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Novinky pro čtenáře a e-čtenáře
Vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává již čtvrté letošní číslo bulletinu Oko NOKu. Prostřednictvím bulletinu se snažíme přinášet aktuální informace o dění v oblasti metodické a koordinační
úrovně evropských fondů, za kterou je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. Cílem je informovat především implementační strukturu fondů
a odbornou veřejnost, ale také všechny, kteří se podrobněji zabývají politikou soudržnosti
EU, její realizací v České republice a čerpáním fondů EU.
Elektronický odběr
S každým číslem se snažíme zlepšovat formu i styl bulletinu, a proto připravujeme další
novinky. První z nich je spuštění registrace k odběru bulletinu přímo z našeho webu. Během
registrace stačí zadat e-mail a po každém zveřejnění nového čísla ho automaticky obdržíte
do své schránky.

K elektronickému odběru bulletinu se zaregistrujte zde:
http:// www.strukturalni-fondy.cz/registraceOKO

Anketa pro čtenáře
Cílem je přinášet našim čtenářům aktuální informace jak k dobíhajícímu programovému
období 2007–2013, tak k přípravě a zahájení programového období 2014–2020.
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Rádi bychom znali i váš názor, a proto jsme připravili jednoduchou anketu, která vám
nezabere více než dvě minuty. Váš názor je pro nás důležitý a věříme, že přispěje k dalším
zlepšení a zkvalitnění bulletinu. Anketu vyplňujte do 12. 12. 2014. Poté všechny anketní
lístky slosujeme a tři z Vás odměníme dárky.

Anketu vyplňte on-line:
http:// www.strukturalni-fondy.cz/anketaOKO

Děkujeme, že si uděláte čas sdělit nám svůj názor.


Redakce
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Novinky
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Komise

V souvislosti se zahájením nového programového období připravilo Ministerstvo pro
místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci sérii regionálních setkání pod názvem
„Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi“.
Cílem těchto regionálních setkání je představení nového programového období 2014–2020,
možností získání evropských dotací a seznámení s hlavními změnami oproti současnému
programovému období. Dalším samostatným okruhem bude představení Integrovaného
operačního programu a také problematika veřejných zakázek, která s evropskými fondy
úzce souvisí. Zájemcům problematiku přiblíží experti na kohezní politiku a fondy EU
z veřejné i soukromé sféry.
© European Union, 2014
Corinu Creț u, nová komisařka pro regionální rozvoj, během slyšení v Evropském parlamentu 1. října 2014

Představujeme Junckerovu komisi
a novou komisařku pro regionální rozvoj

Regionální setkání jsou určena zástupcům krajů, měst a obcí, zástupcům hospodářských
a sociálních a dalších klíčových partnerů. Setkání se uskuteční v Praze a osmi krajských
městech (Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava,
Hradec Králové). Vše odstartuje zahajovací konference v Praze. Další místa a termíny
regionálních setkání znázorňuje mapka.

1. listopadu 2014 oficiálně začalo funkční období nové Evropské komise, kterou povede
Jean-Claude Juncker. Komisaři ve svých funkcích budou do 31. prosince 2019. Komise má 28
členů, z toho osm místopředsedů, kteří budou dále koordinovat týmy komisařů.
Jmenování nové komise předcházel dlouhý proces. V červenci Evropský parlament na návrh Rady
zvolil předsedu nové komise Jean-Clauda Junckera, bývalého lucemburského premiéra. Post nejvyšší
představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku zastává italská kandidátka Federica Mogherini.
Tým komisařů složený z kandidátů navržených každým členským státem představil Juncker v září.
Navržení kandidáti absolvovali slyšení před Evropským parlamentem. Ten finálně potvrdili novou
komisi 22. října 2014. Je to poprvé od roku 1994, co se komise ujala svého mandátu včas. Za ČR
zastává post komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová.
Post komisařky pro regionální rozvoj obsadila rumunská kandidátka Corina Crețu. Před svou
nominací působila téměř osm let jako poslankyně Evropského parlamentu. „Mým záměrem jako
sociální demokratky je snížit financování projektů, které zahrnují luxusní investice, jež nejsou
absolutně zapotřebí, jako fitness a wellness centra,“ uvedla mimo jiné Crețu.
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Aktuální informace na stránkách Evropské komise:

Informace vyšly také v příloze Hospodářských novin 8. října 2014:

http://ec.europa.eu

http://www.strukturalni-fondy.cz/prilohaHN
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2014–2020

Evropské fondy 2014–2020:
Jednoduše pro lidi

Dohoda o partnerství pro programové
období 2014–2020 a její řízení
2014–2020

Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií
Schválením Dohody o Partnerství pro programové období 2014¬2020 Evropská komise (EK)
definitivně potvrdila strategii a nastavení priorit České republiky pro rozdělování prostředků
Evropských strukturálnícha investičních fondů na příštích 10 let.
Dohoda o partnerství je zastřešujícím dokumentem pro celý systém čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020. Je postavena
na analytickém zhodnocení socioekonomické situace ČR a problémových oblastí, ze kterého
odvozuje nejdůležitější potřeby rozvoje a územní rozdíly. Klíčovým východiskem jsou zároveň
evropské, národní i regionální strategické dokumenty.
Priority financování a očekávané výsledky
Z této analýzy vycházejí priority financování, které představují osm hlavních oblastí, jež by měly
být z ESI fondů v programovém období 2014–2020 financovány. Jsou klíčovým směrem, kam
bude cílena podpora prostřednictvím programů ESI fondů.

Priority financování

Programy

1. Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti
zejména ohrožených skupin

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
priorita 3, 4, 5

2. Kvalitní systém celoživotního učeníprodukující kvalifikovanou a adaptabilní
pracovní sílu
3. Výzkumný a inovační systém propojený
s aplikační sférou a směřující ke komerčně
využitelným výsledkům
4. Podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu a přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství
5. Udržitelná infrastruktura umožňující
konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území
6. Transparentní a efektivní veřejná správa
s nízkou mírou administrativní a regulační
zátěže
7. Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně
proti chudobě
8. Ochrana životního prostředí a krajiny
a přizpůsobení se změně klimatu

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
priorita 2, 3
OP Doprava
priorita 5
OP Životní prostředí
priorita 8
OP Zaměstnanost
priorita 1, 6, 7
Integrovaný regionální operační program
priorita 2, 5, 6, 7, 8
OP Praha - pól růstu ČR
priorita 1, 2, 3, 4, 7, 8
OP Technická pomoc
Program rozvoje venkova
priorita 1, 2, 3, 4, 7, 8
OP Rybářství
priorita 4, 8

Dohoda o partnerství zároveň slovně definuje očekávaný posun, ke kterému by měly ESI fondy
v programovém období 2014–2020 přispět – tzv. hlavní očekávané výsledky. Tyto výsledky
budou společně s prioritami financování hlavním prvkem věcného řízení Dohody o partnerství
a hodnocení dosahovaného pokroku.
Úloha Dohody o partnerství
Dohoda o partnerství je vzhledem ke svému charakteru zastřešujícího strategického dokumentu pro programové období 2014–2020 určující a svým obsahem závazná i pro jednotlivé
programové dokumenty. Detailní informace týkající se programů však v Dohodě o partnerství
nejsou obsaženy, tento dokument se pohybuje v obecnější rovině. Programové dokumenty
následně definují konkrétní opatření a aktivity, které budou podporovány, příjemce a cílové
skupiny a podmínky podpory.
Mimo věcné části Dohoda o partnerství v neposlední řadě definuje potřeby a stanovuje hlavní
principy, cíle, opatření a postupy i v klíčových oblastech implementace, jako jsou výkonnostní
rámec, administrativní kapacita, snižování administrativní zátěže, integrované přístupy či elektronizace výměny dat a informací. Nedílnou součástí dokumentu je také hodnocení naplňování
předběžných podmínek.
Strategické řízení Dohody o partnerství
Zahájením implementace programového období 2014–2020 a programů ESI fondů nastane
fáze strategického řízení Dohody o partnerství, které bude znamenat kontinuální sledování
a vyhodnocování pokroku v dosahování výše zmíněných priorit financování a očekávaných výsledků prostřednictvím realizace programů ESI fondů. V případě, že dojde k odklonu od jejich
naplňování nebo naopak ke změně potřeb ČR v rámci socioekonomického vývoje, bude úkolem MMR–NOK navrhovat a prosazovat nápravná opatření v podobě lepšího plánování a zacilování výzev nebo v krajním případě změn programů či Dohody o partnerství.
Obecné nařízení EU stanovuje v čl. 52 členským státům povinnost zpracovat dvakrát v programovém období tzv. Zprávu o pokroku, a to k rokům 2016 (předložení zprávy v srpnu 2017)
a 2018 (předložení v srpnu 2019). Tyto zprávy budou představovat klíčové milníky strategického řízení a vyhodnocování Dohody o partnerství i celého systému ESI fondů v ČR vůči Evropské
komisi, a to i ve vztahu k výkonnostnímu rámci a rozdělení výkonnostní rezervy v případě
zprávy za rok 2018.
Zásadním dokumentem pro řízení Dohody o partnerství a ESI fondů jsou Pravidla řízení Dohody
o partnerství, jejichž první verze byla schválena vládou ČR v dubnu 2013. Pravidla řízení Dohody o partnerství stanovují základní principy, závazky, odpovědnosti a způsob řízení a koordinace implementace ESI fondů, a vytváří tak rámec pro fungování celého systému. V současnosti
prochází dokument rozsáhlou revizí s ohledem na posuny od doby jeho schválení a očekávané
zahájení programového období 2014–2020.

