cíle pro provádění fondů SSR;

d)

prioritní oblasti pro činnosti jednotlivých fondů SSR, pokud jde o spolupráci, případně
s přihlédnutím k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti;

e)

mechanismy koordinace fondů SSR mezi sebou navzájem a s dalšími příslušnými politikami
a nástroji Unie včetně vnějších nástrojů pro spolupráci;

8207/12 ADD 1 REV 3

in/IN/rk
DG G 1

10

CS

f)

mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování fondů SSR s příslušnými
doporučeními pro konkrétní země podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy a s příslušnými
doporučeními Rady přijatými podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy.

Článek 12

Přijetí a přezkum
Společný strategický rámec je stanoven v příloze [X].
Pokud dojde k zásadním změnám sociální a hospodářské situace v Unii nebo strategie Unie pro
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, může být společný strategický rámec
podroben revizi; v takovém případě může Evropský parlament nebo Rada požádat Komisi
o předložení návrhu nezbytných změn.
[…].
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KAPITOLA II

Dohoda o partnerství

Článek 13

Vypracování dohody o partnerství
1.

Každý členský stát vypracuje dohodu o partnerství na období od 1. ledna 2014 do
31. prosince 2020.

2.

Dohodu o partnerství vypracují členské státy ve spolupráci s partnery uvedenými v článku 5.
Dohoda o partnerství se vypracuje v dialogu s Komisí.

3.

Dohoda o partnerství se vztahuje na veškerou podporu z fondů SSR v dotyčném členském
státě.

4.

Každý členský stát předá svou dohodu o partnerství Komisi do čtyř měsíců ode dne vstupu
tohoto nařízení v platnost.
Článek 14

Obsah dohody o partnerství

1.

Dohoda o partnerství stanoví:

a)

ujednání, která zajistí soulad se strategií Unie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění, a to včetně:
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i)

analýzy rozdílů […], potřeb rozvoje a růstového potenciálu s ohledem na
tematické cíle, územní problémy a [klíčová opatření, jež jsou vymezena ve
společném strategickém rámci, […] ] a s případným přihlédnutím
k národnímu programu reforem [a k […] příslušným doporučením pro
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 a Smlouvy a […] příslušným doporučením
Rady přijatým podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy;]

ii)

[…] předběžného hodnocení programů nebo hlavních zjištění předběžného
hodnocení dohody o partnerství, pokud je členský stát z vlastního podnětu
provedl […];

iii)

zvolených tematických cílů a přehledu hlavních očekávaných výsledků u každého
z fondů SSR pro každý ze zvolených tematických cílů;

iv)

orientačního rozdělení podpory poskytované Unií podle tematických cílů na
vnitrostátní úrovni pro každý z fondů SSR; rovněž včetně celkové orientační
částky předpokládané podpory na cíle v oblasti změny klimatu;

v)

[…];

v)

plánovaného uplatňování horizontálních principů a politických cílů pro
provádění fondů SSR;

vi)

seznamu programů v rámci EFRR, ESF a FS, s výjimkou programů spadajících
pod cíl Evropská územní spolupráce a programů EZFRV a EMFF, spolu
s příslušnými orientačními příděly pro každý fond SSR na každý rok;
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b)

ujednání k zajištění účinného provádění, a to včetně:

i)

informací potřebných pro předběžné ověření souladu s pravidly pro
adicionalitu, jak jsou stanovena v části tři tohoto nařízení;

ii)

souhrnného hodnocení plnění předběžných podmínek relevantních na
vnitrostátní úrovni a přehledu opatření, jež je nutno přijmout, odpovědných
orgánů a harmonogramu jejich provádění v případě, že předběžné podmínky
splněny nejsou;

iii)

metodologie a mechanismu pro zajištění jednotného fungování
výkonnostního rámce u všech programů a fondů SSR;

Tyto prvky podléhají schválení prostřednictvím rozhodnutí Komise, jak je stanoveno
v článku 15.

2.

V dohodě o partnerství musí být rovněž uveden:

a)

integrovaný přístup k územnímu rozvoji podporovaný prostřednictvím fondů SSR
nebo souhrn integrovaných přístupů k územnímu rozvoji založený na obsahu
operačních programů s uvedením:

i)

ujednání na celostátní a případně regionální úrovni, které zajistí koordinaci mezi
fondy SSR a dalšími finančními nástroji Unie a jednotlivých členských států
a EIB;

ii)

ujednání, která mají zajistit integrovaný přístup k využívání fondů SSR pro
územní rozvoj různých druhů území, včetně městských, venkovských
a pobřežních oblastí a oblastí rybolovu a oblastí se zvláštními územními rysy,
zejména za použití ustanovení článků 28, 29 a 99, [v případě potřeby včetně
seznamu měst, která se mají účastnit platformy pro rozvoj měst uvedené
v článku 8 nařízení o EFRR];
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iii)

hlavních prioritních oblastí pro spolupráci s případným přihlédnutím
k makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti;

iv)

případného integrovaného přístupu k řešení zvláštních potřeb zeměpisných
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny
obyvatel […];

d)

[…]:

v)

souhrnu opatření přijatých k zapojení partnerů uvedených v článku 5 a jejich
úlohy při vypracování dohody o partnerství a zprávy o pokroku podle definice
v článku 46 tohoto nařízení;

i)

[…];

ii)

[…];

iii)

[…];

iv)

[…];

b)

opatření k zajištění účinného provádění fondů SSR, a to včetně:

i)

případných opatření k posílení správní kapacity orgánů a případně příjemců,
a souhrnu opatření, jež je nutno za tímto účelem přijmout;

ii)

přehledu plánovaných opatření […]v rámci programů zaměřených na snížení
administrativní zátěže pro příjemce;
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iii)

posouzení stávajících systémů pro elektronickou výměnu dat a souhrnu
plánovaných opatření, jež mají postupně umožnit, aby veškerá výměna informací
mezi příjemci a orgány odpovědnými za řízení a kontrolu programů mohla
probíhat […] prostřednictvím elektronické výměny dat.

