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Editorial

„Rok 2015 bude pro oblast evropských
fondů mimořádnou výzvou jak z pohledu končícího programového období
2007–2013, tak z pohledu přípravy nového období 2014–2020“

Milí čtenáři,
Čerpání v závěru období – s ohledem
na zkracující se čas – zároveň zvyšuje
riziko nárůstu chybovosti a navazujících finančních oprav, kterému je třeba
předcházet. Máme před sebou schvalování nových programů pod Dohodou o partnerství, které očekáváme
ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Čekají
nás první výzvy k předkládání projektových žádostí a celá řada úkolů spojeRok 2015 je pro oblast evropských ných se skutečným spuštěním nového
fondů mimořádnou výzvou, jak z po- programového období.
hledu končícího programového období 2007–2013, tak z pohledu zahájení Letos také oslavíme již čtyřicáté výnového období 2014–2020. Hlavním ročí vzniku Evropského fondu pro
cílem nás, řídicích orgánů operačních regionální rozvoj. Dopady kohezní
programů i Evropské komise je spo- politiky na náš každodenní život můlečně najít cestu k efektivnímu využi- žeme v podobě úspěšně zrealizovatí zbývajících finančních prostředků ných projektů vidět všude kolem nás.
v programovém období 2007–2013. Ačkoli to nebyla vždy snadná cesta,
otevíráte první číslo bulletinu OKO
NOKu v roce 2015. Přináší vám aktuální informace z činnosti Ministerstva
pro místní rozvoj – Národního orgánu
pro koordinaci, který zastřešuje čerpání z evropských fondů v České republice. V tomto vydání najdete aktuální
informace a shrnutí nejdůležitějších
aktivit za uplynulé čtvrtletí.

společnými silami se nám podařilo
dosáhnout toho, že na drtivou většinu
projektů zrealizovaných díky tomuto
evropskému fondu můžeme být pyšní. Oslavíme toto jubileum ohlédnutím
se za těmito úspěchy, které jsou nám
povzbuzením do dalších let, a kterým
budeme pravidelně věnovat i další čísla našeho bulletinu.

JUDr. Olga Letáčková
Náměstkyně ministryně
pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci
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Rozhovor

„Politika soudržnosti
sehraje ústřední roli
při naplňování cílů
Investičního plánu EU.“
ERICH UNTERWURZACHER

Ředitel sekce pro střední Evropu DG Regio, Erich Unterwurzacher, v únoru 2015 navštívil Českou republiku. Zeptali jsme
se na aktuální témata v oblasti kohezní politiky.
V roce 2015 oslavíme 40. výročí založení
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Jak hodnotíte jeho vývoj v průběhu let?
Za posledních 40 let se z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) financovaly
milióny projektů, velkých i malých, z nichž
měly prospěch všechny země EU a z hlediska hospodářského růstu a pracovních
míst i Evropská unie jako celek. Fond byl
navržen za účelem investování do hospodářské a sociální restrukturalizace napříč
EU – prostřednictvím zmenšování rozdílů
v rozvoji mezi regiony. EFRR za dobu svého působení napomohl ke zlepšení životní
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úrovně a hospodářských příležitostí v regionech EU například zvyšováním kvalifikace
a zaměstnatelnosti, zvyšováním přístupu do
regionů nebo poskytováním služeb malým
a středním podnikům. Podporováním hlavních tahounů hospodářského růstu pomohl
regionům EU, aby rostly rychleji.
Jaké jsou nejdůležitější regionální výsledky tohoto období dvou generací?
Jaké změny považujete z hlediska výsledků za nejvýznamnější?
Při zachování věrnosti svým kořenům – tedy
snižování vývojových rozdílů – se EFRR a re-

gionální politika EU obecně přizpůsobila
tak, aby řešila rozmanitost mezi aktuálně
28 zeměmi EU a jejich rozdíly v oblasti růstu
dnešní ekonomiky v období po krizi. Od čistě projektového zaměření v letech dospívání fondu – kdy financoval konkrétní projekty
v členských státech – se přístup k financování přesunul k systému víceletých programů a strategičtějšího dohledu EU s větším
zapojením vnitrostátních, regionálních
a lokálních partnerů v členských státech
do rozhodování o investicích. I když hlavní
část finanční podpory v rámci politiky fondu
směřovala do méně rozvinutých regionů,
tematicky v průběhu let došlo k určitému
přeskupení. Ačkoli dominantním odvětvím
byla infrastruktura, v poslední době se větší
důraz klade a více investic směřuje do podpory malých a středních podniků, výzkumu
a inovací, zaměstnanosti a sociálních politik.

Regionální politika EU nyní investuje do odvětví, která posilují růst, aby podporovala
konkurenceschopnost a vytvářela pracovní
místa ve všech regionech, kdy aktivně řeší
ekonomické, ekologické a sociální výzvy.
Ve skutečnosti EFRR v posledních letech pomohl profilovat regionální politiku EU jako
hlavní investiční nástroj rozpočtu EU a sehrál v Evropě klíčovou roli při naplňování
jejích dlouhodobých cílů v oblasti růstu – jak
jsou vytyčeny ve strategii Evropa 2020.

ním fondů, včetně České republiky, aby se
zrychlily investice do odvětví tak zásadních
pro hospodářský rozvoj.

