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Aktuální stav čerpání

editorial
Editorial

Ochrana vodního prostředí - Drachkovský rybník (Operační program Rybářství)

Milé čtenářky, milí čtenáři,
také v letním čísle našeho bulletinu najdete

Jak jsme slíbili, letos věnujeme větší pro-

řadu novinek ze světa evropských fondů.
Zastřešujícím tématem je tentokrát Jednotné metodické prostředí (JMP), které je jedním z nástrojů pro řízení systému čerpání
z evropských fondů. Článek, infografiku
a nejčastěji kladené dotazy na toto téma
najdete na stranách 8-12, stejně jako odkaz pro více informací pro zájemce o tuto
problematiku. S tímto tématem souvisí
také rozhovor s náměstkyní sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních
vztahů JUDr. Olgou Letáčkovou na téma
zjednodušování procesů implementace
kohezní politiky ve spolupráci ostatních
států EU, který najdete na straně 4.

stor jednotlivým programům, a proto najdete v tomto čísle dvojstranu vyhrazenou
OP Rybářství (str. 14-15) a Programu rozvoje venkova (str. 16-17). Příklady úspěšných projektů z těchto dvou programů
najdete na straně 19.
Ani tentokrát nechybí přehled aktuálně
otevřených výzev, vydaných publikací nebo ohlédnutí za důležitými akcemi
a událostmi.

né výsledky, podle kterých bude alokace
na minulé období vyčerpána na 96 %. Více
se dočtete na str. 22. Zároveň jsou již k dispozici první přehledy čerpání prostředků
v období 2014–2020, které poprvé je představujeme na straně 23.

Vaše redakční rada

Rok 2016 je významný zejména ukončováním programového období 2007–2013
a již v tuto chvíli jsou k dispozici předběž-
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Rozhovor

„Výměna zkušeností mezi
členskými státy významně
napomáhá zlepšovat práci
v klíčových oblastech
řízení programů.“
Olga Letáčková

Rozhovor s JUDr. Olgou Letáčkovou, náměstkyní sekce koordinace evropských fondů
a mezinárodních vztahů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, o činnosti mezinárodní
skupiny pro zjednodušování procesů implementace kohezní politiky.
V roce 2015 byla rozhodnutím Evropské komise zřízena skupina
dvanácti nezávislých odborníků na
vysoké úrovni pro otázky monitorování zjednodušení pro příjemce
evropských strukturálních a investičních fondů, tzv. High Level Group
on Simplification (dále také „HLG“),
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jejímž členem jste i Vy. Co pro Vás
členství v této skupině obnáší?
V rámci 12 členů, ze kterých je HLG
tvořena, jsou zastoupeni experti
z různých států, přičemž jsou zastoupeny rovnoměrně jak země,
které jsou „starými“ členskými státy,

tak země, které přistoupily relativně
nedávno. Naše zkušenosti v rámci
programových období jsou různé,
dává nám to však možnost srovnání
vývoje jak kohezní politiky, tak legislativy a doprovodných procesů. Máme
řadu dobrých, ale i těch bolestivých
zkušeností a můžeme přispět nejen

ke zjednodušení postupů, ale také
Agenda skupiny je zaměřena na celý
pomoci obhájit potřebnost kohezní
cyklus implementace s důrazem na
politiky.
klíčové body typu auditní probleZjednodušování není jednoduché.
matiky, finančních nástrojů, zjednoVzhledem k vysoké míře regulace
dušených metod vykazování, elekkohezní politiky jsou obrovská očetronizace veřejné správy a mnoha
kávání od všech partnerů, jak bylo
dalších.
vidět v rámci diskuze na různých
Největším přínosem jsou bezesporu
platformách. Již nyní je třeba si ale
široké a bohaté zkušenosti jednotliříci, že HLG není a nemůže být tím,
vých členů HLG. Součástí platformy
kdo vše změní a zachrání. Byť předjsou nejen kolegové, kteří mají zkustavujeme
zašenosti v tradičně
stoupení expertů
kohezní oblasti, ale
„Některé návrhy HLG
s různými zkušei s přesahem na pronostmi a různým
gramy přímo řízené
se pravděpodobně
přístupem, můEK, z oblasti zeměžeme být schopni
dělské či rybářské
podaří promítnout
jen ukázat směr,
politiky apod. To
kterým se vydat –
nám umožňuje vijiž do aktuální revize
pak bude na hlavdět jinýma očima
ních
aktérech,
situace, které třevíceletého finančního
kterými jsou Evba pro přílišné zaropská
komise
cyklení v problému
rámce EU“
a implementační
bychom normálně
subjekty v členvidět
nemuseli.
ských státech, zda se tímto směrem
Součástí naší práce v HLG jsou rovvydat a jak, neboť vědět o cestě
něž debaty se zástupci příjemců či
a jít po ní, je obrovský rozdíl. Nikdo
implementačních struktur členských
z nás, členů HLG, nechce dopustit,
zemí, kde na konkrétních případoaby se z HLG stala jen další z mnoha
vých studiích rovněž můžeme vidět
takových skupin, jaké už existovaly
a slyšet praktické zkušenosti.
v minulosti. Pro mě osobně přináší
členství v HLG možnost něco změnit,
HLG bude fungovat tři roky a měla
posunout lepším směrem, ukázat,
by zakončit svou činnost v únoru
že na zkušenostech členských států
2018. Co by mělo být hlavním výstua jejich expertů může EK stavět, stačí
pem její práce?
jen naslouchat a být otevřený. Samozřejmě je to práce navíc, mnohdy
HLG předkládá výstupy pravidelně.
ve volném čase, ale je to do určité
Každé setkání má předem stanomíry i poslání, a to za ten čas stojí.
vená témata, k nimž připravujeme
diskusní fiche, které se v několika
V jakých oblastech vidíte největkolech mezi členy komunikují, průší potřebu, potenciál a přínos této
běžné závěry jsou konfrontovány
skupiny?
s praktickými případy s různými pří-

