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v prvním čísle letošního roku se v našem
bulletinu opět dočtete o tom nejdůležitějším, co se děje ve světě evropských
fondů. Zastřešujícím tématem tohoto
vydání jsou Integrované plány rozvoje
území (IPRÚ), které navazují na téma Integrovaných nástrojů z podzimního čísla
loňského roku. Nejčastěji kladené dotazy na téma IPRÚ najdete na straně 20,
stejně jako odkaz pro více informací pro
zájemce o tuto problematiku.
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Vyhodnocení soutěže „Navrhni
projekt“

Větší prostor bychom letos rádi věnovali (operačním) programům. V tomto
čísle je to OP Zaměstnanost (str. 10), OP
Životní prostředí (str. 12), OP Výzkum,

vývoj a vzdělávání (str. 16) nebo OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (str. 18) a na další programy se můžete těšit v příštích číslech. Ani tentokrát
nechybí přehled aktuálně otevřených výzev, vydaných publikací, přehled čerpání nebo ohlédnutí za důležitými akcemi
a událostmi.
I letos se můžete těšit na čtyři vydání. Rok
2016 je významný zejména ukončováním programového období 2007–2013.
Již v polovině roku, po odeslání posledních plateb pro financování projektů, budou známy výsledky čerpání tohoto období, o kterých vás budeme informovat.

Zároveň je v plném proudu programové
období 2014–2020 a počty schválených
projektů narůstají každý den.
Bulletin OKO NOKu má již více než 300
registrovaných odběratelů. Za váš zájem vám děkujeme. Snažíme se kvalitu
bulletinu stále zlepšovat a budeme rádi
za vaši zpětnou vazbu pomocí vyplnění
našeho krátkého dotazníku na adrese
www.dotaceEU.cz/anketaOKO.
Doufáme, že nám v roce 2016 zachováte
stejnou přízeň, jako v těch předchozích.
Vaše redakční rada

www.dotaceEU.cz/okonoku
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Více na: www.dotaceEU.cz/okonoku

předsednictví V4

ZEMĚ VISEGRÁDSKÉ SKUPINY SLAVÍ
25 LET OD ZALOŽENÍ
Před pětadvaceti lety 15. února 1991 došlo k podepsání spolupráce mezi třemi
zeměmi – Českou a Slovenskou Federativní republikou, Polskou republikou
a Maďarskou republikou. Aktuální situace v dnešní Evropě si žádá
posílení spolupráce všech zemí a spojení v rámci Visegrádu
dostává stále větší smysl.

Visegrádská skupina se při svých
setkáních zabývá aktuálními tématy v mnoha oblastech. Jedním z nich
jsou i aktuální otázky spojené s čerpáním evropských fondů. MMR-NOK
jako gestor kohezní politiky v ČR je
tak během předsednictví ČR ve Visegrádské skupině velmi aktivní a od
loňského června již uspořádalo řadu
akcí, na které zve i další země, jako
např. Chorvatsko, či Bulharsko, aby
společně diskutovali o aktuálních
problémech i vizích do budoucna.
Co se stalo před 25 lety?

Na tomto místě by bylo příhodné
vzpomenout, jak a proč vlastně uskupení V4 vzniklo. Deklarace blízké
spolupráce původně tří zemí střední
Evropy vznikla 15. února 1991. Listina byla podepsána maďarským prezidentem Józsefem Antallou, československým prezidentem Václavem
Havlem a polským prezidentem Lechem Wałesou. Vlivem historických
událostí došlo brzo poté k rozpadu
Sovětského svazu a Visegrádská sku-

pina se zaměřila na pomoc zemím při
přechodu z totality do demokracie.
Po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky vznikly v roce 1993
dva oddělené státy a Visegrádská
skupina se rozšířila. Vznikla tzv. Visegrádská čtyřka (V4).

trhu a fungování mezinárodní spolupráce po dlouhou dobu. Visegrádská
spolupráce není nijak institucionalizovaná a funguje na základě pravidelných setkávání a jednáním představitelů V4. Hlavními koordinátory
jsou ministerstva zahraničních věcí.

Na začátku spolupráce se země V4
potýkaly s mnoha výzvami, a tou největší pravděpodobně bylo vypořádání se se situací po rozpadu komu-

Akce plánované do konce června 2016

Sjednocení názorů
zemí V4 může vést ke
snazšímu prosazení
společných zájmů
v Radě EU.
nistického bloku. Musely překonat
historické a ekonomické rozdíly mezi
státy, které brzdily přirozený vývoj
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Přínosy V4 na poli evropské politiky
jsou nezpochybnitelné. Země se každý rok, vždy k 1. červenci, střídají
v předsednictví a předávají si takto
pomyslné žezlo mezi sebou. Nyní je
předsednickou zemí Česká republika a po ní převezme žezlo Polsko.
S úlohou předsednické země se pojí
mnoho povinností, ale zároveň je zde
možnost nastolit a vyřešit témata,
která jsou podle předsednické země
stěžejní, a můžeme zasáhnout do
mnoha oblastí.

Společné prohlášení V4 a dalších zemí
východní Evropy

V Praze se dne 26.1. na pozvání ministryně Karly Šlechtové setkala eurokomisařka Corina Creţu se zástupci
zemí Visegrádské skupiny (České
republiky, Maďarska, Polska, Slovenska) v rozšířeném složení o delegace
Bulharska, Chorvatska, Rumunska
a Slovinska a za účasti zástupců Evropského parlamentu a předsedy

evropského Výboru regionů. Společné prohlášení, na kterém se při jednání dohodli, slaďuje přístup zemí
Visegradské skupiny k budoucnosti
kohezní politiky jakožto základní investiční politiky Evropské unie. Na
programu jednání bylo především
téma budoucnosti politiky soudržnosti jako celku, a jaký dopad na ni
mají národní politiky. Kohezní politika neboli politika soudržnosti má

potenciál zmírnit a odstranit
dlouhodobé problémy, které
se vyskytují v evropských regionech. Setkání bylo završeno
podepsáním společného prohlášení ministry zodpovědnými za politiku soudržnosti
v zemích Visegrádské skupiny,
Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku a Slovinsku (V4+4).