V roce 2014 byly přijaty operační programy v hodnotě 132,4 miliardy euro. Které
z očekávaných změn předpokládáte, že
budou v tomto směru viditelné do roku
2020?
V rámci všech operačních programů a spolufinancování na národní úrovni, které tyto
programy využívají, budou investice do rePředpokládáte, na základě svých zkuše- álné ekonomiky EU v letech 2014 až 2020
ností, že se očekávané cíle z roku 2007 činit zhruba 450 miliard euro. Tyto investice
zatím naplňují?
budou nesmírně důležité pro hospodářské
Vidíme jasný důkaz toho, že investice v le- oživení a zvyšování konkurenceschopnosti
tech 2007 až 2013 v rámci EFRR, Fondu sou- každého jednotlivého regionu EU. Hlavní
držnosti a Evropského sociálního fondu již část těchto investic půjde na podporu mavedly k rozvoji a zkvalitnění života mnoha lých a středních podniků, výzkum, vývoj
občanů i podniků. Členské státy ve svých a inovace, přechod na nízkouhlíkové hoszprávách uvádějí, že tato politika v mno- podářství, boj proti nezaměstnanosti a sociha oblastech přináší
álnímu vyloučení a na
hmatatelné výsledky. „V souvislosti s naplňováním modernizaci veřejných
Do konce roku 2012
správ. Očekáváme, že
cílů Strategie EU 2020 je nazískalo podporu přes
pokud tyto investice
60.000 projektů v ob- nejvýš důležitá vazba mezi budou využity co nejúlasti výzkumu a techpolitikou soudržnosti, správou činněji a nejefektivněji,
nického rozvoje, více
dojde k maximalizaci
než 21.500 projektů ekonomických záležitostí v EU jejich účinku. V kombispolupráce mezi pod- a účinností veřejných investic.“ naci se strukturálními
niky a výzkumnými
reformami budou hrát
pracovišti a téměř 80.000 začínajících firem klíčovou roli při podpoře růstu a tvorbě pra(tzv. start-upů). Kromě toho tyto finanční covních míst i při naplňování cílů strategie
prostředky zajistily dalším více než 5 milió- Evropa 2020, pokud jde o inteligentní a udrnům lidí přístup k vysokorychlostnímu inter- žitelný růst, který podporuje sociální začlenetu, 3,3 miliónům lidí lepší dodávku pitné ňování.
vody a 5,5 miliónům lidí základní odvodnění
a napojení na čistírny odpadních vod. Vý- Středem zájmu je nyní budoucnost poznamnější výsledky se stále ještě očekáva- litiky soudržnosti. Jak bude podle vás
jí do konce roku 2015 u programů na léta vypadat evropská regionální politika
2007 až 2013. Je však potřeba zintenzívnit v příštích letech?
dokončování těchto programů, přičemž Ge- Reformovaná politika soudržnosti, která
nerální ředitelství Evropské komise pro regi- utvářela dohody o partnerství a operační
onální a městskou politiku pod vedením ko- programy na léta 2014 až 2020, je plně v dumisařky Coriny Creţu právě za tímto účelem chu strategie Evropa 2020 a bude aktivně
zřídilo pracovní skupinu. Své úsilí zaměří na přispívat k celoplošnému naplňování jejích
členské státy, které mají problémy s čerpá- cílů v oblasti růstu. Právě na tom bude pod-

le mě založeno postavení této politiky jako
investičního nástroje rozpočtu EU. Zároveň
budeme svědky širšího využívání finančních
nástrojů – technického nástroje Investičního plánu EU, který představil předseda
Evropské komise Jean-Claude Juncker. Politika soudržnosti sehraje ústřední roli při
naplňování cílů tohoto plánu, pokud jde
o strategické a smysluplné investice, tvorbu pracovních míst a udržitelný růst. Reformovaná politika je zároveň úzce propojena se správou ekonomických záležitostí
v EU a rozpočtovou kázní. Tím je zajištěno,
že účinnost investic nebude podkopávána nezdravými hospodářskými a fiskálními politikami. Velmi silně si uvědomujeme
potřebu dobré státní správy – bez ní nelze
vysokých temp růstu a regionálního sbližování hospodářské úrovně dosáhnout. Ačkoli
v rámci státní správy došlo napříč Evropou
ke zlepšení, v některých členských státech
se bude i nadále investovat do budování administrativních kapacit, školení a podpory
pracovníků k zajištění co nejefektivnějšího
využívání peněz daňových poplatníků EU.
Z pohledu analýz vašeho týmu, jaký prvek považujete za prioritní v regionální
politice České republiky?
České orgány a služby Komise zahájily jednání o období na léta 2014 až 2020 v dostatečném předstihu. V této souvislosti byla
nanejvýš důležitá užší vazba mezi politikou
soudržnosti, správou ekonomických záležitostí v EU, plněním cílů strategie EU 2020
a účinností veřejných investic. V návaznosti
na tato jednání byla 26. srpna 2014 přijata
česká Dohoda o partnerství, kdy se Evropské strukturální a investiční fondy soustředily do pěti hlavních priorit, které jsou
pro rozvoj regionů klíčové: 1. Prosazování
podnikatelského prostředí příznivého pro
inovace, 2. Rozvoj infrastruktury, 3. Podpora růstu založeného na lidském kapitálu
4. Prosazování ekologicky příznivého hospodářství a 5. Zkvalitňování veřejné správy.
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2014—2020