jemci či úředníky z členských zemí
a ve finální podobě jsou předkládány EK. Na červnovém setkání jsme
žádali EK, aby nám sdělila, jak nakládá s našimi výstupy, jak je využije
a jak je bude prezentovat na svých
platformách. Bylo nám přislíbeno, že
po létě by k tomuto měla EK vydat
nějaké zprávy, tak uvidíme, jak se
podařilo naši práci zhmotnit do konkrétních změn.
Bude možné využít výsledky práce
HLG ještě v současném programovém období 2014–2020?
Ano, to je jedna z ambicí, kterou
rozhodně máme. Když jsme hledali optimální cestu, jak uchopit doporučení ke zjednodušení, jedna
z prvních myšlenek byla, že musíme
umět identifikovat rychlá opatření,
která pomohou ještě pro toto období, a pak i ta strategičtější, která se
zřejmě dostanou až do nové legislativy pro programové období po roce
2020. Dáváme konkrétní návrhy
a spoléháme na Evropskou komisi,
že bude schopna alespoň některé
z našich návrhů zapracovat a prosadit ještě pro toto období. Nyní se
očekává zveřejnění návrhů úprav
kohezních nařízení ve vazbě na revizi víceletého finančního rámce
a podle indicií EK by součástí měly
být už i některé z návrhů, které vzešly z činnosti HLG.
Tomuto tématu se na
str. 14 věnuje také aktuální 57. vydání magazínu
Panorama - ke stažení
na stránkách DG Regio.
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Předsednictví V4

ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDALA
PŘEDSEDNICTVÍ V4
České předsednictví oficiálně ukončilo červnové setkání
ministrů zodpovědných za kohezní politiku zemí V4 v Ostravě. Završilo tak
roční sérii akcí, které realizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Program ostravského setkání
Ve čtvrtek 23. června proběhlo v Ostravě setkání ministrů zemí Visegradské
skupiny (V4) se svými partnery z Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska
(V4+4), kteří jsou zodpovědní za provádění kohezní politiky. Setkání se konalo v inspirativním prostředí multifunkční arény

GONG v Dolní oblasti Vítkovic, revitalizované mj. z prostředků Evropské unie.
Na tomto setkání mezi sebou zástupci
zemí nejen sdíleli zkušenosti, zejména
v oblasti čerpání evropských fondů v období 2014–2020, ale také diskutovali klíčová témata pro období po roce 2020.

Jednání se zaměřovalo na 4 podstatná
témata - zjednodušování kohezní politiky, problematiku sdíleného řízení, role
kohezní politiky v rámci budoucího víceletého finančního rámce a zviditelňování výsledků kohezní politiky. Účastníci se
shodli na tom, že je nutné nadále usilovat o zjednodušení pravidel pro žadatele
a příjemce a zdůraznili také, že klíčová
role strategického řízení ve státní správě
výraznou mírou ovlivňuje efektivitu čerpání evropských fondů. Mezi další výzvy
pro zástupce zemí V4+4, kterým budou
tito partneři v budoucích letech čelit,
patří témata jako migrace, vystoupení
Velké Británie z EU, terorismus nebo demografické a klimatické změny.
Předání žezla
Na ostravském jednání bylo završeno
české předsednictví V4 a Polsko, které na další rok střídá Českou republiku
a přebírá po naší zemi předsednické
žezlo, může pokračovat v nastolených
tématech a projektech, které byly započaty českou stranou.