Tyto prvky nepodléhají schválení prostřednictvím rozhodnutí Komise kromě případů, kdy
členský stát využil ustanovení čl. 87 odst. 8 pro prvky vyžadující rozhodnutí Komise podle
čl. 87 odst. 10.

Článek 15

Přijetí a změny dohody o partnerství
1.

Komise posoudí soulad dohody o partnerství s tímto nařízením a se společným strategickým
rámcem [a s […] příslušnými doporučeními pro jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2
Smlouvy a s […] příslušnými doporučeními Rady přijatými podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy,]
přičemž zohlední předběžná hodnocení programů a své připomínky vyjádří do tří měsíců ode
dne předložení dohody o partnerství. Členský stát poskytne veškeré nezbytné dodatečné
informace a případně dohodu o partnerství upraví.

2.

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí o schválení prvků dohody
o partnerství, na něž se vztahuje čl. 14 odst. 1 a čl. 14 odst. 2 v případech, kdy členský stát
využil ustanovení čl. 87 odst. 8 pro prvky vyžadující podle čl. 87 odst. 10 rozhodnutí
Komise nejpozději do čtyř měsíců po jejím předložení členským státem za předpokladu, že
případné připomínky Komise byly odpovídajícím způsobem zohledněny. Dohoda
o partnerství nevstoupí v platnost před 1. lednem 2014.
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3.

Pokud členský stát navrhne změnu prvků dohody o partnerství, na něž se vztahuje
rozhodnutí Komise uvedené v odstavci 2, Komise provede posouzení podle odstavce 1
a případně do tří měsíců od předložení navržené změny členským státem přijme
prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí o jejím schválení.

4.

Pokud členský stát změní prvky dohody o partnerství, na něž se rozhodnutí Komise
uvedené v odstavci 2 nevztahuje, do jednoho měsíce ode dne přijetí rozhodnutí o změně
tuto skutečnost oznámí Komisi.
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KAPITOLA III

PROGRAMY
KAPITOLA I

Obecná ustanovení o fondech SSR

Článek 23

Příprava programů
1.

Fondy SSR se provádějí prostřednictvím programů v souladu s dohodou o partnerství. Každý
program pokrývá období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.

2.

Programy sestavují členské státy nebo jakýkoli orgán jimi určený ve spolupráci s partnery
podle článku 5.

3.

Programy předkládají členské státy souběžně s dohodou o partnerství […]nebo nejpozději
tři měsíce poté. Programy Evropské územní spolupráce musí být předloženy do devíti
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Ke všem programům musí být připojeno
předběžné hodnocení v souladu s článkem 48.
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Článek 24

Obsah programů
1.

Každý program stanoví, na základě jaké strategie bude program přispívat ke strategii Unie pro
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, která je v souladu se společným
strategickým rámcem a dohodou o partnerství. Každý program zahrnuje opatření k zajištění
efektivního, účinného a koordinovaného provádění fondů SSR a opatření ke snížení
administrativní zátěže pro příjemce.

2.

Každý program vymezí priority prostřednictvím stanovení zvláštních cílů, finančních
prostředků na podporu z fondů SSR a odpovídajícího vnitrostátního spolufinancování.

3.

Každá priorita stanoví ukazatele pro hodnocení pokroku při dosahování cílů programu jako
základ pro monitorování, hodnocení a přezkum výkonnosti. Patří mezi ně:

a)

finanční ukazatele týkající se přidělených výdajů;

b)

výstupní ukazatele týkající se podporovaných operací;

c)

ukazatele výsledků týkající se priority.

Zvláštní pravidla týkající se fondů stanoví pro každý fond SSR společné ukazatele a mohou
též stanovit specifické ukazatele pro jednotlivé fondy.

4.

Každý program, s výjimkou programů, které se týkají výhradně technické pomoci, zahrnuje
popis opatření v souladu se zvláštními pravidly týkajícími se fondů zohledňujících zásady
uvedené v článcích 7 a 8.
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5.

Každý program, s výjimkou programů, kde se technická pomoc poskytuje v rámci zvláštního
programu, stanoví orientační částku podpory a cíle v oblasti změny klimatu.

6.

Členské státy program navrhnou v souladu se zvláštními pravidly týkajícími se fondů.
Článek 25

Postup přijímání programů
1.

Komise posoudí soulad programů s tímto nařízením, se zvláštními pravidly týkajícími se
fondů, jejich účinné přispění ke zvoleným tematickým cílům a prioritám Unie týkajícím se
jednotlivých fondů SSR, jejich soulad se společným strategickým rámcem a s dohodou
o partnerství, [s […] příslušnými doporučeními pro jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2
Smlouvy a s […] příslušnými doporučeními Rady podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy,] přičemž
zohlední předběžná hodnocení. Při posuzování se zaměří zejména na přiměřenost strategie
programu, na odpovídající cíle, ukazatele, plány a na přidělování rozpočtových zdrojů.

2.

Komise vyjádří své připomínky do tří měsíců od předložení programu. Členský stát poskytne
Komisi veškeré nezbytné dodatečné informace a případně navrhovaný program upraví.

3.

Komise v souladu se zvláštními pravidly týkajícími se fondů schválí jednotlivé programy
nejpozději do šesti měsíců po jejich oficiálním předložení členským státem (členskými státy)
za předpokladu, že byly odpovídajícím způsobem zohledněny případné připomínky Komise,
avšak nikoli před 1. lednem 2014 nebo předtím, než Komise přijme rozhodnutí o schválení
dohody o partnerství. Podmínka týkající se rozhodnutí o schválení dohody o partnerství
neplatí pro programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce.
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Článek 26

Změny programů
1.

Žádosti o změnu programů předložené členským státem musí být řádně odůvodněné
a zejména v nich musí být uveden očekávaný dopad změn programu na dosahování strategie
Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a specifických cílů stanovených
v programu s ohledem na společný strategický rámec a dohodu o partnerství. Musí k nim být
přiložen revidovaný program […].
[…]

2.