Akce plánované do konce předsednictví
Typ akce

Téma

Termín

Místo konání

DG meeting

Příprava společných závěrů

květen 2016

tbc

Setkání ministrů

Schválení společných závěrů

23.-24.6.2016

Ostrava
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Více na: www.V4.dotaceEU.cz

operační programy

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
TRADIČNÍ PARTNER NGO MARKETU
V prostorách pražského Fora Karlín se ve středu 27. dubna uskutečnil
veletrh neziskových organizací NGO Market. Ministerstvo práce
a sociálních věcí bylo opět partnerem celé akce.

Na již 17. ročníku veletrhu se představilo 225 vystavovatelů z celé České republiky. Pestrý celodenní program přilákal skoro dva tisíce návštěvníků.
Hlavním tématem letošního ročníku byla správa
neziskového sektoru. Odborníci zájemcům radili,
jak nejlépe nasbírat dobrovolníky, přiblížili pravidla strategického plánování nebo představili
nejnovější trendy ve fundraisingu. Neziskové organizace nejrůznějšího zaměření měly jedinečnou
příležitost představit se veřejnosti, potenciálním
dárcům, dobrovolníkům i klientům, navázat nové
kontakty a získat vědomosti či inspiraci potřebnou
pro úspěšné vedení své organizace. Návštěvníci
zase získali přehled o organizacích působících ve
sféře jejich zájmu a koupí vystavovaných předmětů – šperků, mýdel, tašek či hrníčků, které často
vytvořili lidé s handicapy, přispěli na dobrou věc.
O občerstvení se v duchu celé akce postaraly Tichá
kavárna a Kavárna Bílá vrána.

Operační program

Zaměstnanost
pokrývá oblasti podpory zaměstnanosti, rovných příležitos-

Stánek MPSV na letošním NGO Marketu

tí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou,
modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Řídicí orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Výběr z aktuálních výzev OP Zaměstnanost
Výzva č. 03_16_126
Pilotní ověření péče o nejmenší děti
v mikrojeslích v ČR
Výzva č. 03_16_127
Pilotní ověření péče o nejmenší děti
v mikrojeslích v Praze

Specifickým cílem těchto výzev je snížit rozdíl v postavení žen a mužů na trhu práce
Příjem žádostí o podporu bude zahájen 16. 5. 2016
Alokace výzev celkem 140 mil. Kč (100 mil. Kč pro ČR, 40 mil. Kč pro Prahu)
Oprávněnými žadateli mohou být obce, organizace zřizované obcemi nebo NNO

Alokace: Přibližně 70 miliard korun
Stánek MPSV
U stánku Ministerstva práce a sociálních věcí,
označeného logem Operačního programu Zaměstnanost, obdrželi návštěvníci informace o možnostech podpory z tohoto programu. Ti zkušenější,
kteří se ve světě dotací pohybují již nějakou dobu,
uvítali informace o aktuálně vyhlášených výzvách,
jejich alokacích či oprávněných žadatelích. Ministerstvo práce podporuje NGO Market nepřetržitě
od roku 2011.

Schválen: 6. 5. 2015
Počet vyhlášených výzev: 59*
Počet zaregistrovaných žádostí o podporu: 3 528*
Finanční objem zaregistrovaných žádostí: 41,9 mld. Kč*

*stav k 9. 5. 2016

Výběr z plánovaných výzev OP Zaměstnanost
Výzva č. 03_16_067 Podpora sociálního
podnikání (2. kolová výzva)

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 05/2016

Výzva č. 03_16_043 Podnikové
vzdělávání zaměstnanců

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 06/2016

Alokace výzvy 100 mil. Kč

Alokace výzvy 1,5 mld. Kč
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Více informací o nadaci a veletrhu: www.ngomarket.cz

Více informací o programu a výzvách: www.esfcr.cz

operační programy

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
OTÁZKY NA KOTLÍKOVÉ DOTACE
Příjem žádostí o kotlíkové dotace odstartovaly už všechny krajské úřady.
Vyměňte starý kotel za nový nebo tepelné čerpadlo a pomozte tak
zlepšit znečištění ovzduší.

Termíny startů a ukončení příjmu žádostí, výše alokovaných prostředků a minimální počet vyměněnýchPŘEHLED
kotlů (do
roku 2018)
Termíny startů a známých ukončení příjmu žádostí, výše alokovaných prostředků a minimální počet vyměněných kotlů (do roku 2018)
LIBERECKÝ KRAJ
25. 1. – 30. 6. 2017
ALOKACE: 140 400 000 Kč
POČET VÝMĚN: 940

ÚSTECKÝ KRAJ
25. 1. – 31. 3. 2016
ALOKACE: 162 000 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 080

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
11. 1. 2016 - 30. 6. 2016
ALOKACE: 200 000 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 340

KARLOVARSKÝ KRAJ
Předpoklad 2. 3. – 30. 6. 2016
ALOKACE: 67 200 000 Kč
POČET VÝMĚN: 440
STŘEDOČESKÝ KRAJ
1. kolo 15. 1. – 15. 9. 2016,
2. kolo předpoklad
3. 10. 2016 – 29. 12. 2017
ALOKACE: 517 800 000 Kč
POČET VÝMĚN: 3 460

Jak kotlíkové dotace fungují?
Kotlíkové dotace jsou hrazeny z Operačního
programu Životní prostředí a je na ně vyčleněno 9 miliard korun. Žádají o ně kraje, které
je následně přerozdělují mezi domácnosti. Příjem žádostí odstartovaly prakticky už všechny
krajské úřady. Cílem je podpora výměny až
100 tisíc kotlů. Podmínky pro získání dotace se
v každém kraji mírně liší, podrobnosti najdou
zájemci na webech krajských úřadů. Všechny
kontakty a podmínky jsou uvedeny na webových stránkách uvedených níže.