Zakončení českého předsednictví V4 v Ostravě
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V4+4

Ohlédnutí za předsednictvím
Ministerstvo pro místní rozvoj organizovalo po celý rok desítky akcí, které
byly zaměřeny na podporu spolupráce
a výměnu informací mezi zeměmi V4
v oblasti kohezní politiky. Akce se zaměřovaly na širokou škálu témat, mezi
nimiž byly otázky spojené s přeshraniční
spoluprací, budoucností kohezní politiky
po roce 2020, či využívání finančních nástrojů. Kromě zemí V4 se mnoha uspořádaných akcí se zúčastnily také delegace z Bulharska, Chorvatska, Rumunska
a Slovinska, které tak rozšířily skupinu
na V4+4.
Společné prohlášení zemí Visegrádské
skupiny
Nejdůležitějším výstupem ročního předsednictví je Společné prohlášení, které
zdůrazňuje význam kohezní politiky
a nutnost jejího zachování, s ohledem
na přínosy a výhody, které přináší. Toto
prohlášení bylo skupinou V4+4 podepsáno na neformálním setkání ministrů
26. ledna 2016. Obsahuje 10 základních
bodů, ve kterých se skupina V4+4 snaží
o sjednocení postojů všech osmi zemí ke
kohezní politice. Prohlášení zdůrazňuje

význam této politiky s ohledem na její
pozitivní dopad na ekonomický rozvoj,
růst a tvorbu pracovních míst a zvyšování konkurenceschopnosti ve všech
členských státech. České předsednictví
zdůrazňovalo význam kohezní politiky
v jejím potenciálu řešit strukturální výzvy
s ohledem na specifické potřeby jednotlivých regionů a členských států. Prohlášení dále vyzdvihuje význam lokálních
dopadů jednotlivých
výzev a varuje před
přílišnou centralizací
veřejných nástrojů, což

Společné prohlášení tak tvoří základní
kámen pro další debaty o kohezní politice a stává se tak základním kamenem
pro rozpracování klíčových prvků budoucí architektury KP po roce 2020.

by mohlo vést k nedostatečnému zohlednění územních dopadů
a vytvářelo půdu pro
vytváření „dvourychlostní Evropy“. Země
se také shodly na tom, že kohezní politika by měla zůstat jednou z hlavních
priorit rozpočtu Evropské unie v přípravě budoucího plánu 2020+, protože se
jedná o jednu z nejkvalitněji provedených politik Evropské unie a země V4+4
jsou přesvědčeny o tom, že by tato politika měla být pozitivním příkladem pro
ostatní společné politiky Evropské unie.

lání intenzivní diskuze
o budoucnosti kohezní
politiky. Během českého
předsednictví se ukázalo, že spolupráce skupiny V4 s dalšími zeměmi
může být prospěšná a prosazování společné pozice států V4+4 na celoevropské
úrovni může být jak pro Visegradskou
skupinu, ale i pro další země Evropské
unie užitečné.

Závěrem
Ministerstvo pro místní rozvoj se svými
aktivitami celý rok snažilo naplňovat jednu z hlavních priorit českého předsednictví Visegrádské skupiny,
a to posilování soudržnosti a stability střední
Evropy a zejména vyvo-

Sjednocení názorů
zemí V4+4 může
vést ke snazšímu
prosazení společných
zájmů v Radě EU.

7

Jednotné metodické prostředí

JEDNOTNÉ METODICKÉ PROSTŘEDÍ
V OBDOBÍ 2014–2020
Koncepce tzv. „Jednotného metodického prostředí“ napomáhá
k naplňování cílů Dohody o partnerství a řízení fondů EU. Co se pod tímto
pojmem skrývá a jak tento systém funguje?

Co je Jednotné metodické prostředí?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které plní funkci národního koordinátora, zodpovídá za systém čerpání z evropských fondů již třetí programové
období. Jedním z nových nástrojů,
jak tento systém řídit, je koncepce
Jednotného metodického prostředí
(JMP), která si klade za cíl sjednotit
a co nejvíce zpřehlednit pravidla pro
čerpání z evropských fondů. Základem pro vznik JMP byly zejména zkušenosti z předchozích programových
období, které si vyžádaly posílení role
národního koordinátora v celé řadě
případů, tak aby nedocházelo např.
k ukládání různě vysokých sankcí za
stejná pochybení. Byl proto vytvořen soubor metodických dokumentů
pro jednotlivé oblasti implementace,
které jsou závazné pro řídicí orgány
programů a přeneseně i pro příjemce. Jednotlivé metodické dokumenty
jsou přílohou zastřešující Metodiky
řízení programů v programovém období 2014–2020. Pravidla jsou nastavena zvlášť pro jednotlivé oblasti, jako
např. hodnocení projektů, monitoro-

Cíle JMP:
u

Zužitkování zkušeností z období 2007–2013, zvýšení efektivity a hospodárnějšího nakládání s finančními prostředky

u

Zvýšení transparentnosti procesů a přehlednosti pravidel
poskytování podpory

u

Snížení administrativní zátěže kladené na subjekty implementační struktury, zejména
pak na žadatele a příjemce
podpory

u

Jednotná a spravedlivější
pravidla zamezující např. ukládání odlišných sankcí za stejná
pochybení v případě auditních
nálezů