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ SÉRIÍ
KONFERENCÍ MMR – NOK
Série devíti konferencí s názvem „Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi“ seznámila koncem loňského roku kraje s novým programovým obdobím a představila hlavní
změny v porovnání s lety 2007–2013.
Zahajovací konference v Praze
Během listopadu a prosince uspořádalo MMR–NOK postupně 9 krajských konferencí s názvem Evropské
fondy 2014–2020: Jednoduše pro
lidi. Zástupci MMR – NOK a řídících
orgánů nových programů zde veřejnost seznámili s prioritami a hlavními
změnami ve srovnání s končícím programovým obdobím.
„Jsem ráda, že se nám podařilo představit nové programové období širokému okruhu zájemců a především
zodpovědět jejich konkrétní dotazy.
Ty se týkaly zejména hlavních změn
oproti programovému období 2007–
2013, které v letošním roce končí,“

KONFERENCE
V ČÍSLECH
>> 9 měst po celé ČR
>> v průběhu 4 týdnů
>> více než 1200 účastníků
>> 60 řečníků
>> prezentace 8 programů
>> 2 speciální workshopy
pro starosty a podnikatele

„Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi“
Konference v Olomouci dne 9. 12. 2014

zhodnotila proběhlé konference Olga
Letáčková, náměstkyně ministryně
pro Národní orgán pro koordinaci,
která na setkáních hovořila.

Série regionálních setkání
Na zahajovací konferenci v Praze
postupně navázalo osm regionálních setkání, a to v Ústí nad Labem,
Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě,
Brně, Olomouci, Ostravě a Hradci
Králové. Na těchto akcích vystoupili
představitelé Ministerstva pro místní
rozvoj, zástupci jednotlivých operačních programů a partneři konferencí
v čele se Svazem měst a obcí a Unií
malých a středních podniků. Většina
účastníků konferencí pocházela z řad
zástupců krajů a malých a středních
podniků. Pro ně organizátoři připravili paralelní odpolední semináře, kde
představili hlavní příležitosti nového
programového období z pohledu
obou těchto cílových skupin. Samostatné prezentace pak byly věnovány
Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) a problematice veřejných zakázek, která s  tematikou evropských fondů velmi úzce
souvisí.
V návaznosti na konference MMR–
NOK probíhají v současnosti regionální semináře věnované výlučně
představení IROP (více viz str. 13).
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NOVÁ ŽÁDOST O DOTACI POUZE
ELEKTRONICKY
Chcete podat žádost o dotaci z fondů EU? Naučte se pracovat s ISKP – Informačním
systémem konečného příjemce – pomocí školení a video-tutoriálů, které jsme pro vás
připravili.
Co je ISKP?

Naučte se pracovat se systémem ISKP pomocí názorných video-tutoriálů

ISKP je nový systém, který žadatelům o finanční podporu umožňuje
vyřizovat veškerou administrativu
elektronicky bez nutnosti návštěv
úřadů. Zajišťuje veškeré procesy
od vyplnění a podání žádosti až po
archivaci dat včetně veškeré další
komunikace mezi žadatelem/příjemcem a poskytovatelem dotace.
To vše na jednom místě a s použitím jednotného uživatelského prostředí.

Jak se naučit s ISKP pracovat?

i

Školení

Video-tutoriály

Příručka

Již od ledna 2015 probíhá série
školení v jednotlivých regionech,
kde si mohou zájemci vyzkoušet práci s aplikací za pomoci
lektora, který na místě zodpoví všechny dotazy. Po skončení
těchto školení přebírají aktivitu
řídicí orgány.

Dále jsme pro vás připravili názorné video-tutoriály, které
vás během pěti dílů postupně
provedou základními kroky při
vyplnění žádosti a administraci projektu. Všechna videa jsou
k dispozici on-line na níže uvedeném odkazu.

Pro zájemce bude také k dispozici příručka, kterou připravují
řídicí orgány společně s dalšími
materiály pro žadatele a příjemce. Tato příručka bude volně ke
stažení na webových stránkách
jednotlivých řídicích orgánů
v průběhu jara.