PLZEŇSKÝ KRAJ
20. 1. – 31. 3. 2016
ALOKACE: 231 000 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 540

Co špatné kotle z domácností způsobují?

jemu stanovených finančních prostředků první
kolo příjmu žádostí o dotaci již ukončeno.

ČR se dlouhodobě potýká se znečištěným
ovzduším. Téměř 90 % celkových emisí
karcinogenního benzo[a]pyrenu a téměř
40 % celkových emisí prachových částic
PM10 přitom pochází právě ze sektoru lokálního vytápění domácností.

Na co je možno žádat?
Fyzické osoby mohou zažádat o dotace na
nové kotle či tepelná čerpadla s možností
kombinovat je s instalací solárně-termických
soustav pro přitápění nebo přípravu teplé
vody. Je možno získat až 127 500 korun (tj.
až 85 % celkových nákladů), hrazeny jsou
i náklady na energetického specialistu nebo
dovedení plynu z paty pozemku do kotelny či
drobné mikroenergetické úpravy. Moravskoslezský kraj přidá úspěšným příjemcům podpory ze svého rozpočtu 5 % uznatelných nákladů. V postižených oblastech se zapojilo až
sedm desítek obcí a měst, které také navyšují

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu
starých kamen, kotlů na plyn nebo elektrického zdroje?
Ne. Dotace jsou určeny pouze na výměnu
kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma
zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále
např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem
aj. V takovém případě je nutné prokázat,

OLOMOUCKÝ KRAJ
22. 2. – 13. 5. 2016
ALOKACE: 172 200 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 140

PARDUBICKÝ KRAJ
27. 1. – 15. 4. 2016
ALOKACE: 178 000 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 180

KRAJ VYSOČINA
18. 1. 2016 – 31. 12. 2017
ALOKACE: 238 800 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 600
JIHOČESKÝ KRAJ
18. 1. – 31. 3. 2016
ALOKACE: 303 000 000 Kč
POČET VÝMĚN: 2 020

svým obyvatelům kotlíkovou dotaci vlastními prostředky.

Jaký je zájem o kotlíkové dotace?
Zájem o kotlíkové dotace splnil očekávání.
V některých krajích bylo kvůli vyčerpanému ob-

PRAHA
Předpoklad únor/březen 2016
ALOKACE: 23 700 000 Kč
POČET VÝMĚN: 160

Termíny vyhlášení výzev jsou orientační.
Sledujte, prosím, aktuální informace
na webových stránkách.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
18. 1. – 30. 4. 2016
ALOKACE: 135 600 000 Kč
POČET VÝMĚN: 900

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
1. 2. – 29. 4. 2016
ALOKACE: 469 200 000 Kč
POČET VÝMĚN: 3 120

ZLÍNSKÝ KRAJ
25. 1. – 10. 3. 2016
ALOKACE: 160 500 000 Kč
POČET VÝMĚN: 1 080
Termíny vyhlášení výzev
jsou orientační.

že kotel na pevná paliva plní funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně
v provozu. Na výměnu starých kamen je
možné při splnění podmínek využít dota-

mikroenergetických opatření najdete
např. v dokumentu Závazné pokyny pro
specifický cíl 2.1 na straně 6 na níže uvedeném odkazu. Ideální opatření pro Váš

ce z programu Nová zelená úsporám. Ti,
kdo používají zdroj na elektřinu jako stávající zdroj, si při splnění podmínek mohou
z programu Nová zelená úsporám zažádat
o dotaci na tepelné čerpadlo.

dům doporučí energetický specialista.
Dotace na mikroenergetické opatření je
z max. částky 20 000 Kč. V případě větších
rekonstrukcí je pak možné kotlíkovou
dotaci vhodně zkombinovat s dotací na
zateplení z programu Nová zelená úsporám, kde je možné získat dotaci až 50 %
ze způsobilých výdajů.

Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření nebo zateplení?
Ne. Tzv. mikroenergetická opatření je nutné provést, pouze pokud rodinný dům
nesplňuje požadavky na minimálně klasifikační třídu C dle průkazu energetické
náročnosti. Není však nutné realizovat
rozsáhlá opatření, která by po jejich realizaci zařadila dům do klasifikační třídy C.
Pro získání dotace postačí realizovat alespoň jedno z opatření ze seznamu. Seznam
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Kolik bylo podáno žádostí v dalších prioritních osách operačního programu?
Aktuálně máme v uzavřených výzvách přijato a registrováno celkem 1 405 žádostí
s objemem způsobilých výdajů téměř
30 miliard korun, především v oblasti výstavby a rekonstrukcí čistíren odpadních
vod a kanalizací a nakládání s odpady.

9
Více na: www.sfzp.cz/kotlikovedotace

Závazné pokyny pro SC 2.1: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty

operační programy

OPERAČNÍ PROGRAM
VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2016
V letošním roce plánuje OP VVV vyhlásit řadu výzev např. formou šablon
pro mateřské a základní školy, se zaměřením na společné / inkluzivní vzdělávání
nebo také na podporu spolupráce výzkumných organizací s podniky a školami.