Komise informace poskytnuté v souladu s odstavcem 1 posoudí s přihlédnutím k odůvodnění
poskytnutému členským státem. Komise může do jednoho měsíce od formálního
předložení revidovaného programu vznést připomínky a členský stát poskytne Komisi
všechny nezbytné dodatečné informace. Komise v souladu se zvláštními pravidly týkajícími
se fondů schválí žádosti o změnu programu co nejdříve, avšak nejpozději do tří měsíců po
jejich oficiálním předložení členským státem za předpokladu, že byly odpovídajícím
způsobem zohledněny případné připomínky Komise. […].

Pokud má změna programu dopad na informace poskytované podle dohody
o partnerství v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a bod iii), iv), vi), představuje schválení
změny programu ze strany Komise zároveň schválení navazující revize informací
v dohodě o partnerství.
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HLAVA II

PROGRAMOVÁNÍ
KAPITOLA I
Obecná ustanovení o fondech
Článek 87

Obsah, přijetí a změna operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost

1.

Operační program se skládá z prioritních os. Prioritní osa se týká jednoho fondu a jedné
kategorie regionu kromě Fondu soudržnosti a odpovídá, aniž je dotčen článek 52,
tematickému cíli a zahrnuje jednu nebo více investičních priorit uvedeného tematického cíle,
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy. V řádně odůvodněných případech může prioritní
osa, pokud je to nezbytné pro zvýšení dopadu a účinnosti v rámci tematicky soudržného
integrovaného přístupu k plnění cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění:

a.

se týkat více než jedné kategorie regionu;

b.

kombinovat jednu nebo více vzájemně se doplňujících investičních priorit z EFRR,
FS a ESF do jednoho tematického cíle;

c.

kombinovat jednu nebo více vzájemně se doplňujících investičních priorit
z různých tematických cílů až do výše 20 % příspěvku EU na operační program;

d.

u ESF […] kombinovat investiční priority z různých tematických cílů stanovených
v čl. 9 odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně odůvodněných případech usnadněn jejich
přínos pro další prioritní osy […].

Členské státy mohou kombinovat dvě nebo více možností podle písmen a) až d).
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2.

Operační program stanoví:

a)

odůvodnění výběru tematických cílů, odpovídajících investičních priorit
a přidělených finančních prostředků s ohledem na dohodu o partnerství na
základě určení regionálních a případně celostátních potřeb, [včetně potřeb řešení
výzev uvedených v […] příslušných doporučeních pro jednotlivé země a […] hlavních
směrech hospodářských politik členských států a Unie podle čl. 121 odst. 2 a […]
příslušných doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy] s ohledem na
předběžné hodnocení, ke kterým musí členské státy přihlédnout ve svých politikách
zaměstnanosti;

b)

i)

[…];

ii)

[…];

pro každou prioritní osu s výjimkou technické pomoci:

i)

investiční priority a odpovídající specifické cíle;

ii)

očekávané výsledky pro jednotlivé specifické cíle a odpovídající ukazatele
výsledků, spolu se základní hodnotou a cílovou hodnotou, případně vyčíslenou,
v souladu s pravidly pro daný fond s cílem posílit orientaci programování na
výsledky;

iii)

popis druhu a příkladů opatření, která mají být podporována v rámci
jednotlivých investičních priorit, a jejich očekávaný přínos k plnění
specifických cílů uvedených v písmeni i), včetně hlavních zásad pro výběr
operací, a případně stanovení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových
území a druhů příjemců, jakož i plánovaného využití finančních nástrojů
a hlavních projektů;
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iv)

společné a specifické výstupní ukazatele pro každou investiční prioritu,
včetně vyčíslené cílové hodnoty, které by podle očekávání měly v souladu se
zvláštními pravidly týkajícími se fondů přispět k dosažení výsledků;

v)

určení prováděcích opatření a finančních a výstupních ukazatelů, které mají
v souladu s čl. 19 odst. 1 a přílohou I plnit funkci milníků a cílů pro
výkonnostní rámec;

vi)

odpovídající kategorie intervencí na základě nomenklatury přijaté Komisí
prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem podle
čl. 143 odst. 3 a orientační rozdělení naplánovaných prostředků;

vii) případně přehled plánovaného využití technické pomoci včetně opatření na
posílení správní kapacity orgánů a příjemců;

c)

[…]:

i)

[…];

ii)

[…];

iii)

[…];

iv)

[…];

v)

[…];

vi)

[…];
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d)

[…];

e)

[…]:

f)

c)

i)

[…];

ii)

[…];

iii)

[…];

[…]:

i)

[…];

ii)

[…];

iii)

[…];

pro každou prioritní osu týkající se technické pomoci:
i)

specifické cíle;

ii)

očekávané výsledky pro jednotlivé specifické cíle a v objektivně
odůvodněných případech vzhledem k obsahu opatření odpovídající ukazatele
výsledků, spolu se základní hodnotou a cílovou hodnotou, v souladu se
zvláštními pravidly týkajícími se fondů;

iii) popis opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos
k plnění specifických cílů uvedených v písmenu i);
iv)

specifické výstupní ukazatele, které by podle očekávání měly přispět
k dosažení výsledků.
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v)

odpovídající kategorie intervencí na základě nomenklatury přijaté Komisí
prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem podle
čl. 143 odst. 3 a orientační rozdělení programovaných zdrojů;

Bod ii) se nepoužije pokud příspěvek Unie k prioritní ose nebo osám týkajícím se
technické pomoci v rámci operačního programu nepřesahuje částku 15 000 000 eur.

d)

plán financování obsahující dvě tabulky:

i)

tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v souladu s články 53, 110 a 111 uvede
celková výše předpokládané finanční podpory z každého fondu;

ii)

tabulku, ve které se pro celé programové období, pro operační program a pro
každou prioritní osu uvede celková výše finanční podpory z každého z fondů
a vnitrostátního spolufinancování. U prioritních os, které se týkají několika
kategorií regionu, se v tabulce uvede výše celkových finančních prostředků
z fondů a vnitrostátní spolufinancování pro jednotlivé kategorie regionu.