8
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vání, vyhodnocování, oblast komunikace, řízení rizik, lidské zdroje atd.
Vedle závazných metodických dokumentů jsou k dispozici také „metodická doporučení“, která závazná nejsou
a slouží řídicím orgánům jako doporučený návod, jehož nedodržení však
nepodléhá žádné penalizaci.
Proces přípravy
Příprava metodických pokynů trvala
více než dva roky a zahrnovala diskuzi se všemi partnery, na které se
pravidla vztahují. Metodika řízení
programů v programovém období
2014–2020 byla vzata na vědomí vládou usnesením č. 345 z 15. května
2013 a jednotlivé metodické dokumenty byly postupně schvalovány.
Nyní probíhají v případě potřeby jejich aktualizace. Národní orgán pro
koordinaci tím reaguje na potřeby
řídicích orgánů i příjemců, aby se systém stále zlepšoval.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Národní orgán pro koordinaci fondů EU

Nástroj pro centrální řízení
systému čerpání z fondů EU

Koncepce
jednotného metodického prostředí
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pro přípravu
řídicí
dokumentace

M

ický po
k

od
et

ický po
k

pro
evaluace

yn

* tj. Evropských strukturálních a investičních fondů

od
et

yn

pro
způsobilost
výdajů a jejich
vykazování

M

ický pok

yn

d
to

yn

Me

dokumentace řídicích orgánů

M

ický po

k

zásady tvorby
a používání
indikátorů

ický po

k

pro využití
integrovaných
nástrojů

uZpřesnění územního/

uSjednocení definic

indikátorů pro efektivnější měření výsledků

uAutomatické generování sestav

typových pozic

uSjednocení per-

sonálních agend
(plánování, výběr
zaměstnanců,
vzdělávání, odměňování atd.)

M

povědnosti

uElektronická koordinace kontrol

uVzorové kontrolní

uSjednocení pravidel pro

otázky a kontrolní
listy

nakládání s prostředky na
komunikaci (radikální snížení počtu log, zákaz používání
fotografií politických osob
v předvolebním období, jednotný systém sankcí atd.)

uPostupy pro audit shody,

určení časového
průběhu
certifikací

uPopis tzv.

uzavírání účtů

pro výkon
kontrol v
odpovědnosti
řídicích
orgánů

od
et

ický po
k

pro auditní
činnost
Auditního
orgánu

uOmezení zálohových plateb
uZpřesnění postupů při nesrovnalostech

uPřidány popisy finančních

M

M

od
et

ický po

k

certifikace
výdajů

** tj. z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu

yn

k revizi
programů

k

od
et

ický po

k

fin. toků
programů spolufinancovaných
z ESF, FS
a ENRF**

yn

ický po

yn

od
et

M

toků u finančních nástrojů

k

yn

M

k

yn

M

práce na celé programové
období

národního koordinátora (MMR-NOK)
v případě problémů
v implementaci
programu či ohrožení čerpání

pro
publicitu
a komunikaci
ESI fondů*

ický po

uJasná časová osa auditní

uPosílení postavení

ický po

od
et

aby mohlo dojít k určení
orgánů implementační
struktury

uJednoznačné

od
et

k rozvoji
lidských
zdrojů

uJednotný přehled

věcného zacílení výzev
umožňující pružněji reagovat na potřeby území
uZlepšení koordinace
relevantních řídicích
orgánů a tím efektivnějšího naplňování územní
dimenze

ický pok

yn

uJednotné postupy a lhůty
uPodrobnější vymezení rolí a od-

d
to

yn

M
e

monitorování
implementace
ESF v ČR

od
et

yn

od
et

M

k

yn

M

ický po

yn

od
et

FAQ

ČASTO KLADENÉ DOTAZY NA TÉMA:
JEDNOTNÉ METODICKÉ PROSTŘEDÍ (JMP)
V sekci často kladených dotazů se zaměřujeme na praktické
rady a zkušenosti z různých oblastí evropských fondů, tentokrát
je tématem koncepce jednotného metodického prostředí.

Pro koho jsou dokumenty JMP určeny?
Vztahují se pouze na řídicí orgány nebo
i na žadatele a příjemce?
Dokumenty jsou určeny především pro
řídicí orgány, které musí jejich pravidla zanést do svých řídicích dokumentací.
Jakým způsobem jsou řešeny výjimky?
Ne všechna pravidla lze vztáhnout na
všechny programy.
JMP usiluje o co možná největší sjednocení pravidel napříč všemi programy. Některé fondy však mají různé nastavení a různá úprava, včetně výjimek z pravidel, jsou
vždy uvedeny v úvodu jednotlivých dokumentů nebo v samotném textu metodik.
Jak probíhal schvalovací proces metodických dokumentů? Kdo mohl jejich výslednou podobu ovlivnit?
Do procesu přípravy JMP byly zapojeny
všechny orgány implementační struktury,
a také zástupci nejvýznamnějších příjemců jako jsou vysoké školy, kraje, neziskové
organizace apod.
Jak reagují metodické dokumenty na aktuální vývoj nebo nové situace?
Metodické dokumenty jsou aktualizovány