Výzvy OP VVV v roce 2016
Během roku 2016 plánuje Řídicí orgán
OP VVV (dále jen ŘO OP VVV) vyhlásit výzvy
například na podporu systémových projektů v souvislosti se strategickým řízením
VaVaI v ČR, RIS3 manažery, rozvoj strategického řízení politiky VaVaI a také kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení
výzkumných organizací. Další výzvy budou
zaměřeny na systémy pro centralizované
zpřístupňování informačních zdrojů pro
výzkum, vývoj a inovace, realizaci výzkumných projektů v předaplikační fázi, dlouhodobou spolupráci výzkumných organizací
s podniky a mezinárodní a mezisektorovou
mobilitu výzkumných pracovníků. V roce
2016 by rovněž měly být vyhlášeny výzvy
na podporu studentů se specifickými potřebami a na zkvalitnění podmínek pro
celoživotní vzdělávání na VŠ. ŘO OP VVV
připravuje také výzvu Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro mateřské a základní školy I. Jedná se
o první výzvu OP VVV, která bude založena
na principu zjednodušeného vykazování,
se kterým má MŠMT velmi dobré zkušenosti z předchozího programového období
(např. výzvy OP VK známé pod názvem „šablony“). Nově budou moci o podporu žádat
také mateřské školy. Výzva je navíc určena

mateřským a základním školám na celém
území České republiky, tedy včetně škol na
území hlavního města Prahy. Obdobná výzva, tentokrát pro střední školy, je plánovaná k vyhlášení v druhé polovině roku 2016.
OP VVV letos podpoří prostřednictvím
několika výzev také inkluzivní vzdělávání
s vazbou na IPs, KAP nebo MAP. Další výzvy budou určeny na jazykové či pregraduální vzdělávání, na rozvoj informatického
myšlení a digitální gramotnosti žáků nebo
také na podporu žáků se zdravotním postižením. Navazovat se bude také na výzvu
Budování kapacit I z roku 2015. Více informací o výzvách najdete na níže uvedených
webových stránkách.

Hodnocení projektů
V návaznosti na vyhlášené výzvy bylo ke
konci roku 2015 vyhlášeno výběrové řízení pro zahraniční externí hodnotitele, které probíhá do konce června 2016. ŘO OP
VVV chce tímto zajistit nábor dostatečného
počtu zahraničních hodnotitelů k zajištění kvalitního hodnocení žádostí. Výběrové
řízení pro tuzemské externí hodnotitele je
v tuto chvíli uzavřeno, ale v závislosti na zaměření plánovaných výzev plánuje ŘO OP
VVV průběžně rozšiřovat řady hodnotitelů
o další odborníky. Vyhlášení výběrového
řízení pro tuzemské experty lze očekávat
v průběhu prvního pololetí tohoto roku.

K 29. 2. 2016 již byly tři výzvy v OP VVV uzavřeny. Shrnutí těchto výzev zachycuje následující tabulka:
Celkový objem
fin. prostředků
požadovaných
v projektových
žádostech (v Kč)

Celková
alokace
výzvy (v Kč)

Počet
předložených
projektových
žádostí

Fázované projekty, PO1

Výzva byla určena pro žadatele, jejichž projekty,
schválené v OP VaVpI ve výzvách 1.1 – Evropská
centra excelence a 2.2 – Regionální VaV centra OP
VaVpI fázují v souladu s Pokynem Evropské komise k uzavření programů na období 2007–2013.
Oba fázované projekty jsou již schválené a probíhá
jejich realizace.

3 200 000 000

2

2 612 399 882,99

Podpora excelentních
výzkumných týmů, PO1

Výzva se zaměřila na rozvoj kapacit výzkumných
týmů, dobudování, modernizaci či upgrade infrastruktury a rozvoj strategických partnerství.
Projektové žádosti jsou nyní v procesu hodnocení.

2 500 000 000

98

16 194 398 445,70

Inkluzivní vzdělávání,
PO3

Cílem výzvy byla podpora inkluze a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Hlavní zaměření
se orientuje na vyrovnání příležitostí dětí a žáků
ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí.
Projektové žádosti jsou nyní v procesu hodnocení.

700 000 000

120

2 768 607 900,39

Název výzvy,
Prioritní osa

Zaměření výzvy

Aktuální semináře – co již v roce 2016
proběhlo a co ještě plánujeme
ŘO OP VVV současně s každou vyhlášenou

schvalovací proces a hodnoticí kritéria
pro danou výzvu, nebo portál IS KP 14+
(tedy Informační systém koncového pří-

ŘO OP VVV pokračovat i nadále v souladu
s aktuálně vyhlašovanými výzvami. Rádi
bychom Vás také pozvali na aktuální in-

výzvou zveřejňuje na svých internetových
stránkách informace o realizaci seminářů
pro žadatele. Cílem těchto seminářů je
seznámit účastníky s věcným záměrem
výzvy a předat jim veškeré informace potřebné pro úspěšné zpracování žádosti
o podporu v souladu s podmínkami výzvy. Obsahem prezentací je mj. metodický výklad výzvy, finanční řízení projektu,

jemce). V roce 2016 již v Praze proběhly
např. semináře pro žadatele výzev Rozvoj
klíčových kompetencí v rámci oborových
didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů, Budování kapacit pro
rozvoj škol I, Výzkumné infrastruktury,
Gramotnosti, Budování expertních kapacit
- transfer technologií a Excelentní výzkum.
V organizaci seminářů pro žadatele bude

formační semináře „Společné vzdělávání
a OP VVV“, které se uskuteční v průběhu
dubna, května a června 2016 v jednotlivých krajích ČR. Semináře jsou určeny
především pro ředitele mateřských a základních škol a pracovníky školských poradenských zařízení v daném kraji.