Vazby priorit financování na programy
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MS 2014+

Informační systém ESI fondů MS2014+
V září 2011 pověřila vláda Ministerstvo pro místní rozvoj přípravou nového informačního systému pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů (dále
„ESI fondy“) v programovém období 2014–2020 (dále „MS2014+“). Ten je základním
nástrojem pro sledování využívání finanční pomoci z ESI fondů a vyhodnocování realizace kohezní politiky na národní úrovni.
Příprava nového systému
Požadavek na vytvoření jednotného systému pro administraci evropských dotací (MS2014+)
navrhovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) i Evropská komise na základě závěrů
a doporučení „Auditu monitorovacího systému strukturálních fondů a fondů soudržnosti pro programové období 2007–2013“. V závěrech auditu bylo doporučeno, aby MMR
zajistilo jednotný systém, hrálo roli centrálního gestora a zajistilo jednotnou aplikaci pro
programy a žadatele. A tím na sebe vzalo i povinnosti vlastního realizátora.
Od září 2011 tak veškeré aktivity MMR směřovaly ke splnění výše zadaného úkolu. Formou
otevřeného výběrového řízení na „Pořízení Aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu
a rozvoje“ byla realizována veřejná zakázka a učiněny veškeré zákonem požadované kroky,
které vedly k podpisu smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější.
Představujeme MS2014+
Informační sytém MS2014+ zajišťuje jednotnou datovou základnu pro sdílení informací,
souvisejících s přípravou a naplňováním Dohody o partnerství (dále také „DoP“) uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií o čerpání z ESI fondů. Informační systém
MS2014+ pro období 2014–2020 je jednotný pro všechny programy ESI fondů vztahující se
k činnostem na národní úrovni pro vyhodnocování DoP. MS2014+ poskytuje podmínky pro
efektivní práci řídicích orgánů a práci žadatelů/příjemců při administraci projektů a programů. Nový informační systém zajišťuje sběr, přenos, zpracování, uchování, poskytování
a vyhodnocování dat a dále umožňuje interaktivní komunikaci mezi subjekty implementační struktury zapojenými do přípravy, administrace, hodnocení a kontrolování poskytování
finančních prostředků, stejně tak jako komunikaci s žadateli a příjemci podpory z ESI
fondů.
Aktuální stav systému MS2014+
Na konci srpna 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo přípravu Aplikace MS2014+
v rozsahu umožňujícím zahájení administrace programů a projektů ESI fondů. Následně
byla aplikace zpřístupněna pracovníkům implementační struktury pro účely ověřování
procesů na úrovni jednotlivých programů. Zahájení ostrého provozu systému a Aplikace
MS2014+ proběhlo 4. 11. 2014, kdy byly spuštěny služby datového centra. Další rozvoj
aplikace bude probíhat na základě požadavků jednotlivých subjektů implementace.
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Základní principy
Aplikace MS2014+
>>> Jeden společný monitorovací
systém
>>> Jediná databáze pro ukládání
všech dat
>>> Jediný zdroj pro tvorbu reportů
>>> Jediný zdroj pro kontroly, audit
>>> Procesy jsou realizovány dle
jednotné metodiky
>>> Čtyři uživatelské portály:
o IS KP14+
o CSSF14+
o Servisní portál
o Portál BI
MS2014+ přispívá k plnění základních tezí a principů, ke kterým se
přistoupilo na základě zkušeností
z minulých období:
>>> zjednodušování
>>> elektronizace dat
a dokumentů
>>> snadná komunikace
>>> transparentnost
>>> zlepšení řízení a efektivity
čerpání podpor