U prioritních os, které kombinují investiční priority z různých tematických
cílů, se v tabulce uvede výše celkových finančních prostředků z každého
z fondů a vnitrostátní spolufinancování pro každý z odpovídajících
tematických cílů.

Sestává-li vnitrostátní spolufinancování z veřejného a soukromého
spolufinancování, uvede se v tabulce předběžné rozdělení mezi veřejnou
a soukromou složkou. Pro informaci se v ní uvede předpokládaná účast EIB;
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e)

seznam hlavních projektů, jejichž realizace je během programovacího období
plánována;

h)

3.

[…]:

i)

[…];

ii)

[…].

V operačním programu se s přihlédnutím k jeho obsahu a cílům popíše integrovaný
přístup k územnímu rozvoji s ohledem na dohodu o partnerství a uvede, jak tento
přístup přispívá k dosažení cílů a očekávaných výsledků programu, a současně se
případně upřesní:

i)

[…];

ii)

[…];

iii)

[…].

[…].

a)

přístup k využívání nástrojů pro místní rozvoj se zapojením místních komunit
a zásady pro určení oblastí, v nichž bude tento přístup uplatňován;

b)

[zásady pro určení měst, v nichž budou prováděna integrovaná opatření pro
udržitelný rozvoj měst, orientačního ročního přídělu podpory z EFRR na tato
opatření, včetně prostředků svěřených městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a orientačního ročního přídělu podpory z ESF na
integrovaná opatření;]
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c)

přístup k využívání nástroje pro integrované územní investice [kromě případů
spadajících pod písmeno b)] a orientační výše finančních prostředků přidělených
v rámci jednotlivých prioritních os;

d)

ujednání pro meziregionální a nadnárodní opatření s příjemci, kteří se nacházejí
alespoň v jednom dalším členském státu;

e)

přínos plánovaných intervencí k realizaci makroregionálních strategií a strategií
pro přímořské oblasti v závislosti na potřebách programové oblasti určených
příslušným členským státem.

4.

Kromě toho je v operačním programu případně možno upřesnit:

[…].

a)

zda a jak operační program řeší specifické potřeby zeměpisných oblastí nejvíce
postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo
vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, a případně
přínos k integrovanému přístupu stanovenému za tímto účelem v dohodě
o partnerství;

5.

V operačním programu musí být určen:

a)

[akreditační orgán], řídící orgán, případně certifikační orgán a auditní orgán;

b)

subjekt, kterému bude Komise poukazovat platby;

c)

opatření přijatá k zapojení partnerů podle článku 5 do přípravy operačního
programu a úloha partnerů při provádění, monitorování a hodnocení operačního
programu.
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6.

V operačním programu musí být s ohledem na obsah dohody o partnerství
a s přihlédnutím k institucionálnímu rámci členských států stanoveny rovněž:

a)

mechanismy, které zajistí koordinaci mezi fondy, EZFRV, EMFF a dalšími
unijními a vnitrostátními finančními nástroji a koordinaci s EIB;

b)

pro každou předběžnou podmínku, stanovenou v souladu s článkem 17 a přílohou
IV, která není splněna ke dni předložení dohody o partnerství a operačního
programu, popis opatření nezbytných ke splnění uvedené předběžné podmínky,
odpovědné orgány a harmonogram těchto opatření, a to případně v souladu se
shrnutím předloženým v rámci dohody o partnerství;

c)

souhrnné posouzení administrativní zátěže pro příjemce a opatření plánovaných
za účelem jejího snížení.

7.

Jednotlivé operační programy s výjimkou těch, u nichž je technická pomoc realizována
v rámci zvláštního operačního programu, musí v závislosti na posouzení jejich
relevantnosti z hlediska obsahu a cílů programů provedeného členským státem
obsahovat:

a)

popis konkrétních opatření, jež mají zohlednit požadavky na ochranu životního
prostředí, účinné využívání zdrojů, opatření ke zmírňování změny klimatu
a přizpůsobení se této změně, odolnost vůči katastrofám a předcházení rizikům
a řešení rizik, při výběru operací;
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b)

popis zvláštních opatření, jež mají podporovat rovné příležitosti a zabránit
diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v průběhu
přípravy, koncipování a provádění operačního programu, a to zejména
v souvislosti s přístupem k financování s ohledem na potřeby jednotlivých cílových
skupin ohrožených takovou diskriminací a zejména požadavky na zajištění
přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením;

c)

popis svého přínosu k prosazování rovnosti žen a mužů a případně opatření
k začlenění hlediska rovnosti žen a mužů na úrovni operačních programů
a operací.

Stanovisko vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení k opatřením uvedeným
v písmenech b) a c) mohou členské státy předložit spolu s návrhem operačního
programu v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost.

8.

Pokud členský stát připraví nejvýše jeden operační program pro každý fond, mohou být
prvky daného operačního programu, na něž se vztahuje odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a),
c) a d) a odst. 4 a 6 tohoto článku, začleněny výlučně do příslušných ustanovení dohody
o partnerství.

9.

Operační program se připraví v souladu se vzorem, který prostřednictvím prováděcího
aktu přijme Komise poradním postupem v souladu s čl. 143 odst. 2.

10.

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí o schválení všech prvků
operačního programu (včetně jeho případných budoucích změn), na něž se vztahuje
tento článek s výjimkou prvků, na něž se vztahuje odst. 2 písm. b) bod vi), odst. 2
písm. e), odstavce 4, 5, odst. 6 písm. a), odst. 6 písm. c) a odstavec 7 tohoto článku, a za
něž jsou i nadále odpovědné členské státy.
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11.

Jakékoli rozhodnutí o změně prvků operačního programu, na něž se rozhodnutí Komise
podle odstavce 10 nevztahuje, musí řídící orgán do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí
oznámit Komisi. V rozhodnutí musí být upřesněn den jeho vstupu v platnost, který
nesmí předcházet dni jeho přijetí.
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KAPITOLA III

Společný akční plán

Článek 93

Oblast působnosti
1.