Přestěhovali jsme se!
Zaměstnanci Sekce operačních programů se na přelomu roku přestěhovali do prostor budovy Harfa Office Park ve Vysočanech. Od 4. ledna 2016
tak platí nová kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15,190 00 Praha 9. Korespondenční adresa zůstává: Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1.
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Více informací o výzvách: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Více informací o seminářích: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare

operační programy

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ
A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
V ROCE 2016
Dosud bylo v rámci OP PIK vyhlášeno celkem 40 výzev s celkovou alokací
přesahující 29 mld. Kč, z nichž je aktuálně 33 výzev otevřeno pro předkládání
žádostí o podporu. Současně se intenzivně připravují či dokončují
další výzvy plánované k vyhlášení v průběhu roku 2016.

Plánované akce v rámci OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako
řídicí orgán OP PIK ve spolupráci s CzechInvestem pořádá každoročně informační semináře pro veřejnost o nových
výzvách a aktuálních informacích k pro-

gramu OP PIK. Na jaře v Praze, Brně a Ostravě a na podzim jsou pořádány výjezdní
semináře po krajských městech. Mimo
tyto obecné informační semináře pořádá agentura CzechInvest také tematické

Aktuální průběh čerpání z OP PIK
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK) byl
formálně schválen Evropskou komisí dne
29. dubna 2015. Zahájení implementace
OP PIK je datováno na konec května 2015,
kdy 29. května došlo k vyhlášení prvních 15
dotačních výzev pro předkládání projektů
pro žadatele o podporu z OP PIK. Následně
byla dne 26. června 2015 ještě vyhlášena
výzva pro projekty aplikovaného výzkumu.
Další dvě kola vyhlášení výzev proběhla
v září a prosinci 2015. Žádosti o poskytnutí
podpory podávají žadatelé elektronicky

prostřednictvím
portálu
ISKP14+
Aplikace MS2014+. K datu 3. března
2016 bylo evidováno v systému MS2014+
celkem 7 060 zaregistrovaných žádostí
o podporu s celkovými předpokládanými
způsobilými výdaji přesahujícími 202,9
mld. Kč a požadovaným příspěvkem Unie
ve výši 80,1 mld. Kč (samotné dotace
se budou lišit dle míry podpory podle
jednotlivých programů, respektive výzev).
Do současné chvíle bylo v rámci OP PIK
vyhlášeno celkem 40 výzev s celkovou
alokací přesahující 29 mld. Kč, z nichž
je aktuálně 33 výzev otevřeno pro

předkládání žádostí o podporu. Zároveň
se intenzivně připravují či dokončují
i další výzvy plánované k vyhlášení
v průběhu roku 2016. Pravděpodobně
ve 3. čtvrtletí 2016 by měly být vyhlášeny
v pořadí II. výzvy ke stejným programům
podpory jako v roce 2015, případně I.
výzvy pro dosud nevyhlášené programy
podpory (např. Vysokorychlostní internet
a Finanční nástroje). Aktuální informace
týkající se OP PIK, vyhlášených výzev či
jejich dokumentaci naleznete na níže
uvedených webových stránkách.

semináře, zaměřené například na výběr
dodavatele v rámci programů podpory
OP PIK nebo systém MS2014+. Aktuální
informace o seminářích OP PIK najdete
na níže uvedených webových stránkách.

Datum

Název akce

Místo konání

17.5.2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Praha

18.5.2016

ALUCAST

Buchlovice

19.5.2016

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Karlovy Vary

19.5.2016

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Ústí nad labem

23.5.2016

Průvodce systémem MS2014+

Hradec Králové

26.5.2016

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Brno

26.5.2016

Průvodce systémem MS2014+

Karlovy Vary

26.5.2016

CBA v systému MS2014+

Karlovy Vary

26.5.2016

Průvodce systémem MS2014+

České Budějovice

26.5.2016

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Jihlava

31.5.2016

Výběr dodavatele v OP PIK dle Zákona o veřejných zakázkách v režimu otevřeného
a zjednodušeného podlimitního řízení

Praha

31.5.2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Plzeň

Třetí řádné jednání Monitorovacího výboru OP PIK
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Více informací o akcích OP PIK: http://www.czechinvest.org/akce

Více informací o seminářích: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

infografika

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE ÚZEMÍ
V OBDOBÍ 2014–2020
Analýza rozvoje města a nejbližších obcí, která se v období 2014–2020 nazývá
IPRÚ, volně navazuje na tzv. IPRM z předchozího období. Jak vlastně funguje?
Podpora v rámci Integrovaných plánů
rozvoje území je určena aglomeracím
regionálních center (na rozdíl od Integrovaných územních investic určených

pro největší aglomerace a Komunitně
vedeného místního rozvoje určeného
pro nejmenší typy území). Pro dané
město a obce v jeho okolí je zpracová-

Jablonec
n/Nis

na podrobná analýza potřeb, problémů a potenciálu rozvoje, na základě
které jsou následně definovány oblasti a priority financování.

Vymezení šesti sídelních aglomerací
v ČR pro využití IPRÚ v programovém
období 2014–2020

IPRÚ - projekty zaměřené na specifické problémy
města a přilehlých obcí
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY NA TÉMA:
INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE ÚZEMÍ
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) navazují na zkušenosti s integrovanými
plány rozvoje měst (IPRM) z minulého programového období a dává jim
nový věcný, finanční i územní rozměr.