Popis systému MS2014+
Základní přístup do MS2014+ je zajištěn přes
webové rozhraní. Stěžejní je portál IS KP14+
pro externí uživatele a CSSF14+ pro interní
uživatele. Veškerá komunikace probíhá již
pouze elektronicky s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu.
Dále sytém MS2014+ zahrnuje servisní portál
pro správu, provoz a rozvoj aplikace a portál
Business inteligence pro získávání pokročilých datových výstupů.
Pomocí portálu IS KP14+ přistupují do aplikace systému MS2014+ externí uživatelé,
jako jsou: žadatelé/příjemci, partneři projektu nebo jiná osoba pověřená vypracováním
žádosti o podporu a správou projektů. Tento
modul je důležitým nástrojem pro vypracování žádosti o podporu. Prostřednictvím aplikace probíhá elektronické podání žádosti
o podporu a realizace procesů jako správa
žádostí o podporu/projektů, jejich monitoring a administrace projektů (vypracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu
apod. a jejich elektronické podání).

Portál CSSF14+ je určen pro interní uživatele. Interním uživatelem jsou osoby spadající
do implementační struktury ESI fondů (ŘO/
ZS, platebního a certifikačního orgánu, auditního orgánu a dalších subjektů pro hodnocení
a kontrolu projektů). Modul CSSF14+ zajišťuje procesy související s přípravami, plánováním, řízením, správou, monitorováním, vyhodnocováním, kontrolou a auditem realizace
programů.
Systém MS2014+ zahrnuje i požadavky eCohesion Policy (elektronické zadávání, digitální
podpisy, digitální archívy) a eGovernmentu (propojení na Základní registry ČR – ROS a RUIAN
a další systémy – načtení a validace subjektů, adres a osob) a poskytuje kvalitní podklady pro
kontrolu a audit projektů a programů.
Přístup na portál MS2014+

Přístup na portál IS KP14+

http://www.mssf.cz

https://mseu.mssf.cz
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IS VIOLA, SFC2014+, IS SZIF, Základní registry,
IS Auditní orgán, Účetní systémy ŘO, ... a další

Externí systémy

Portál žadatele/příjemce IS KP14+

pro subjekty implementační struktury

zjednodušení a standardizace procesů implementace
>>> příprava a nastavení programového období a programů
>>> procesy ESI fondů
>>> vyhlašování a nastavování výzev
>>> hodnocení projektů
>>> výběr projektů
>>> administrace projektů
>>> kontroly a audity
>>> nesrovnalosti
>>> důvěryhodné centrální datové úložiště

Infografika

jednotný portál pro žadatele/příjemce – žadatel zadá data v rámci
realizace projektu jen jedenkrát

Portál Business
Intelingece

registrace a ověření žadatele
>>> jednotný způsob registrace
>>> důvěrnost dat a jejich ochrana
>>> archivace dat
bezpapírová komunikace – kompletní elektronizace
>>> kvalifikovaný elektronický podpis
>>> on-line vytváření a předkládání dokumentů
>>> elektronické překládání žádostí a příloh
>>> vypracování žádosti o podporu na projekt
>>> příjem žádostí o podporu na projekt
>>> zprávy o realizaci a informace o pokroku
>>> žádosti o platbu
>>> souhrnné žádosti
>>> finanční plány
>>> uživatelská úprava procesů a formulářů
>>> verzování a archivace dat