Více na:

www.dotaceEU.cz/ISKP
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EÚS

ÚSPĚŠNÉ PŘESHRANIČNÍ PROGRAMY
POKRAČUJÍ
Představujeme vám operační programy cíle Evropské územní spolupráce (EÚS) pro nové
období, které navazují na úspěšné operační programy v současnosti dobíhajícího programového období 2007–2013.
regiony a prostředky (0,39 mld. EUR)
bylo možné čerpat z devíti operačních
programů. U všech těchto operačních programů se i v roce 2014 dařilo
čerpat finanční prostředky v souladu
s nastaveným plánem (tzv. pravidlo

Evropská územní spolupráce
Cíl „Evropská územní spolupráce“
usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce
regionů. V období 2007–2013 pod
něj v České republice spadaly všechny

n+2/n+3). Na tyto úspěšné programy
navazují v novém období 2014–2020
nové programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce vymezené v návaznosti na osm tematických okruhů stanovených na evropské

PROGRAMY NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
Názvy programů
2007–2013

Názvy programů
2014–2020

Řídicí orgán

Alokace 2014–2020
v EUR

1. Územně analytické podklady, přenos, pozorová

Lucemburské ministerstvo

ESPON 2013

ESPON 2020

udržitelného rozvoje

Podporované oblasti / Prioritní osy

41 377 019

a infrastruktury

ní, nástroje a informovanost
2. Štíhlejší, efektivnější a účinnější implementační
opatření a účinná pomoc při realizaci programu
1. Inovace

CENTRAL EUROPE

Interreg

CENTRAL EUROPE

Magistrát města Vídně

246 581 112

2. Nízkouhlíkové hospodářství
3. Přírodní a kulturní zdroje
4. Doprava
1. Inovativní a sociálně odpovědný DR

Maďarské ministerstvo

DANUBE

financí se sídlem

202 095 405

v Budapešti

2. Environmentálně a kulturně zodpovědný DR
3. Lépe propojený DR
4. Dobře řízený DR
1. Posílení institucionální kapacity, zvláště subjektů

INTERACT II

INTERACT III

Bratislavský samosprávný
kraj

39 392 587

zapojených do implementace programů
2. Evropské územní spolupráce
3. Technická pomoc

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

Region Nord-pas-de Calais

INTERREG IVC

INTERREG EUROPE

se sídlem ve francouzském
Lille
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359 326 320

2. Konkurenceschopnost malých a středních podniků
3. Nízkouhlíkové hospodářství
4. Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

úrovni, které představují „převodník“
mezi úrovní společných rozvojových
priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové
analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny
dlouhé, důkladné a detailní debatě
a systematickému ověřování potřeb
ze strany partnerů.

Schvalování nových programů
Ze všech nově připravovaných operačních programů již byly schváleny
tři. Program přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 byl schválen
Evropskou komisí dne 17. 12. 2014, Interreg CENTRAL EUROPE byl schválen
dne 16. 12. 2014 a program ESPON
2020 byl schválen dne 12. 2. 2015.

U programu Interreg CENTRAL EUROPE byla první (dvoukolová) výzva
vyhlášena dne 12. 2. 2015 a její první kolo bude uzavřeno 13. 4. 2015.
U ostatních programů je předpokládaný termín schválení nejdříve v polovině roku 2015.

i

Více na: www.dotaceEU.cz/programy2014-2020

PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Názvy programů
2007–2013

Názvy programů
2014–2020

Řídicí orgán

Alokace
2014–2020
v EUR

Podporované oblasti / Prioritní osy
1. Společné řízení rizik

Operační program Přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007–2013

2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podpo

INTERREG V-A

Ministerstvo pro

Česká republika – Polsko

místní rozvoj ČR

226 221 710

ru zaměstnanosti
3. Vzdělání a kvalifikace
4. Spolupráce institucí a komunit
5. Technická pomoc

Program přeshraniční spolupráce
Cíl 3 Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2007–2013

Program přeshraniční
spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014–2020

1. Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Bavorské státní

2. Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání

ministerstvo hospodářství a médií,

103 375 149

energie

zdrojů
3. Investice do dovedností a vzdělávání
4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

a technologií

5. Technická pomoc
1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Cíl Evropská územní spoluprá-

Program spolupráce

Úřad vlády

ce Rakousko – Česká republika

Rakousko – Česká republika

Dolního

2007–2013

2014–2020

Rakouska

2. Životní prostředí a zdroje
97 814 933

3. Rozvoj lidských zdrojů
4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
5. Technická pomoc
1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení
rizikům a řízení rizik

Cíl 3 na podporu přeshraniční
spolupráce 2007–2013 mezi
Svobodným státem Sasko a Českou
republikou

Program spolupráce Svobodný

2. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného

Saské státní

využívání zdrojů

ministerstvo

stát Sasko – Česká republika

životního

2014–2020

prostředí

157 967 067

3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného
výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
4. Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů

a zemědělství

a zúčastněných stran a přispívání k činné veřejné správě
5. Technická pomoc
Operační program přeshraniční