Jak je možné čerpat podporu pro realizaci
projektů přispívající k naplnění integrované strategie?
Základem pro čerpání podpory v rámci zapojených programů jsou řádně schválené
integrované strategie, které úspěšně prošly procesem hodnocení. Vlastní realizační
fáze je zahájena vyhlášením výzvy řídicích
orgánů na podporu tzv. integrovaných
projektů.
Jakým způsobem mohou města, která
jsou nositeli nástroje IPRÚ, předkládat
své strategie?
Integrovanou strategii lze předložit pouze
na základě vyhlášené výzvy k předkládání
žádostí o podporu integrovaných strategií.
Podání strategie se provádí elektronicky
prostřednictvím portálu IS KP14+ monitorovacího systému MS2014+. Výzva k předkládání integrovaných strategií IPRÚ byla
ukončena k 28. 2. 2016.
Jak probíhá schvalovací proces?
Předložené integrované strategie jsou
posuzovány ve dvou fázích hodnocení,
a to v rámci (1) kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (zajišťována odborem
regionální politiky MMR) a (2) věcného
hodnocení (prováděna dotčenými řídicími
orgány operačních programů). Základ-

ní kritéria pro obě fáze hodnocení jsou
součástí Metodického pokynu pro využití
integrovaných nástrojů v programovém
období 2014–2020. Kritéria věcného hodnocení mohou jednotlivé řídicí orgány rozšířit o doplňující kritéria, která byla zveřejněna v příslušné výzvě.
Jaké programy jsou zapojené do realizace integrovaného nástroje?
Na implementaci nástroje IPRÚ se budou
podílet operační programy Zaměstnanost, Doprava a Integrovaný regionální
operační program. Přehled specifických
cílů operačních programů určených pro
rozvoj měst a jejich zázemí je pak uveden
v Národním dokumentu k územní dimenzi, který je rámcovým dokumentem pro
uplatnění integrovaných nástrojů v souladu s Dohodou o partnerství.
Bude financována činnost nositelů integrovaných strategií v průběhu realizace?
Na rozdíl od Integrovaných územních investic (ITI) či Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) nemohou být administrativní náklady spojené s realizací
Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ)
hrazeny z evropských prostředků. IPRÚ je
národním nástrojem, který nemá oporu
v nařízeních Evropské unie. Z tohoto dů-

vodu MMR v roce 2015 poskytovalo administrativní, konzultační a metodickou podporu nositelům v rámci projektů MEDUIN.
Připravuje se navazující projekt MEDUIN II.
Kde se mohu o integrovaných plánech
dozvědět více?
MMR připravuje na počátek března letošního roku spuštění samostatného webu
věnované aspektům integrovaných nástrojů a územní dimenze, který bude k nalezení na webových stránkách s názvem
www.uzemnidimenze.cz. Současně je
k aktuálně řešenému tématu IPRÚ dokončována publikace, která bude po redigování a korekturách Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR vydána.

PŘEHLED AKTUÁLNĚ
VYHLÁŠENÝCH VÝZEV
Následující tabulky nabízí přehled aktuálně otevřených i vyhlášených výzev ve
všech programech období 2014–2020. Aktuálně je zaregistrováno již více než
5 tisíc žádostí v hodnotě téměř 180 mil. Kč.

Aktuálně otevřené výzvy 2014–2020
Počet aktuálně

Alokace aktuálně

Počet zaregistrovaných

Finanční objem zaregistrova-

Počet schválených

Finanční objem schvá-

otevřených výzev

otevřených výzev (Kč)

žádostí o podporu

ných žádostí o podporu (Kč)

projektů

lených projektů (Kč)

249

313 162 829 581

14 714

171 822 036 926

543

28 772 051 122

Všechny výzvy vyhlášené od počátku období 2014–2020
Program

Stav výzvy

Alokace výzev (Kč)

Počet zaregistrovaných
žádostí o podporu

Počet výzev

Finanční objem
zaregistrovaných žádostí (Kč)

IROP

Aktuální

34 974 608 371

23

304

5 952 781 367

IROP

Uzavřené

7 845 240 424

7

720

9 512 892 254

OP D

Aktuální

115 720 421 829

11

3

1 351 075 308

OP PIK

Aktuální

6 029 000 000

11

164

5 471 185 640

OP PIK

Pozastavené

3 470 000 000

4

1 523

17 562 871 913

OP PIK

Uzavřené

19 750 500 000

30

5 489

46 361 641 895

OP PPR

Aktuální

1 500 500 000

11

1

202 477 069

OP PPR

Uzavřené

164

5

117

335 407 701

OP R

Aktuální

162 685 215

5

0

0

OP R

Uzavřené

182 434 506

4

3

0

OP TP

Aktuální

6 109 368 200

3

71

2 372 067 836

OP VVV

Aktuální

30 319 500 000

14

327

4 935 191 921

OP VVV

Uzavřené

7 038 000 000

7

384

20 783 934 471

OP Z

Aktuální

36 119 546 999

39

217

20 121 163 494

OP Z

Uzavřené

7 359 578 828

20

3 311

14 747 497 975

OP ZP

Aktuální

6 025 099 999

13

32

925 941 185

OP ZP

Pozastavené

2 415 849 999

6

206

937 052 688

OP ZP

Uzavřené

17 718 999 997

14

1 842

20 480 064 121

PRV

Aktuální

4 366 387 500

17

0

0

PRV

Uzavřené

5 597 607 711

5

0

0

Zdroj financování: Příspěvek Unie; Kurz pro přepočet na Kč u OP PS ČR-PL je 1 € = 27,03 Kč; Datum a čas generování: 19.04.2016 v 16:22:06; Zdroj dat: IS MS2014+ PROD
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Více informací o IPRÚ: www.uzemnidimenze.cz

Více informací o nadaci a veletrhu: www.dotaceEU.cz/vyzvy

publikace

PŘEHLED PUBLIKACÍ AKTUÁLNĚ VYDANÝCH
MMR-NOK

NAVŠTIVTE MIKROSTRÁNKU BULLETINU
OKO NOKu

Publikace s tematikou evropských fondů v ČR pro Vás připravuje Ministerstvo pro
místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci fondů EU. Všechny jsou
volně ke stažení na webu www.dotaceEU.cz/publikace.