dle potřeby a mohou být v průběhu programového období přizpůsobeny potřebám vzešlým během implementace.
Jaká konkrétní opatření zlepšila transparentnost procesů?
Jako příklad lze uvést rozšíření povinných
položek u zveřejňovaného seznamu všech
příjemců dotací, snazší přístup k výsledkům hodnocení projektů a jasnější postup
v případě odvolání, povinné zveřejňování
veškerých evaluací (k dispozici na webu
www.dotaceEU.cz v „knihovně evaluací“)
atd. Celkově je cílem snaha o co největší
zpřístupnění a zpřehlednění informací poskytovaných veřejnosti a k tomu JMP pomáhá tím, že daná pravidla jsou společná
a závazná pro všechny řídicí orgány.
V této souvislosti se často mluví o snaze
o zjednodušení komplikovaného systému. Daří se proces žádosti zjednodušit
a jaké jsou konkrétní příklady?
Jelikož se jedná o veřejné prostředky, budou pravidla pro jejich využívání vždy poměrně striktní. Snahou však je systém co
nejvíce zpřehlednit. K tomu slouží například to, že celý proces od podání žádosti
až po konečné kontroly je plně elektro-
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nický, a to i včetně veškeré komunikace
s poskytovatelem dotace. Došlo k úpravě
a optimalizaci systému sankcí za formální
pochybení, včetně rozšíření možností nápravy.
Jaké jsou prozatím zkušenosti s JMP?
MMR zrealizovalo průběžné vyhodnocení, jehož výsledky jsou veřejně dostupné
v knihovně evaluací na webové stránce
www.dotaceeu.cz/evaluace. V tomto vyhodnocení byly detekovány některé problémy, které jsou v současné chvíli řešeny. Jednou z výtek řídicích orgánů je např.
nastavení koncepce JMP tak, že podle nich
bere málo ohled na specifika jednotlivých
programů. MMR se v tomto směru snaží
vyjít řídicím orgánům vstříc, avšak není
možné vyhovět všem požadavkům na zohlednění rozdílů jednotlivých programů
a zároveň se snažit o zjednodušení systému. Jedním z největších úkolů národního koordinátora je proto nalézt takovou
rovnováhu, která by reflektovala reálné
potřeby, avšak zároveň aby administrativní zátěž, ve své snaze podchytit vše, nenarůstala. Další průběžná hodnocení budou
následovat.

Publikace

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

Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace:
Příležitosti v období 2014–2020
Tato příručka, která volně navazuje na předchozí úspěšnou publikaci s názvem „Evropské fondy pro obce: Příležitosti v období 2014–2020“, usnadňuje orientaci v dotačních titulech, určených pro nestátní neziskové organizace.
Není rozdělena pouze podle programů, jak bývá zvykem,
ale také podle typových aktivit, které jsou z evropských
fondů podporovány. Patří mezi ně sociální služby a péče
o znevýhodněné osoby, rekvalifikace a vzdělávání, ochrana životního prostředí, kulturních památek apod. Okrajově nabízí vedle evropských fondů i další možnosti financování.

České předsednictví V4 a kohezní politika 2015/2016
PRAGUE

WARSAW

Publikace shrnuje nejdůležitější aktivity, které v rámci končícího předsednictví České republiky zemím Visegrádské skupiny zrealizovalo MiCZECH PRESIDENCY
ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ
BRATISLAVA

nisterstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. Během

V4

COHESION POLICY / KOHEZNÍ POLITIKA

BUDAPEST

tohoto období bylo uspořádáno mnoho zásadních akcí, které přispěly
k prohloubení spolupráce nejen zemí V4, ale také Bulharska, Chorvatska a Rumunska a Slovinska - tedy zemí, které se připojily ke společ-

2015/2016

nému prohlášení.
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Operační programy

OPERAČNÍ PROGRAM
RYBÁŘSTVÍ V ROCE 2016
Na podzim je plánováno vyhlášení dvou výzev pro podání žádostí
o podporu v Operačním programu Rybářství. Inspirujte se úspěšnými
projekty z předchozího programového období.