INTERREG V-A

spolupráce Slovenská republika –

Slovenská republika – Česká

Česká republika 2007–2013

republika

1. Využívání inovačního potenciálu

Ministerstvo
zemědělství
a rozvoje
venkova SR

90 139 463

2. Kvalitní životní prostředí
3. Rozvoj místních iniciativ
4. Technická pomoc
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PŘEHLED PODPOROVANÝCH ÚZEMÍ
V RÁMCI PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
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90 139 463 EUR

d

ČR – SLOVENSKO

d

Přidělená alokace dle jednotlivých programů
přeshraniční spolupráce

ČR – BAVORSKO
103 375 149 EUR

d
ČR – SASKO

d

157 967 067 EUR

ČR – POLSKO

d

226 221 710 EUR

ČR – RAKOUSKO
97 814 933 EUR
Česká
dotační oblast

Dotační oblast
partnerské země

ČR – POLSKO
ČR – SLOVENSKO
ČR – RAKOUSKO
ČR – BAVORSKO
ČR – SASKO
Kraje, které mohou čerpat podporu
ze dvou programů
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IROP

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ
PROGRAM
Integrovaný regionální operační program (IROP) v novém programovém období navazuje na Integrovaný operační program (IOP) a regionální operační programy (ROPy). Jeho
hlavním cílem je zajistit vyvážený rozvoj obcí, měst a regionů ČR.

Základní informace
IROP v letech 2014–2020 disponuje alokací 4,64 mld. EUR, která bude
rozdělená do čtyř prioritních os a  prioritní osy pro technickou pomoc. Řídicím orgánem IROP je Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR. IROP navazuje
na Integrovaný operační program 2007–
2013 a regionální operační programy,
avšak jeho zaměření nekopíruje. Novinkou je vysoký podíl integrovaných
nástrojů, který dosahuje třicet procent na alokaci IROP, a vyšší důraz

na územní a tematickou koncentraci,
stejně jako na koordinaci programů.
Cíle IROP
Cílem IROP je zajistit vyvážený rozvoj
území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu tak, aby byla podpořena
konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj v našich obcích, městech
a   regionech. Podpora se zaměřuje
na infrastrukturu, udržitelnou dopravu, zajištění bezpečnosti v případě
přírodních katastrof, sociální začleňo-

Aktuální termíny seminářů k IROP
Datum

Místo

On-line registrace

1. 4. 2015

Hradec Králové

Od 16. 3. 2015, 9 hod.

8. 4. 2015

Ústí nad Labem

Od 23. 3. 2015, 9 hod.

15. 4. 2015

Olomouc

Od 30. 3. 2015, 9 hod.

Praha

Od 6. 4. 2015, 9 hod.

22. 4. 2015
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Seminář k IROP

vání, zdraví, snížení energetické náročnosti bydlení, ochranu přírodního
a kulturního dědictví, zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy, podporu pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje a další
oblasti. Program financuje projekty
ve všech regionech České republiky kromě Prahy. Výjimku tvoří oblast
rozvoje e-Governmentu, do níž spadají projekty na území Prahy, jejichž
význam je však celonárodní.

k předkládání projektů, kde žadatelé
najdou konkrétní podmínky.

Vyjednávání s EK
Programový dokument IROP byl vloni
odeslán do Evropské komise (EK). Zapracovávání připomínek EK v současnosti přechází do finální fáze, po které
bude následovat audit připravenosti
(designace). Schválení IROP se očekává v polovině roku 2015 a poté bude
následovat vyhlášení prvních výzev

Semináře IROP
Pro bližší seznámení veřejnosti s Integrovaným regionálním operačním
programem se právě nyní ve všech
krajích České republiky koná 13 seminářů IROP pro období 2014–2020.

Prioritní osa 1

Prioritní osa 3

Konkurenceschopné, dostupné

1,568 mld. EUR

a bezpečné regiony

0,801 mld. EUR

„INFRASTRUKTURA“

Série seminářů začala 28. ledna 2015
v Karlových Varech a bude pokračovat
do dubna 2015. Přehled všech seminářů k představení IROP v jednotlivých krajích je dostupný na webových
stránkách uvedených níže. Naleznete
zde i program, registrační formuláře
a prezentace představené na jednotlivých seminářích.

Dobrá správa území
a zefektivnění veřejných institucí
„INSTITUCE“

Specifický cíl 1.1
Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Specifický cíl 3.1
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Specifický cíl 1.2
Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Specifický cíl 3.2
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
rozvoje využití a kvality systémů

Specifický cíl 1.3
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Specifický cíl 3.3
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Prioritní osa 2
1,742 mld. EUR

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
„LIDÉ“

Prioritní osa 4
390 mil. EUR

Komunitně vedený místní rozvoj  

„CLLD“ (Community Led Local Development)

Specifický cíl 2.1
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Specifický cíl 4.1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života

