Rozhovor

„Česká republika jen za loňský
rok obdržela o 79,6 mld. Kč více,
než do rozpočtu EU odvedla“
Karla Šlechtová

Ministryně pro místní rozvoj, Karla Šlechtová, odpovídá na otázky z oblasti evropských
fondů. Jaký je aktuální stav čerpání evropských dotací? Dozvíte se v našem rozhovoru.

Čerpání evropských dotací patřilo
při vašem nástupu na ministerstvo pro místní rozvoj k hlavním
prioritám. Jak se vám ji podařilo
naplnit?
Především se podařilo snížit nedočerpání evropských fondů z minu-
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lého programového období 2007–
2013 z hrozících téměř 90 mld. Kč na
pouhých zhruba 26 mld. Kč. Česká
republika tak vyčerpala ze 700 mld.
Kč celých 96 % prostředků. To považuji za obrovský úspěch. Je třeba
ale také říci, že se jedná o předběžné údaje. Finální výši nedočerpání

ještě ovlivní výsledky probíhajících
kontrol a zejména pak výsledky auditů Ministerstva financí – Auditního
orgánu, které probíhaly ve druhé
polovině roku 2016. Konečné částky
nedočerpání budou známy při uzavření operačních programů, které
proběhne nejdříve v roce 2018.

Letošní rokem vstupujeme do
poloviny programového období
2014–2020. Jak se daří naplňovat
závazky a cíle aktuálního období?

A jak jsme na tom s čerpáním evropských fondů? Nehrozí České republice opět nedočerpání vyjednaných prostředků a následný sprint
na konci tohoto období?

Výrazným úspěchem České republiky a Ministerstva pro místní rozvoj,
Je zřejmé, že se podařilo naplnit slib
které problematiku fondů EU kooro zpřístupnění evropských dotací žadinuje, je splnění tzv. předběžných
datelům. Podařilo se nám vyhlásit,
podmínek. Evropská komise potvrtj. zpřístupnit pro žadatele, více než
dila splnění všech 39 předběžných
76 % hlavní alokace pro toto období.
podmínek nutných pro nárokování
Do konce ledna 2017 bylo za všechprostředků z evropských fondů pro
ny programy vyhlášeno celkem 435
ČR. Předběžné podmínky pokrývají
výzev s alokací vyšší než 467 mld.
rozsáhlé oblasti. Za nejvýznamnější
Kč (příspěvek EU). I přes určitý polze považovat např.
krok v závěru roku se
efektivní
veřejnou
však ukazuje, že současné
„Ve výzvách je
správu, veřejné zakáztempo čerpání je pomalé.
ky, životní prostředí či
Proto je třeba vynaložit
vyhlášeno 76 %
energetiku, ale i zavemaximální úsilí na úrovni
dení cíleného pláno- hlavní alokace období všech subjektů, zejména
vaní v oblasti školství
tedy řídicích orgánů, aby2014–2020“
či výzkumu a vývoje.
chom během roku 2017
Většina předběžných
opět pokročili. V rámci Výpodmínek má charakter požadavku
roční zprávy pro implementaci Dona vytvoření ucelené strategie v jedhody o partnerství, kterou každým
notlivých oblastech (silniční a žerokem v dubnu připravujeme, jsme
lezniční doprava, vzdělávání, vodní
identifikovali klíčové milníky, jejichž
hospodářství apod.) nebo přijetí
naplnění vnímáme jako rizikové a ve
zákonů regulujících oblasti důležité
spolupráci s příslušnými řídicími orpro čerpání fondů EU (např. zákon
gány navrhujeme opatření pro elimio zadávání veřejných zakázek, úpranaci těchto rizik.
va procesu hodnocení vlivů staveb
na životní prostředí - tzv. EIA), či poV předchozím čísle OKA NOKu jsme
žadavků na zajištění dostatečných
se věnovali tématu finančních náodborných personálních kapacit
strojů. Evropská komise klade na
(např. zákon o státní službě). Nesplzavedení návratných forem veřejné
nění předběžných podmínek by znapodpory velký důraz. Jak vy sama
menalo pozastavení či neposkytnutí
vnímáte tento nástroj? Myslíte, že
plateb na oblasti, kde nebyly závazky
mezi příjemci bude o tuto formu
dodrženy. Již víme, že k tomu nedopodpory dostatečný zájem?
jde, za což jsem velmi ráda a děkuji všem kolegům, kteří se o tento
Tématu finančních nástrojů se inúspěch zasloužili.
tenzivně věnujeme i ve spolupráci

s Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou. Hledáme cesty, jak
podpořit formy návratných investic
napříč operačními programy. Zatím
nejvíce prostředků plánuje využít
formou finančních nástrojů Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost a možnosti
se hledají i v dalších programech.
Například v rámci IROP plánujeme
podporu obcí a vlastníků bytových
jednotek v oblasti snížení energetické náročnosti. Aktuální trend z Evropské komise, jak jej vnímám já, je
maximální podpora návratných investic, nicméně je třeba přihlédnout
k aktuálnímu stavu ekonomiky.
V současném programovém období již nelze z evropských fondů
podporovat některé aktivity, jako
je třeba oblast cestovního ruchu.
Kompenzuje MMR nějakým způsobem tento výpadek, například
z národních zdrojů?
Přestože na MMR podporujeme
cestovní ruch z národních dotací,
příspěvek ve výši evropských fondů v podobě, v jaké byl k dispozici
v minulém programovém období,
plně nahradit z národních prostředků nelze. Na druhou stranu, našim
cílem není podporovat výstavbu
dalších wellness hotelů a golfových hřišť. Turismu pomáhá i péče
o národní památky, kam může část
evropských prostředků směřovat,
a podpora dopravní infrastruktury.
Obdobně se snažíme podporovat
veřejnou správu, především obce,
z národních dotačních titulů tam,
kde na evropské peníze nedosáhnou.
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ska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska a za účasti zástupců Evropské
komise, Evropského parlamentu
a předsedy evropského Výboru regionů. Zahájili jsme tím otevřený dialog, který pokračuje v rámci dalších
schůzek a mezinárodních jednání
s cílem sjednotit a získat podporu
pro kohezní politiku po roce 2020
napříč Evropskou unií. Současně je
třeba pracovat na strategických dokumentech rozvoje naší země.
Jaké jsou vaše cíle, kterých chcete
dosáhnout v roce 2017, které se dotýkají evropských fondů?
V oblasti evropských fondů bude
letošní rok klíčový. Je nutno akcelerovat čerpání EU fondů, neboť tempo čerpání je pomalé a pozvolna se
nám blíží první plnění pravidla n+3
v roce 2018. Dále považuji za důležité dořešit problematiku novely stavebního zákona a rekodifikace stavebního práva – jehož podoba má
mimo jiné vliv na důležité projekty
financované z fondů EU. Zásadní je
i nastavení podpory našich regionů,
kde se v případě dotačních pravidel
z národních zdrojů snažím vyjít vstříc
potřebám starostů.
Děkujeme za rozhovor.

Není již nejvyšší čas začít vyjednávat o případné podobě kohezní politiky po roce 2020?
O podobě evropských fondů debatujeme již od loňského roku, kdy
Česká republika předsedala zemím
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Visegradské skupiny (tzv. V4 - Česká
republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Ministerstvu pro místní
rozvoj se podařilo uskutečnit vůbec
první jednání o budoucnosti kohezní
politiky po roce 2020+ zemí V4 v rozšířeném složení o delegace Bulhar-