Společný akční plán je operace definovaná a řízená ve vztahu k výstupům a výsledkům,
kterých dosáhne. Skládá se z projektu nebo skupiny projektů, které nespočívají
v poskytování infrastruktury, za které odpovídá příjemce, v rámci operačního programu
nebo programů. Výstupy a výsledky společného akčního plánu se sjednávají mezi
členskými státy a Komisí, přispívají k plnění specifických cílů operačních programů a tvoří
základ podpory z fondů. Výsledky se vztahují k přímým účinkům společného akčního
plánu. Příjemcem musí být veřejnoprávní subjekt. Společné akční plány nesmí být
považovány za velké projekty.

2.

Podpora z veřejných zdrojů přidělená na společný akční plán musí činit nejméně
10 000 000 EUR nebo 20 % podpory z veřejných zdrojů přidělené v rámci operačního
programu (programů) podle toho, která z obou částek je nižší. Podpora z veřejných
zdrojů přidělená na jeden společný akční plán v jednotlivých členských státech může
činit minimálně 5 000 000 eur.

Článek 94

Příprava společných akčních plánů
1.

Členský stát, řídící orgán nebo kterýkoli určený veřejnoprávní subjekt může podat návrh na
společný akční plán při předložení dotčených operačních programů nebo později. Společný
akční plán musí obsahovat všechny prvky uvedené v článku 95.
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2.

Společný akční plán se vztahuje na část období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2022.
Výstupy a výsledky společného akčního plánu vedou k vyplacení podpory pouze v případě,
pokud jich bylo dosaženo po datu rozhodnutí o schválení společného akčního plánu a před
koncem stanoveného prováděcího období.
Článek 95

Obsah společných akčních plánů
Společný akční plán obsahuje:

1)

analýzu rozvojových potřeb a cílů, které odůvodňují společný akční plán, s ohledem na cíle
operačních programů a případně doporučení pro jednotlivé země a hlavní směry
hospodářských politik členských států a Unie podle čl. 121 odst. 2 a doporučení Rady, ke
kterým musí členské státy podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy přihlédnout ve svých politikách
zaměstnanosti;

2)

rámec popisující vztahy mezi obecnými a specifickými cíli společného akčního plánu,
milníky a cíle pro výstupy a výsledky a předpokládané projekty nebo druhy projektů;

3)

společné a specifické ukazatele, jež slouží k monitorování výstupů a výsledků, případně pro
jednotlivé prioritní osy;

4)

informace o zeměpisném pokrytí a cílových skupinách společného akčního plánu;

5)

předpokládanou dobu provádění společného akčního plánu;

6)

analýzu dopadů společného akčního plánu na podporu rovnosti žen a mužů a předcházení
diskriminaci;
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7)

případně analýzu dopadů společného akčního plánu na podporu udržitelného rozvoje;

8)

prováděcí ustanovení pro společný akční plán, a to včetně:

a)

určení příjemce zodpovědného za provádění společného akčního plánu a poskytnutí
záruky jeho způsobilosti v dotčeném oboru, jakož i v oblasti správního a finančního
řízení;

b)

ujednání pro řízení společného akčního plánu, v souladu s článkem 97;

c)

ujednání pro monitorování a hodnocení společného akčního plánu, včetně ujednání
k zajištění kvality, shromažďování a uchovávání údajů o dosahování milníků, výstupů
a výsledků;

d)

ujednání zajišťující šíření informací a komunikaci ohledně společného akčního plánu
a fondů;

9)

finanční ujednání společného akčního plánu, a to včetně:

a)

nákladů na dosahování stanovených milníků, výstupů a výsledků s ohledem na bod 2,
a to na základě metod uvedených v čl. 57 odst. 4 a článku 14 nařízení o ESF;

b)

orientačního harmonogramu plateb příjemci v souvislosti s milníky a cíli;

c)

plánu financování v členění podle operačních programů, prioritních os, včetně celkové
způsobilé částky a podpory z veřejných zdrojů.

8207/12 ADD 1 REV 3

in/IN/rk
DG G 1

34

CS

Formát společného akčního plánu se stanoví v souladu se vzorem přijatým Komisí,
a to prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s poradním
postupem uvedeným v čl. 143 odst. 2.
Článek 96

Rozhodnutí o společném akčním plánu
1.

Komise společný akční plán posoudí na základě informací uvedených v článku 95, aby se
zjistilo, zda je podpora z fondů oprávněná.

Pokud Komise do dvou měsíců po předložení návrhu společného akčního plánu usoudí, že
návrh nesplňuje požadavky hodnocení, předá své připomínky členskému státu. Členský stát
poskytne Komisi veškeré nezbytné dodatečné informace a případně společný akční program
odpovídajícím způsobem upraví.

2.

Za předpokladu, že byly odpovídajícím způsobem zohledněny všechny připomínky, Komise
přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení společného akčního plánu
nejpozději do tří měsíců po jeho předložení členským státem, nikoli však před přijetím
dotčených operačních programů.

3.

V rozhodnutí podle odstavce 2 se uvede příjemce a cíle společného akčního plánu, milníky
a cíle pro výstupy a výsledky, náklady na dosažení těchto milníků a cílů pro výsledky
a výstupy a plán financování pro jednotlivé operační programy a prioritní osy, včetně celkové
způsobilé částky a příspěvku z veřejných zdrojů, období provádění společného akčního plánu
a případně zeměpisného pokrytí a cílových skupin společného akčního plánu.
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4.

Jestliže Komise prostřednictvím prováděcího aktu odmítne povolit podporu pro společný
akční plán z fondů, oznámí členskému státu své důvody ve lhůtě stanovené v odstavci 2.
Článek 97
Řídící výbor a změny společného akčního plánu

1.