Specifický cíl 2.2
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání

Specifický cíl 4.2
Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Specifický cíl 2.3
Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Specifický cíl 2.4
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Specifický cíl 2.5
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

i

Více na:

www.dotaceEU.cz/irop

Prioritní osa 5
139 mil. EUR

Technická pomoc

Specifický cíl 5.1
Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

irop@mmr.cz
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2014–2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU
MMR – NOK připravil, v rámci jednotného metodického prostředí, Metodický pokyn pro
publicitu a komunikaci ESI fondů. Představujeme vám hlavní změny, které tento pokyn
přináší.
Mohu jako příjemce používat
i jiné logo než logo EU?
Ano. Pro období 2014–2020 dochází
ke zjednodušení ve dvou případech:
1. úplný zákaz používání log operačních programů a Národního orgánu
pro koordinaci,
2. u tří povinných nástrojů povinné
publicity (tj. plakát A3, dočasný billboard a stálá pamětní deska) jsou
povolena nanejvýše dvě loga: logo
EU a logo instituce jako partnera
ve financování.
V ostatních případech je možné použít více log za předpokladu, že budou
dodržena všechna platná pravidla
pro grafickou úpravu (ochranná zóna
loga, apod.).
Kde na tiskovinách má být uváděna povinná věta „Tento projekt je
realizován v rámci OP XY a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Reg.č. projektu:
CZ.1.07/3.2.08/03.xx“ ?
Po zavedení loga, které bude obsahovat veškeré povinné informace
jako je zdroj financování, je výše uvedená povinnost splněna umístěním
logolinku na dokumenty a další nosiče. Výše uvedenou větu tak již v no-
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Jaké jsou hlavní změny
a novinky v oblasti publicity
v období 2014—2020?
>> Zrušení log programů a NOK
>> Jednotný systém sankcí
>> Zmírnění sankcí za pochybení
>> Zavedení Společné komunikační
strategie 2014–2020
>> Prohloubení spolupráce programů
>> Zlepšení transparentnosti
procesů
>> Jednotná interpretace
nařízení EU

Odpovědi na další často kladené
dotazy nejen z oblasti publicity
najdete v připravované sekci FAQ
na webu www.dotaceEU.cz/FAQ

vém programovém období není nutné
uvádět.
Kde získám správné logo, které mám
umístit na plakát A3, jeden z povinných nástrojů publicity?
Každý operační program bude mít
ve svých pravidlech pro žadatele a příjemce uveden odkaz na webovou stránku operačního programu, kde budou
k dispozici všechny šablony a správná
loga.
Musí být při školeních a seminářích
na stole vlaječka ČR a EU?
Ne, pokud je povinná publicita zajištěna
jiným způsobem. Jestliže jsou povinné
informace (znak/logo EU, odkaz na program a fond) uvedeny např. na promítané prezentaci, použitých dokumentech
apod. a vše je řádně zdokumentováno
na fotografiích, je tímto povinná publicita splněna.
Musím polepovat nálepkami s logy
vybavení a majetek nakupovaný
v rámci projektu (notebook, projektor, odborné knihy apod.)?
Ne. Loga jsou využívána pro potřeby
komunikace evropských fondů. Povinnost opatřit logy každý kus hmotného
majetku již v tomto období neplatí.

Publikace

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH PUBLIKACÍ
V této sekci naleznete výběr aktuálních publikací MMR – NOK, které jsme pro vás připravili. Jsou určeny nejen odborné veřejnosti a potenciálním žadatelům a příjemcům, ale pro
všechny, kteří se chtějí o evropských fondech dozvědět více.
Pro rok 2015 připravujeme publikace, které mapují jak výsledky z období 2007–2013, tak přinášejí aktuální informace z nově
zahájeného období 2014–2020. Kromě tří níže uvedených publikací připravujeme také fotoknihu zrealizovaných projektů, „Abecedu fondů“ s přehledem o možnostech čerpání a návodem jak na projekt a další. Všechny publikace jsou k dispozici v tištěné
i elektronické podobě (ve formátu PDF jsou volně ke stažení na níže uvedených odkazech). K vybraným publikacím chystáme také
anglickou verzi.

Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše
pro lidi (2.aktualizované vydání)
V publikaci nejdete přehled nejdůležitějších
informací k přípravě nového programového období, jako je přehled nových programů a jimi podporovaných oblastí včetně
finanční alokace, informace o novém monitorovacím systému a mnoho dalšího.

i

Více na:

EUROANGLIČTINA
Anglicko-český slovník výrazů používaných v souvislosti s fondy a problematikou EU, veřejnými zakázkami, státní
správou, regionální politikou apod.
Elektronická verze slovníku je volně
ke stažení na našem webu.

Výsledky intervencí ze strukturálních
fondů a fondu soudržnosti
Tato analýza se zaměřuje na efekty kohezní politiky dosažené v letech
2007–2013 v hlavních podporovaných oblastech, které mají největší vliv
na ekonomický růst a rozvoj regionů
v ČR.

www.dotaceEU.cz/publikace
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ČMZ

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ
V roce 2014 bylo vyčerpáno více než 98 % evropských prostředků z přidělené roční alokace. Následující článek přináší shrnutí klíčových výstupů z aktuální čtvrtletní monitorovací zprávy platné k 31. 12. 2014.
Stav ke konci roku 2014

Aktuální stav čerpání, který je podrobně
zanalyzován ve Čtvrtletní monitorovací
zprávě za 4.Q 2014, je pro ČR výchozí
pozicí pro poslední rok implementace programového období 2007–2013.