Na stránce bulletinu OKO NOKu www.dotaceEU.cz/okonoku nenajdete pouze starší
čísla ke stažení, ale také další užitečné materiály jako jsou videa nebo publikace.

Publikace se věnuje problematice Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRÚ) a navazuje na
publikaci vydanou v loňském roce s názvem
Integrované územní investice (ITI):

Odkaz na stránku
bulletinu najdete
na hlavní stránce
www.dotaceEU.cz

Zde jsou k dispozici nejen články
z aktuálního čísla, ale také

d

spousta dalších materiálů jako
videa, infografiky, publikace
a archiv starších čísel

d
d
d
d

IPRÚ představují nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu, které se nachází mimo oblasti využívající nástroj ITI. Jedná

d

se o funkční území, jejichž jádro tvoří měsLiberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav
a Zlín. Publikace přináší přehled oblastí, které
budou v rámci nástroje IPRÚ na těchto územích řešeny.
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d

ta: České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary,

Aktuální publikace
volně ke stažení
19

Více informací o nadaci a veletrhu: www.dotaceEU.cz/publikace

soutěž

STUDENTKY Z KARLOVARSKA ZAZÁŘILY
S NÁPADEM NA SPECIÁLNÍ HASIČSKÉ AUTO

A. Martinovská (vlevo) a N. Maxantová

Ve čtvrtém ročníku úspěšné soutěže Navrhni projekt, ve které si studenti mohou
zkusit navrhnout projekty z evropských fondů, se letos sešlo 59 projektů,
na kterých pracovalo více než 250 soutěžících.

O soutěži
Cílem soutěže je zábavnou formou seznámit mladé lidi s problematikou evropských
fondů. Dvou až pětičlenné týmy studentů
a pedagogů humanitních, technických
či odborných středních škol si samy volí
téma a návrhy, jak by se evropské finance daly využít k podpoře regionu, ve kterém žijí nebo studují. S přípravou projektu
studentům pomáhají jejich pedagogové
a koordinátoři sítě Eurocenter v každém
krajském městě. Autorům se v řadě případů daří přiblížit se kvalitou svých návrhů opravdovým projektovým žádostem.
Všechny soutěžní projekty musí proká-

ginálního nápadu si přízeň poroty získali
i vyplněním skutečné projektové žádosti
v reálném elektronickém systému, tzv.
ISKP. Na druhém místě se umístil tým studentů Střední školy logistické v Dalovicích
s návrhem Dopravního automobilu pro
evakuaci a nouzové zásobování (viz následující strana) a třetím oceněným projektem se stal návrh systému sdílení jízdních
kol „HK bike“, který představil smíšený tým
studentů střední zdravotnické a průmyslové školy z Hradce Králové. „Výběr nejlep-

šího projektu nebyl jednoduchý. Návrhy,
které postoupily do celostátního kola,
byly po všech stránkách detailně zpracované, realizovatelné a také dlouhodobě
udržitelné. Studenti prokázali vynikající
znalost dané problematiky a své návrhy
konzultovali nejen s odborníky, ale také
s předpokládanými uživateli navrhovaných projektů,“ vyzdvihla vysokou úroveň
přihlášených projektů náměstkyně pro
řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci JUDr. Olga Letáčková.

Nápad studentek z Karlovarska
Alena Martinovská a Nikola Maxantová ze
Střední školy logistické v Dalovicích přihlásily do soutěže návrh Dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování, který skončil na druhém místě. Projekt
na víceúčelový záchranný vůz vnukl dívkám jeden z dobrovolných hasičů z Chodova. „Básnil o něm a říkal, jak by se sboru
hodil,“ popsala vznik projektu Nikola Maxantová. Tým tak zasedl a začal pracovat
na vozidle, které může prakticky vyjet ke
všem událostem, a to díky výměnným
kontejnerům. „Podle hlášení z centrály se
hasiči dozvědí, k čemu vyjíždí. Díky naše-

mu plánu by si tak do auta mohli dát konkrétní kontejner. Jiný by nasadili v případě,
že jedou k havárii vozu a další k výjezdu na
pomoc při povodních,“ přiblížila jeho univerzálnost další členka úspěšného týmu
Alena Martinovská. Výměna záchranného
vybavení ve vozidle zabere kolem dvou
minut. Jednou z hlavních výhod návrhu
studentek je i úspora vyslaných jednotek.
„Profesionální hasiči mají něco podobného, ale vždy stejně musí vyjet několik aut.
V našem případě se opravdu specifikace
vybavení dělá přímo na míru zásahu,“ vysvětlila Martinovská. Tým studentek byl
se svým návrhem v soutěži jediný, který
se pustil do projektu v rámci integrovaného záchranného systému. „Přišlo nám, že
někteří naši soupeři měli daleko lépe připravené projekty než my. Dělalo nám pro-

blém i dodržovat termíny,“ řekla skromně
studentka. Vůz podle jejich návrhu by vyšel na přibližně čtyři miliony korun. „Za
vynikající reprezentaci naší školy dívky
obdržely pochvalu ředitele školy a také
vstupenku na koncert,“ prozradila učitelka
Jana Düringerová, jež dohlížela na projekt.
„Projekt dopravního automobilu pro chodovské hasiče je zdánlivě prostý, ale velmi dobře připravený, přesně zacílený na
potřeby regionu,“ doplnil Jindřich Čermák,
vedoucí Eurocentra Karlovy Vary a konzultant projektu.
Zapojte se také!
Pátý ročník odstartuje na podzim roku
2016. Více informací o soutěži i připravovaném pátém ročníku najdete na níže uvedených webových stránkách.