Členský stát nebo řídící orgán ustaví řídící výbor pro společný akční plán, odlišný od
monitorovacího výboru pro operační programy. Řídící výbor se schází nejméně dvakrát ročně.
O jeho složení rozhodne členský stát po dohodě s řídícím orgánem ve shodě se zásadou
partnerství.
Komise se může účastnit činnosti řídícího výboru jako poradce.

2.

Řídící výbor vykonává tyto činnosti:

a)

hodnotí pokrok při dosahování milníků, výstupů a výsledků společného akčního plánu;

b)

posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu společného akčního plánu tak, aby byly
zohledněny veškeré otázky ovlivňující jeho výkonnost.

3.

Žádosti o změnu společných akčních plánů předložené členským státem musí být řádně
odůvodněné. Komise posoudí, zda je žádost o změnu oprávněná, s přihlédnutím k informacím
poskytnutým členským státem. Komise může vznést připomínky a členský stát poskytne
Komisi všechny nezbytné dodatečné informace. Komise přijme prostřednictvím
prováděcího aktu rozhodnutí ohledně žádosti o změnu nejpozději do tří měsíců po jejím
oficiálním předložení členským státem za předpokladu, že byly případné připomínky Komise
uspokojivě zohledněny.
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Změna vstoupí v platnost dnem uvedeného rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí stanoveno
jinak.
Článek 98

Finanční řízení a kontrola společného akčního plánu
1.

Platby příjemci v rámci společného akčního plánu se provádějí jako jednorázové částky nebo
standardní rozsahy jednotkových nákladů. Strop pro jednorázové částky stanovený v čl. 57
odst. 1 písm. c) se nepoužije.

2.

Finanční řízení, kontrola a audit společného akčního plánu jsou zaměřeny výhradně na
ověření, zda byly splněny podmínky vymezené v rozhodnutí o schválení společného akčního
plánu.

3.

Příjemce a subjekty jednající z jeho pověření mohou použít své účetní postupy pro náklady na
provádění operací. Tyto účetní postupy a náklady skutečně vynaložené příjemcem nepodléhají
auditu prováděnému auditním orgánem nebo Komisí.
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Programování ESF
Kapitola II

Zvláštní ustanovení pro programování a provádění

Článek 6
Zapojení partnerů
1.

Zapojení sociálních partnerů a ostatních zúčastněných stran, zejména nevládních organizací,
do provádění operačních programů, jak je uvedeno v článku 5 nařízení (EU) č. […], může mít
formu globálních grantů podle definice v čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. […]. V takovém
případě musí být v operačním programu označena ta část programu, které se globální grant
týká, včetně příslušného orientačního finančního přídělu z každé prioritní osy.

2.

Aby se podpořila přiměřená účast sociálních partnerů na činnostech podporovaných ESF,
mohou řídící orgány operačního programu v regionu podle definice v čl. 82 odst. 2 písm.
a) nařízení (EU) č. […] nebo v členském státě způsobilém pro podporu z Fondu soudržnosti
zajistit, aby byla ze zdrojů ESF přidělena odpovídající částka na činnosti spočívající
ve vytváření kapacit, a sice formou odborné přípravy, opatření na vytváření sítí a posílení
sociálního dialogu, a na činnosti prováděné sociálními partnery společně.

3.

Aby se podpořila přiměřená účast nevládních organizací na činnostech podporovaných ESF
a jejich přístup k nim, zejména v oblastech sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů
a rovných příležitostí, mohou řídící orgány operačního programu v regionu podle definice
v čl. 82 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. […] nebo v členském státě způsobilém pro podporu
z Fondu soudržnosti zajistit, aby byla ze zdrojů ESF přidělena odpovídající částka na činnosti
spočívající ve vytváření kapacit pro nevládní organizace.
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Článek 7
Podpora rovnosti žen a mužů
Členské státy a Komise musí podporovat rovnost žen a mužů prostřednictvím zohledňování
rovnosti pohlaví podle článku 7 nařízení (EU) č. […] a zvláštních cílených opatření uvedených
v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě iv), zejména za účelem zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen
a udržitelného postupu žen v zaměstnání, snížení segregace podle pohlaví na trhu práce, boje proti
genderovým stereotypům v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a podpory sladění pracovního
a soukromého života mužů i žen.
Článek 8
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace
Členské státy a Komise musí podporovat rovné příležitosti pro všechny, včetně přístupu pro osoby
se zdravotním postižením prostřednictvím prosazování zásady nediskriminace podle článku 7
nařízení (EU) č. […]. Rovné příležitosti je rovněž možné podporovat prostřednictvím zvláštních
opatření v rámci investičních priorit vymezených v článku 3, a zejména v čl. 3 odst. 1 písm. c) bodě
iii). Taková opatření musí být zaměřena na osoby, jimž hrozí riziko diskriminace, a osoby se
zdravotním postižením, aby se zvýšila jejich účast na trhu práce, zlepšilo jejich sociální začlenění,
snížily nerovnosti, pokud jde o úroveň dosaženého vzdělání a zdravotní stav, a zjednodušil přechod
z péče v institucionálním prostředí na komunitní péči.
Článek 9
Sociální inovace
1.

ESF musí podporovat sociální inovace ve všech oblastech spadajících do působnosti ESF
podle definice v článku 3 tohoto nařízení, zejména s cílem zkoušet inovativní řešení, která
vyžadují sociální potřeby, a rozšiřovat je.

2.

Členské státy mohou určit témata pro sociální inovace, která odpovídají konkrétním potřebám
v jejich operačních programech.
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3.

Komise musí usnadnit vytváření kapacit pro sociální inovace, zejména podporou vzájemného
učení, zřizováním sítí a šířením osvědčených postupů a metodologií.
Článek 10
Nadnárodní spolupráce

1.

Členské státy mohou podporovat nadnárodní spolupráci, aby propagovaly vzájemné učení,
a tím zvyšovaly účinnost politik podporovaných z ESF. Nadnárodní spolupráce musí
zahrnovat partnery alespoň ze dvou členských států.

2.

Členské státy si mohou samy zvolit téma nadnárodní spolupráce ze seznamu navrženého
Komisí a přijatého výborem ESF.