Následující graf zjednodušeně popisuje, kolik prostředků z rozpočtů EU bylo
do konce prosince 2014 investováno do
projektů financovaných z operačních programů 2007–2013 a kolik si ČR vyžádala
od EK zpět. Od začátku programového
období do konce roku 2014

bylo v rámci jednotlivých operačních programů schváleno téměř 60 tis. projektů
v celkové hodnotě 693,7 mld. Kč, což je
více než 100 % celkové alokace. Tato částka však nezohledňuje úspory a finanční
opravy, které mohou v rámci jednotlivých
operačních programů představovat ještě
významné částky. Většina operačních
pro-

Graf č. 1: Stav čerpání od roku 2007  
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Více na:

www.dotaceEU.cz/CMZ

Prostředky kryté
Rozhodnutím
Smlouvy o poskytnutí dotace
(tzv. „schválené projekty“)

Prostředky proplacené příjemcům
(vyúčtované)

Zaslané
žádosti
do EK

Průběžné
platby
proplacené
ze strany EK

gramů plánuje vyčerpat 100 % přidělených prostředků. EK bylo dosud
zasláno k proplacení 68,8 % celkové alokace (473,9 mld. Kč), přičemž EK proplatila ČR zpět již zhruba 80 % této částky.
V roce 2014 se podařilo vyčerpat 98,5 %
možných prostředků. Výše nedočerpání
v roce 2014 tak činí 1,45 %, tj. 8,7 mld. Kč
(pozn. nezahrnuje aplikaci článku 95 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1083/2006), což je méně než polovina původně odhadované výše. Rozdělení výše nedočerpání mezi dotčenými
operačními programy znázorňuje níže
uvedená tabulka a graf.

Nedočerpání v roce 2014

V únoru 2014 byla částka ohrožená nevyčerpáním za rok 2014 vyčíslena řídícími orgány na 21,6 mld. Kč, přičemž odhad MMR – NOK byl pesimističtější, a to
až 24,6 mld. Kč. Jedním z důvodů vysokého objemu finančních

Graf č. 2:
Nedočerpání v roce 2014
%

prostředků ohroženého nevyčerpáním
na počátku roku 2014 byla intervence České národní banky, která proběhla
v závěru roku 2013, na niž nebyla v některých případech možnost adekvátně zareagovat. Aktualizované predikce řídících
orgánů z října 2014 ukázaly, že odhadovaná výše nevyčerpání se mírně snížila,
a to na 19,5 mld. Kč. Zatímco u některých
operačních programů došlo v porovnání
s  únorovými odhady ke snížení ohrožené
částky, u jiných objem prostředků ohrožených nedočerpáním narůstal. Vzhledem ke
stavu naplňování predikcí ze strany některých řídících orgánů v průběhu roku 2014
a dalším rizikovým faktorům však MMR –
NOK odhadoval, že by mohlo dojít k navýšení ohrožené částky na 23,1 mld. Kč.
V druhé polovině roku 2014 se podařilo
zpoždění i pomocí krizových plánů v čerpání z velké části dohnat (více viz str.
18). Výše nevyčerpaných prostředků byla
v případě OP Výzkum a vývoj pro inovace a Integrovaného OP významně snížena. Pro OP Životní prostředí se dokonce
podařilo zcela eliminovat riziko
automatického zrušení závazku
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v roce 2014, tj. limit čerpání pro tento program byl v roce 2014 naplněn. Konečná
částka nedočerpání v roce 2014 se může
v následujících měsících také mírně snížit
v návaznosti na vyjednávání s EK o aplikaci článku 95 Obecného nařízení, na jehož
základě může každý členský stát požádat
o snížení nevyčerpaných prostředků o výdaje, které nemohly být vyčerpány z důvodu probíhajících soudních nebo správních
řízení. Tato možnost bude vyjednávána
v případě OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Technická pomoc a Integrovaného
OP. Pokud se podaří vyjednat s EK aplikaci
článku 95 Obecného nařízení v plném rozsahu, dojde ke snížení nedočerpání o cca
211,2 mil. Kč.

Plnění predikcí

Pro průběžnou kontrolu bylo v průběhu
celého roku 2014 měsíčně sledováno plnění proplacených prostředků příjemcům
a prostředků předložených v souhrnných
žádostech o platbu na MF – PCO. Plnění predikcí se nedařilo v průběhu roku
vždy plnit. Díky maximálnímu úsilí všech
zúčastněných subjektů se však na konci
roku 2014 podařilo přeplnit oba sledované stavy. Kumulativně za všechny operační
programy byly od počátku roku přeplněny
predikce proplacených prostředků příjemcům o 4,7 mld. Kč a predikce předložených souhrnných žádostí
o 3,0 mld. Kč.

Riziko nevyčerpání 1,45 %
(8,7 mld. Kč)

20
10

1,1 %

0,3 %

0,04 %

0,01 %

OP VaVpI

ROP SZ

OP TP

IOP

0,001 %

0

CELKEM
pro rok 2014

OP PA
Zdroj: Čtvrtletní monitorovací zpráva za IV. čtvrtletí 2014
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Rizika

ANALÝZA RIZIK ČERPÁNÍ V OBDOBÍ 2007–
2013
MMR – NOK v průběhu roku 2014 pravidelně monitoroval stav čerpání fondů EU zejména
ve vazbě na plnění limitu čerpání v roce 2014, a na základě analýzy rizik byl sestaven krizový plán pro dočerpání evropských fondů v roce 2015.