Stáhněte si zdarma publikaci o úspěšných
projektech OP Rybářství 2007–2013 na stránce:
http://www.szif.cz/cs/opr2014-uspesne_projekty

5. a 6. výzva OP Rybářství 2014–2020
Operační program Rybářství 2014–2020 je
nástrojem čerpání podpory z Evropského
námořního a rybářského fondu a přispívá
k provádění Společné rybářské politiky EU.
Alokace OP Rybářství na období 2014–2020
činí cca 1,1 mld. Kč. Jeho hlavními cíli jsou:

u

Zvýšit konkurenceschopnost tradiční
akvakultury, včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb;

u

Investovat do recirkulačních zařízení
a tím zvýšit produkci;

u

Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb;

u

Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové
a procesní inovace);

u

Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu
životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Řídicí orgán OP Rybářství plánuje v říjnu
2016 vyhlásit 5. a 6. výzvu OP Rybářství
2014–2020, v jejichž rámci bude rozděleno
cca 410 mil. Kč na následující opatření:

14
Více informací na: http://www.szif.cz

5. a 6. výzva OP Rybářství 2014–2020
Název opatření

Příjemci

Popis opatření

Opatření 2.2:
Produktivní
investice do
akvakultury
Záměr 2.2. a):
Investice do
akvakultury

Podpora investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury např.
výstavba a rekonstrukce rybníků, úspora spotřeby
energie v akvakultuře, výstavba a rekonstrukce sádek, nebo nákup rybářského vybavení.

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy
pocházejí z akvakultury provozované
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být
rovněž poskytnuta rybářským svazům
a rybářským spolkům.

Opatření 2.4:
Recirkulační
zařízení
a průtočné
systémy
s dočišťováním

Podpora investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním.
Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných
k životnímu prostředí a podporujících snižování
negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování
účinnosti využívání zdrojů.

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy
pocházejí z akvakultury provozované
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Opatření 3.2:
Sledovatelnost
produktů

Podpora zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury (v rozsahu kontrol a prosazování
Společné rybářské politiky).

Ministerstvo zemědělství, Generální
ředitelství cel, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská
inspekce a další příslušné orgány.

Opatření 5.3:
Investice do
zpracování
produktů

Podpora investic na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury
na trh. Podporu lze poskytnout na investice do
zpracování produktů rybolovu a akvakultury:

Podpora může být poskytnuta fyzické
nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo zpracování
ryb, provozované vlastním jménem, na
vlastní odpovědnost a riziko.

Míra podpory

50 %
(50 000 až 20 000 000 Kč
na projekt).

50 %
(50 000 až 16 000 000 Kč
na projekt)
100 %
(10 000 až 4 999 999 Kč
na projekt).
50 %
(50 000 až 20 000 000 Kč
na projekt)

Hlavní změny v 5. a 6. výzvě OP Rybářství 2014–2020:
u Prodloužení příjmu Žádostí o podporu ze dvou na tři týdny.
u Prodloužení lhůty k předložení příloh z výběrového/zadávacího řízení na deset týdnů.
u Způsobilé výdaje lze realizovat z hlediska času od data registrace Žádosti o podporu do data předložení Žádosti o platbu.
u Upraveno krácení podpory za nedodržování vykazování indikátorů.
u Ve formuláři Žádosti o podporu bude u opatření 2.2a) Investice do akvakultury odstraněno dělení na produktivní investici

a modernizaci, obnovu.
u Úprava a revize limitů jednotlivých způsobilých výdajů a úprava číselníku.
u Úprava hodnotících a vylučovacích kritérií ve věcném hodnocení projektů.
u Odstranění podmínky minimální produkce ryb 0,5 tuny za rok, nebo minimální produkce raných vývojových stádií ryb
u

v hodnotě 25 000 Kč.
Rozšíření definice příjemce o zpracovatele ryb u opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.
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PROGRAM
ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016
V podzimních měsících proběhne již 3. kolo příjmu žádostí o podporu. V létě
a na podzim proběhne také série workshopů k problematice místních
akčních skupin a komunitně vedenému místnímu rozvoji.

2. a 3. kolo příjmu žádostí
Na konci května 2016 bylo uzavřeno
2. kolo příjmu žádostí do Programu
rozvoje venkova 2014–2020 (dále jen
PRV), ve kterém bylo podáno celkem
1601 žádostí. Ze strany žadatelů je od
spuštění PRV 2014–2020 veliký zájem
o nabízené dotační prostředky a tak již
v současné době probíhají přípravy na
informační kampaň ke 3. kolu příjmu
žádostí, které by mělo proběhnout
v podzimních měsících (předpokládaný
termín příjmu žádostí je od 11. 10. 2016
do 31. 10. 2016).

na pro 2. a 3. čtvrtletí letošního roku a na
které spolupracuje Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, je blok workshopů, které budou zaměřeny na problematiku místních
akčních skupin („MAS“). Cílem workshopů
bude vyjasnit podmínky pro bližší nastavení Fichí a Opatření pro připravované
Výzvy MAS a podpořit implementaci CLLD
v rámci České republiky. Bližší informace
o termínech a místech konání jednotlivých akcí jsou k dispozici na stránkách
programu.
Ostatní plánované aktivity

Plánované workshopy
Další významná aktivita, která je připrave-

ce o nich je možno nalézt na webových
stránkách Ministerstva zemědělství ČR
nebo Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Jednou z těch nejdůležitějších, kde je možno diskutovat nejen
o podmínkách poskytování dotací z PRV
2014–2020, ale i seznámit se s příklady
zajímavých realizovaných projektů, je
veletrh Země živitelka, který probíhá každoročně v Českých Budějovicích. Brány
Výstaviště se v letošním ročníku návštěvníkům otevřou ve dnech 25. – 30. srpna.
Srdečně zveme všechny zájemce o rozvoj
venkova na odbornou expozici Ministerstva zemědělství ČR v pavilonu T.