Porotci pečlivě hodnotili přihlášené projekty.

Vítězné týmy s O. Letáčkovou, náměstkyní ministryně pro řízení sekce NOK
Finále soutěže v budově Ministerstva pro místní rozvoj

zat splnění hlavních kritérií skutečných
projektových žádostí o dotace. Již čtvrtý
ročník soutěže probíhal od 1. září 2015
do 21. ledna 2016. Autoři těch nejlepších
projektů nejprve změřili síly v regionálních
kolech před skutečnými hodnotiteli ze
sedmi regionálních rad. Soutěž vyvrcholila
lednovým finále, ve kterém odborná porota zvolily tři nejlepší projekty z celé České
republiky.
Představení vítězných projektů
Autoři vítězného projektu uspěli s návrhem dětského centra, které by nabídlo
hlídání a program pro děti, jejichž rodiče
pracují ve směnných provozech. Vedle ori-

Zdroj: http://vary.idnes.cz/studentky-z-karlovarska-vymyslely-specialni-auto-pro-hasice-pt8-/vary-zpravy.aspx?c=A160203_2222962_vary-zpravy_ba, foto: Václav Šlauf, MAFRA
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přehled čerpání

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ V OBDOBÍ
2007–2013
Pravidelný monitoring MMR o stavu čerpání evropských fondů
v programovém období 2007–2013 ukazuje, že na konci prvního čtvrtletí 2016
je příjemcům proplaceno již přes 90 % finanční alokace.
Stav čerpání v březnu 2016
Od počátku programového období do konce března 2016 bylo příjemcům proplaceno

2013 (bez zohlednění finančních oprav). Do
100 % alokace tak nadále zbývá proplatit
12,9 miliard korun, avšak bez zohlednění

663,4 miliard korun (pouze EU podíl). Aktuálně je příjemcům proplaceno 98,1 % celkové alokace programového období 2007-

finančních oprav, které tuto částku ještě
navýší. Veškeré prostředky však proplaceny nebudou, neboť, jak MMR-NOK již dlouhodobě komunikuje, je zřejmé, že Česká
republika nedočerpá všechny dostupné
prostředky. Není však hlavním cílem za každou cenu vše vyčerpat, ale podpořit zejména kvalitní projekty, které budou mít přínos
pro regiony ČR.
Další průběh dočerpání
Řídicí orgány aktuálně proplácí zbývající žádosti o platbu, které následně zahrnou do
souhrnných žádostí zasílaných na Minister-

stvo financí – Platební a certifikační orgán
(MF-PCO). Některé z řídicích orgánů předkládaly již na konci dubna 2016 poslední
souhrnné žádosti na MF–PCO. Ostatní
řídicí orgány budou na základě udělených
výjimek předkládat poslední souhrnné žádosti na MF-PCO v průběhu května, případně června 2016. Přesnější údaje o objemu
vyčerpaných, respektive nevyčerpaných
prostředků v rámci jednotlivých operačních programů tak budou známy v průběhu druhého pololetí 2016. Na podzim
tohoto roku se bude pozornost obracet
zejména na probíhající audity Ministerstva

financí - Auditního orgánu, uzavírání účtů
řídicích orgánů, odesílání žádostí o vyplacení konečného zůstatku Evropské komisi
a finalizaci závěrečných dokumentů (jako je
Závěrečná zpráva o provádění programu,
Závěrečná kontrolní zpráva a další). Nicméně až s konečným uzavřením operačního
programu, které může následovat i několik let po ukončení programového období,
mohou být údaje o čerpání prostředků
daného operačního programu označeny
za konečné.

Graf č. 2: Stav zaslaných žádostí do EK za jednotlivé OP (EU podíl) - stav k 6. 4. 2016
100 %

Graf č. 1: Stav čerpání od roku 2007 (EU podíl) - stav k 6. 4. 2016
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Prostředky kryté
Rozhodnutím
Smlouvy o poskytnutí dotace

Prostředky
v podaných
žádostech

Prostředky proplacené příjemcům
(vyúčtované)

Zaslané
žádosti
do EK

Průběžné
platby
proplacené
**
ze strany EK

Celková ROP MS
alokace
2007–2013

ROP JV

ROP SČ

ROP JZ

ROP SV

OP PI

ROP SM

OP VK

OP PK

OP LZZ

OP ŽP

OP PA

OP VaVpI

ROP SZ

OP TP

IOP

OP D

(tzv. „schválené projekty“)
* Tato alokace byla snížena o nevyčerpané prostředky z roku 2013 a 2014
** Částka v CZK za průběžné žádosti o platbu zaslané EK je pouze účetní hodnota, kdy převod z EUR na CZK vychází z kurzu platného ke dni odeslání žádosti o platbu EK. Při refundaci do státního rozpočtu se používá
kurz platný ke dni zúčtování souhrnných žádostí MF-PCO.

Poznámka: U většiny programů budou zbylé prostředky refundovány EK až po uzavření programu. V lednu 2017 dojde k uzavření účtů řídicích orgánů ze strany MF-PCO a následně k odeslání žádostí o vyplacení konečného zůstatku EK. Současně budou na začátku roku 2017 řídicí orgány finalizovat závěrečné dokumenty, přičemž veškeré finální závěrečné dokumenty musí být EK zaslány nejpozději do 31. března 2017.

Poznámka: V rámci proplacených prostředků příjemcům nejsou zohledněny finanční opravy prováděné na úrovni MF-PCO. Po zohlednění finančních oprav zbývá proplatit ještě přibližně 39,4 mld. Kč (EU podíl).
Zdroj: MSC2007 k 6. 4. 2016, MF-PCO
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Zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP
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Soutěžte s námi každý týden
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