Analýza čerpání evropských
fondů a krizové plány

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR – NOK)
již od roku 2010 vyhodnocuje a řídí rizika, která mohou negativně ovlivňovat
čerpání prostředků z fondů EU. V rámci
procesu řízení rizik jsou pak navrhována a následně vládou ČR schvalována
nápravná opatření ke zlepšení této situace.

Snížení rizik nedočerpání v roce
2014
Česká republika může v období

2007–2013 čerpat z evropských prostředků téměř 700 miliard korun, mj. za
účelem zvýšení konkurenceschopnosti
české ekonomiky a vyváženého rozvoje území. Tyto finance však nejsou beze
zbytku využity a na začátku roku 2014
dokonce hrozilo, že Česká republika nevyčerpá 21,6 miliard. Kč. Proto v lednu
2014 MMR – NOK vytvořil krizový plán

i
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Více na:

pro každý operační program a ve spolupráci s ministerstvy a Regionálními
radami, které vykonávají roli řídicích
orgánů, byla také definována potřebná opatření. Plněním těchto opatření,
důsledným finančním řízením a úzkou
spoluprací se všemi příjemci se řídicím
orgánům v roce 2014 podařilo zásadně
snížit očekávané nedočerpání z avizovaných 21,6 miliard Kč na 8,7 miliard Kč
(pozn. nedočerpání na konci roku 2014
nezahrnuje aplikaci článku 95 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1083/2006). Vzhledem k okolnostem
jako např. skokové navýšení alokace
v důsledku intervence České národní
banky v listopadu 2013, lze tento výsledek považovat za úspěch pro Českou
republiku.

Opatření pro rok 2015

Jelikož krizové plány měly v loňském

roce významný vliv na čerpání, MMR
– NOK identifikoval a vyhodnotil rizika

www.dotaceEU.cz/Informace-o-cerpani

pro rok 2015 a zároveň navrhl opatření s cílem tato rizika v co největší míře
redukovat a přispět tak k úspěšné realizaci projektů. Prvním krokem bylo
v součinnosti s řídicími orgány operačních programů vyhodnotit efekt jednotlivých opatření krizových plánů 2014.
Následně na základě vyhodnocení vlivu
negativních externalit a odhadů jednotlivých řídících orgánů MMR – NOK
odhadl i   nedočerpání na konci programového období 2007–2013. České
republice dle těchto odhadů hrozí, že
z evropských fondů v závěrečné fázi
nevyčerpá až 41 miliard korun (pozn.
v případě nedořešení problematiky
nesprávné transpozice zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nemožnosti realizace velkých dopravních
projektů z fondů EU by mohlo nedočerpání dosáhnout až výše 85,1 miliard Kč).
V porovnání s předchozím rokem se ten
letošní liší charakterem rizik. Vzhledem
k tomu, že se nacházíme na konci pro-

   Vliv krizového řízení MMR – NOK na čerpání

Nedočerpání 2014
(odhad)

21,6
mld. Kč

2014

gramového období a zbývá ještě proplatit příjemcům téměř 30 % alokace,
musí být v tomto roce kladen obzvláště velký důraz na striktní dodržování
harmonogramů realizace projektů tak,
aby mohly být projekty včas ukončeny,
proplaceny a zadministrovány. Zajištění
zpracování tak velkého množství žádostí o platbu samozřejmě klade vysoké nároky na lidské zdroje operačních
programů, které musí být natolik dostatečné, aby např. nedošlo k  nárůstu míry
chybovosti operačních programů.

24,4
mld. Kč

19,5
mld. Kč

Díky spolupráci
s řídicími orgány došlo
k zásadnímu snížení
hrozby nedočerpání

,

8,7
mld. Kč

únor

červenec

Opatření v rámci ukončování
programů

V souvislosti s krizovými plány pro
rok 2015 jsou ze strany MMR – NOK

přijata také opatření, která je možné
využít v rámci ukončování operačních
programů. V této souvislosti již například probíhá ve spolupráci s řídicími
orgány mapování rizikových projektů či úzký dialog se zástupci Evropské
komise o dalších opatřeních, mezi které
patří např. fázování projektů a využití
zálohových faktur na konci programo-

říjen

prosinec

vého období. Realizace těchto opatření
by snížila výši prostředků, které se České republice pravděpodobně nepodaří
vyčerpat. Jak již bylo řečeno, rok 2015
je posledním pro čerpání prostředků
v období 2007–2013. Ministerstvo pro
místní rozvoj, řídicí orgány a příjemci v žádném případě nesmí polevit ve
svém úsilí a musí maximálně využít zbývající prostředky k podpoře české ekonomiky.
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Soutěžte s námi každý týden
o zajímavé ceny.
Startujeme 16. března 2015.
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