V rámci Programu rozvoje venkova probíhá celá řada dalších aktivit. Informa-

Plánované workshopy PRV

Místo

Adresa

Datum a čas

Praha

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17

17.8.2016 od 10:00 hod.

České Budějovice

Výstaviště České Budějovice, Husova 523 (pavilon Z)

26.8.2016 od 14:00 hod.

Olomouc

Slovanský dům Olomouc, Hynaisova 11

14.9.2016 od 10:00 hod.
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Publikace

Země živitelka a stánek Programu rozvoje venkova
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Ukázky projektů
Ekologická kozí farma
„Hospodářství Pod Strážným vrchem“ najdete v památkově chráněné zemědělské usedlosti v Merbolticích. Starají se o ně mladí
manželé Šancovi, kteří dotaci
z evropských prostředků získali
již dvakrát. Na modernizaci dojírny a prostor pro skladování krmiv
využili dotaci 207 000 Kč a na druhý projekt zaměřený na výstavbu
sýrárny získali 1 100 000 Kč z Programu rozvoje venkova. Jejich
základní stádo dnes čítá 25 koz,
1 kozla a každý rok nová kůzlata.
Vyrábí čerstvé sýry ve variantě
přírodní nebo s bylinkami.

INSPIRUJTE SE ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝMI
PROJEKTY Z OBDOBÍ 2007–2013
Sádky Pravíkov
Projekt zahrnoval rozšíření stávajícího areálu a pořízení technologií pro chov lososovitých ryb. Výše
příspěvku EU činila 3 340 609 Kč
z OP Rybářství. Příjemci dotace
(společnost Biofish s.r.o.) projekt
umožnil zejména odchovávat vlastní plůdky a ročky. Tím se zásadně
snížila pravděpodobnost zavlečení
různých onemocnění do chovu, což
se v minulosti stávalo při nákupu
od externích dodavatelů. Také se
díky vlastnímu odchovu významně
snížil úhyn ryb, které jsou citlivé na
přemísťování z jiného prostředí.
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Aktuální výzvy

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)

133

244 241 101 120

17 720

226 812 287 609

1 232

36 913 410 962

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

40 002 243 562

29

253

6 495 120 677

IROP

Uzavřené

16 267 445 839

12

1441

25 239 754 947

OP D

Aktuální

116 580 354 164

12

7

2 111 937 445

OP PIK

Aktuální

3 619 000 000

9

101

1 101 156 501

OP PIK

Uzavřené

24 860 500 000

41

6 327

57 095 113 739

OP PPR

Aktuální

1 421 000 000

10

2

234 472 069

OP PPR

Uzavřené

785 000 000

7

249

799 798 287

OP R

Aktuální

109 810 215

3

13

0

OP R

Uzavřené

235 309 506

6

129

0

OP TP

Aktuální

4 501 868 600

3

60

1 743 924 436

OP VVV

Aktuální

33 090 500 000

16

1 358

36 889 092 753

OP VVV

Uzavřené

9 248 000 000

8

387

22 735 775 781

OP Z

Aktuální

37 464 149 579

39

316

21 862 180 793

OP Z

Uzavřené

8 262 087 198

24

3 578

15 405 361 814

OP ZP

Aktuální

4 809 999 999

9

32

1 050 859 017

OP ZP

Uzavřené

21 173 099 996

25

2 559

23 009 384 726

PRV

Aktuální

2 642 175 000

3

0

0

PRV

Uzavřené

7 321 820 211

19

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: 01.08.2016 v 07:05:12; Zdroj dat: IS MS2014+ PROD
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OHLÉDNUTÍ ZA DNEM EVROPY
NA STŘELECKÉM OSTROVĚ
Dvanáctý ročník open-air festivalu Den Evropy
na Střeleckém ostrově v Praze opět navštívily tisíce lidí.