3.

Komise musí usnadňovat nadnárodní spolupráci v případě témat uvedených v odstavci 2
prostřednictvím vzájemného učení a koordinovaných nebo společných činností. Komise jedná
zejména na úrovni platformy EU, aby zjednodušila výměnu informací, vytváření kapacit a sítí
a rovněž šíření příslušných výstupů. Kromě toho Komise vytvoří koordinovaný rámec
provádění, včetně společných kritérií způsobilosti, typů a načasování činností a společných
metodologických přístupů k monitorování a hodnocení, aby se nadnárodní spolupráce
zjednodušila.
Článek 11
Zvláštní ustanovení fondu týkající se operačních programů

1.

Odchylně od čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) č. […] mohou operační programy stanovit prioritní
osy pro provádění sociálních inovací a nadnárodní spolupráce uvedených v článcích 9 a 10.
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2.

Odchylně od čl. 110 odst. 3 nařízení (EU) č. […] se maximální míra spolufinancování pro
určitou prioritní osu zvýší o deset procentních bodů, ale nepřesáhne 100 %, pokud je celá
prioritní osa zaměřena na sociální inovace nebo nadnárodní spolupráci nebo jejich kombinaci.

3.

Kromě ustanovení čl. 87 odst. 3 nařízení (EU) č. […] stanoví operační programy i příspěvek
plánovaných činností podporovaných z ESF:

a)

na tematické cíle uvedené v čl. 9 odst. 1 až 7 nařízení (EU) č. […], případně podle
prioritních os;

b)

na sociální inovace a nadnárodní spolupráci uvedené v článcích 9 a 10, pokud se na ně
nevztahuje specifická prioritní osa.
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Programování EÚS
KAPITOLA III

PROGRAMY

Článek 7
Obsah programů spolupráce
1.

Program spolupráce sestává z prioritních os. Prioritní osa se týká jednoho fondu a odpovídá
tematickému cíli a zahrnuje jednu nebo několik investičních priorit dotčeného tematického
cíle v souladu s články 5 a 6 tohoto nařízení. V řádně odůvodněných případech může
prioritní osa kombinovat jednu nebo více doplňujících investičních priorit z různých
tématických cílů, pokud je to nezbytné pro zvýšení dopadu a účinnosti v rámci
tematicky soudržného integrovaného přístupu k plnění cílů strategie Unie pro
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

2.

Program spolupráce stanoví:
a)

přínos programu spolupráce pro strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění:
i)

analýzu situace […] programové oblasti jako celku z hlediska potřeb
a strategie zvolené v reakci na ně;

ii)

odůvodnění volby tematických cílů a odpovídajících investičních priorit
s ohledem na společný strategický rámec a výsledky předběžného hodnocení;
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b)

pro každou prioritní osu:
i)

investiční priority a odpovídající specifické cíle;

ii)

očekávané výsledky pro jednotlivé specifické cíle a odpovídající ukazatele
výsledků, spolu se základní hodnotou a cílovou hodnotou, v souladu
s článkem 15 s cílem posílit orientaci programování na výsledky;

iii)

popis druhu a příkladů opatření, která mají být podpořena v rámci jednotlivých
investičních priorit, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů
podle písmene i), včetně hlavních zásad pro výběr operací a případně
stanovení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců
a plánovaného využití finančních nástrojů;

iv)

společné a specifické výstupní ukazatele pro každou investiční prioritu,
včetně vyčíslené cílové hodnoty, které by podle očekávání měly v souladu
s článkem 15 přispět k dosažení výsledků;

v)

určení prováděcích opatření a finančních a výstupních ukazatelů, které mají
v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. /2012 [nařízení o společných
ustanoveních] plnit funkci milníků a cílů pro výkonnostní rámec;

vi)

přehled plánovaného využití technické pomoci včetně opatření na posílení
správní kapacity orgánů a příjemců;

vii) odpovídající kategorie intervencí vycházející z nomenklatury přijaté Komisí
prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem uvedeným
v čl. 30 odst. 3 a předběžné rozdělení programovaných zdrojů;
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c)

příspěvek k integrované strategii územního rozvoje stanovené v dohodě zúčastněných
členských států zahrnující, v závislosti na jejich relevantnosti z hlediska obsahu
a cílů programu spolupráce:
i)

mechanismy zajišťující koordinaci mezi fondy, EZFRV, EMFF a dalšími nástroji
financování Unie a jednotlivých států, včetně ENI, ERF a NPP a Evropskou
investiční bankou (EIB);

ii)

[…] plánovaný integrovaný přístup k územnímu rozvoji městských, venkovských,
pobřežních oblastí a oblastí se zvláštními územními rysy, zejména prováděcí
ustanovení k článkům 28 a 29 nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o společných
ustanoveních];

iii)

[zásady pro určení […] měst, v nichž budou prováděna integrovaná opatření pro
udržitelný rozvoj měst; orientační roční příděl podpory z EFRR na tato opatření,
včetně prostředků svěřených městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 nařízení
(EU) č. /2012 [EFRR]];

iv)

přístup k využívání nástrojů k zajištění místního rozvoje se zapojením místních
komunit a zásady pro určení oblastí, v nichž bude tento přístup uplatňován;

v)

[…] přínos plánovaných intervencí k realizaci makroregionálních strategií
a strategií pro přímořské oblasti v závislosti na potřebách programové oblasti
určené příslušným členským státem;

d)

ustanovení zajišťující efektivní provádění fondů, včetně:
i) […]
ii)

opatření přijatých k zapojení partnerů podle článku 5 nařízení (EU) č. /2012
[nařízení o společných ustanoveních] do přípravy programu spolupráce a úlohy
těchto partnerů při přípravě a provádění […] programu spolupráce, včetně jejich
zapojení do monitorovacího výboru;
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e)

ustanovení zajišťující účinné provádění fondů, včetně:
i)