Dne 5. května 2016 proběhl na pražském
Střeleckém ostrově již dvanáctý Den
Evropy, který pořádá Zastoupení
Evropské komise v Praze. Ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR) je již tradičním
partnerem této akce. Na programu
byla řada hudebních a tanečních
vystoupení, mezi hlavní účinkující
patřili Memphis, Lenny nebo Gipsy.
cz. Velmi zajímavá byla také debata na

na své si přiš

li malí i velc

20

í

téma „Budoucnost Evropy – posílí nás
dnešní výzvy?“, ve které se potkali teolog
Tomáš Halík, ekonom Tomáš Sedláček
a eurokomisařka Věra Jourová. Debatu
moderovala Daniela Drtinová. Hlavním
předmětem prezentace MMR byla
propagace přínosů fondů EU a nabídka
informačních materiálů mezi návštěvníky
festivalu. Vedle toho byly pro účastníky
festivalu připraveny také doplňkové

země
představily se
Evropy

z celé

aktivity a soutěže o ceny nejen pro děti.
V přilehlém okolí stanu MMR probíhala
výstava fotografií úspěšných projektů
financovaných z fondů EU. V průběhu
celého dne navštívilo open air festival
přibližně 2600 osob.
Další plánovanou akcí, které se
MMR každoročně účastní, je zářijový
Ladronkafest, kam jste srdečně zváni.

pan Evropa měl
plné ruce práce

bylo
na stánku MMR

rušno

mluvilo s

e o budou

kvízy se

cnosti EU

vyplňoval

y o 106

čas byl i na

relax...

...i na trochu hu

dby
21

www.evropskedny.cz

Přehled čerpání

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ V OBDOBÍ
2007–2013
Česká republika pravděpodobně vyčerpá přibližně 96 % všech přidělených
prostředků pro programové období 2007–2013, což je
výrazný úspěch oproti původním odhadům.
Stav čerpání v červnu 2016
Od počátku programového období do konce června 2016 bylo příjemcům proplaceno
707,7 miliard korun (pouze EU podíl). Aktuálně je příjemcům proplaceno 106,4 %

celkové alokace programového období (bez
zohlednění finančních oprav, které činí přibližně 28,6 mld. Kč). Díky nasazení a pečlivé
práci s příjemci se podařilo snížit nedočerpá-

ní na maximum a z téměř 700 mld. Kč bude
pravděpodobně vyčerpáno přibližně 96 %.
Konečné výsledky budou známy po uzavření
programů ze strany Evropské komise.

Graf č. 1: Stav čerpání od roku 2007 (EU podíl) - stav k 7. 7. 2016
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Celková alokace
*
2007–2013

Prostředky
v podaných
žádostech

Prostředky kryté
Rozhodnutím
Smlouvy o poskytnutí dotace

Prostředky proplacené příjemcům
(vyúčtované)

Zaslané
žádosti
do EK

Průběžné
platby
proplacené
**
ze strany EK

(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: Na úrovni NSRR již byly proplaceny všechny prostředky, nicméně některé OP jsou mírně přezávazkované a jiné OP nedočerpají celou alokaci. V rámci uzavírání programového období pak budou udělovány další finanční
opravy, jejichž výše není dosud známá (EU podíl). Další žádosti k proplacení budou na EK zaslány do konce srpna 2016 (v současné době probíhá certifikace výdajů ze strany MF-PCO), tzn., že toto číslo prozatím není finální a bude se
dále vyvíjet. Zároveň platí omezení, že EK může být zasláno k proplacení max. 95 % celkové alokace, a to včetně započítání předběžných plateb, které byly České republice ze strany EK vyplaceny již na začátku programového období.
Zbylé prostředky budou EK refundovány až po uzavření programu. Stav zaslané žádosti do EK tedy zatím nemůže dosáhnout 100 %.).
Zdroj: MSC2007 k 7. 7. 2016, MF-PCO
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AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ V OBDOBÍ
2014–2020
Od počátku programového období bylo vyhlášeno již téměř 300 výzev
v hodnotě přesahující 300 mld. Kč (příspěvek EU). Realizace projektů je
v plném proudu a k dispozici jsou také první výsledky čerpání.
Stav čerpání v červnu 2016
V rámci vyhlášených výzev byly do konce června 2016 uzavřeny právní akty
o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši 45,0 mld. Kč. Stav finančních
prostředků v proplacených žádostech

o průběžnou platbu dosáhl hodnoty
7,4 mld. Kč. Pravidelnou měsíční aktualizaci stavu čerpání najdete na níže uvedené webové stránce.

o platbu dosáhl hodnoty 12,6 mld. Kč.
Hodnota stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu ke konci června 2016 dosáhla výše 8,3 mld Kč.
Stav finančních prostředků v žádostech

Stav čerpání Dohody o partnerství v mld. CZK - stav k 30. 6. 2016
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,
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*
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prostředků
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o poskytnutí/
převodu podpory

,
1,2
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,
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,
0,0

7,4

Stav finančních
prostředků
v žádostech
o průběžnou platbu
odeslaných EK

* Plná část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci Dohody o partnerství, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které programy dosáhnou splnběním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady
tvoří celkovou alokaci.
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. 6. 2016
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Více informací na: www.dotaceEU.cz/CMZ
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