[…]

ii)

souhrnného posouzení administrativní zátěže pro příjemce a plánovaných
opatření k jejímu snížení […];

iii)

seznam hlavních projektů, jejichž realizace je během programovacího období
plánována;

f)

finanční plán obsahující dvě tabulky (bez rozdělení zúčastněných členských států):
i)

tabulka, jež v souladu s články 53, 110 a 111 nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení
o společných ustanoveních] pro každý rok uvádí výši celkového finančního
příspěvku plánovaného na podporu z EFRR;

ii)

tabulka, jež pro celé programové období, každý program spolupráce a každou
prioritní osu uvádí výši celkového finančního příspěvku podpory z EFRR
a spolufinancování jednotlivých států. U prioritních os, které kombinují
investiční priority z různých tematických cílů, se v tabulce uvede výše
celkového finančního příspěvku a vnitrostátního spolufinancování pro každý
z odpovídajících tematických cílů. Sestává-li vnitrostátní spolufinancování
z veřejného a soukromého spolufinancování, uvede se v tabulce předběžné
rozdělení mezi veřejnou a soukromou složkou. Pro informaci se v ní uvede
předpokládaná účast EIB;

g)

prováděcí ustanovení pro program spolupráce, včetně:
i)

určení [akreditačního orgánu,] řídícího orgánu, případně certifikačního orgánu
a auditního orgánu;

ii)

subjektu nebo subjektů pověřených kontrolou;
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iii)

subjektu nebo subjektů zodpovědných za audit;

iv)

postupu zřízení společného sekretariátu;

v)

souhrnného popisu řídících a kontrolních ustanovení;

vi)

rozdělení závazků mezi zúčastněné členské státy v případě finančních oprav
uložených řídícím orgánem nebo Komisí.

Informace vyžadované podle písmen a) až d) jsou přizpůsobeny zvláštnímu charakteru
programů spolupráce podle čl. 2 odst. 3 písm. b), c) a d) tohoto nařízení.
V programech spolupráce podle čl. 2 odst. 3 písm. b), c) a d) tohoto nařízení nejsou uvedeny
informace vyžadované podle písm. e) bodů ii) a iii).
3.

Každý program spolupráce zahrnuje v závislosti na posouzení jeho relevantnosti z hlediska
obsahu a cílů programu provedeného členským státem:

i)

popis konkrétních kroků, jež ve výběru operací zohledňují požadavky na ochranu
životního prostředí, účinnost zdrojů, zmírnění klimatické změny a adaptaci na ni,
předcházení rizikům a jejich řízení;

ii)

popis konkrétních kroků, jež během přípravy, vytváření a provádění programu
spolupráce podporují rovné příležitosti a předcházejí diskriminaci na základě pohlaví,
rasového nebo etnického původu, náboženství nebo víry, postižení, věku nebo sexuální
orientace, a to zejména pokud jde o přístup k finančním prostředkům, přičemž se
zohlední rovněž potřeby různých cílových skupin ohrožených diskriminací, a zejména
popis požadavků zajišťujících přístup k finančním prostředkům pro osoby s postižením;

iii)

popis jeho přínosu k podpoře rovnosti žen a mužů a případně ustanovení zajišťující, že
bude genderové hledisko zahrnuto na úrovni programu i provádění.

Členské státy mohou předložit stanovisko vnitrostátních subjektů, jež se zabývají rovností
žen a mužů, k opatřením stanoveným v bodech ii) a iii) společně s návrhem programu
spolupráce.
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První a druhý pododstavec se nepoužijí na programy spolupráce podle čl. 2 odst. 3 písm. b),
c) a d).

4.

Programy spolupráce podle čl. 2 odst. 3 písm. c) a d) vymezí příjemce pro tento program
spolupráce a mohou specifikovat postup pro udělení grantů.

5.

Zúčastněné členské státy a případně třetí země nebo území, které přijaly pozvání k účasti na
programu spolupráce, písemně potvrdí Komisi před předložením programu spolupráce svůj
souhlas s jeho obsahem. Tento souhlas také obsahuje závazek všech zúčastněných členských
států a případně třetích zemí nebo území poskytnout spolufinancování potřebné k naplnění
programu spolupráce.

6.

Zúčastněné členské státy, jakož i třetí země a území, které přijaly pozvání k účasti na
programu spolupráce, zpracují programy spolupráce podle vzoru přijatého Komisí.
Odchylně od odstavce 5 v případě programů spolupráce, do nichž jsou zapojeny
nejodlehlejší regiony a třetí země, dotčené členské státy konzultují příslušné třetí země
dříve, než tyto programy předloží Komisi. V tomto případě mohou být souhlasy ohledně
obsahu programů spolupráce a možného příspěvku třetích zemí vyjádřeny ve formálně
schváleném zápisu z konzultačních jednání se třetími zeměmi nebo z rozprav organizací
pro regionální spolupráci.

7.

Komise tento vzor přijme prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijmou
v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2.
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8.

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí o schválení všech prvků
(včetně jejich případných budoucích změn), na něž se vztahuje tento článek s výjimkou
prvků, na něž se vztahuje odst. 2 písm. b) bod vii), písm. c) bod i), písm. d) bod ii),
písm. e) body i), ii), písm. g) bod i) a odstavec 3 tohoto článku, za něž jsou i nadále
odpovědné zúčastněné členské státy.

9.

Jakékoli rozhodnutí o změně prvků operačního programu, na něž se rozhodnutí Komise
podle odstavce 8 nevztahuje, musí řídící orgán do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí
oznámit Komisi. V rozhodnutí musí být upřesněn den jeho vstupu v platnost, který
nesmí předcházet dni jeho přijetí.

Článek 8
Společný akční plán
Je-li společný akční plán uvedený v čl. 93 odst. 1 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných
ustanoveních] uskutečňován v rámci povinností ESÚS jakožto příjemce, mohou se zaměstnanci
společného sekretariátu programu spolupráce a členové shromáždění ESÚS stát členy řídícího
výboru uvedeného v čl. 97 odst. 1 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních].
Členové shromáždění ESÚS netvoří v uvedeném řídícím výboru většinu.

____________________
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