Portál administrace CSSF14+

>>> manažerské
nástroje
>>> vytěžování dat a DWH

propojení procesů
>>> vazby na účetní systém ŘO
>>> vazba na účetní systém PCO / MF
>>> vazba na informační systém AO / MF
>>> vazby na podpůrné ext. systémy pro implementaci
>>> vazba na SFC2014+

Monitorovací systém
ESI fondů 2014–2020
MS 2014+

Service desk

e-government
>>> vazba na Základní registry
>>> vazba na další systémy e-governmentu

servisní portál pro správu, provoz a rozvoj aplikace
sdílení dat celou implementační strukturou
>>> centrální správa uživatelů, rolí a kompetencí
>>> jednotné prostředí Service Desku/procesy, funkce, audit
>>> základní reporting o stavu aplikace
>>> řízení rozvojových požadavků

podpůrná agenda
>>> CBA (Cost Benefit Analisys)
>>> Databáze socio-ekonomických dopadů

www.mssf.cz
www.dotaceEU.cz
webový portál se všemi informacemi
o Evropských strukturálních a investičních fondech na jednom místě

Projektový cyklus v MS2014+: Od přípravy žádosti o podporu po archivaci dat

e
příprava a podání
žádosti o podporu
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otevřené
výzvy

hodnocení
a výběr projektů
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Ikony: The Noun Project a Flaticon

Lidské
2007–2013
zdroje

Nedočerpání programů v roce 2013
sníženo o více než 700 mil. Kč

Aktuality z Pracovní skupiny
pro ukončování 2007–2013

V roce 2013 se Česká republika poprvé potýkala s tzv. automatickým zrušením závazku (decommitmentem). Ten se dotkl alokace programů za rok 2010 a 2011. Díky intenzivním jednáním s Evropskou komisí s cílem snížení částky ohrožené automatickým
zrušením závazku se podařilo zachránit více než 700 mil. korun.

Dne 30. září 2014 se v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj uskutečnilo další setkání
Pracovní skupiny pro ukončování programového období 2007–2013 (PS UKON). Jejím cílem je efektivní koordinace aktivit, zajištění včasné realizace procesů a sdílení zkušeností
souvisejících s uzavíráním programového období 2007–2013.

Snahou národních orgánů zapojených v implementaci fondů EU je maximálně eliminovat riziko
automatického zrušení závazku (tzv. decommitment), k čemuž je možné využít např. článků
95 a 96 Obecného nařízení Rady (ES). V praxi to znamená, že automatické zrušení závazku se
nedotkne výdajů programů, které nemohly být certifikovány z důvodu probíhajících soudních
nebo správních řízení (článek 95), či výdajů, které byly zasaženy vyšší mocí např. povodněmi
(článek 96), a to při naplnění podmínek daných nařízením.

Členové PS UKON byli seznámeni s aktuálními informacemi z Evropské komise (EK) a s blížícími
se termíny v procesu uzavírání, které budou plněny v následujících měsících.

Díky usilovné snaze Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci
(MMR–NOK) a dalších zapojených subjektů se podařilo s Evropskou komisí úspěšně vyjednat
aplikaci těchto článků v rámci OP Životní prostředí (čl. 95 a 96), OP Technická pomoc (čl. 95)
a Integrovaného operačního programu (čl. 95), a zachránit tak více než 700 mil. korun. Díky
uplatnění výjimek je možné tyto prostředky dodatečně předložit Evropské komisi k proplacení
v následujících letech.
Jednání budou pokračovat
Vyjednávání s Evropskou komisí však nekončí, i v letošním roce bude MMR–NOK usilovat
o aplikaci těchto článků a umožnění přesunu prostředků ohrožených automatickým zrušením
závazku roku 2014 do roku následujícího, tj. závěrečného roku implementace programového
období 2007–2013. V současné chvíli dochází ke zjišťování situace v rámci jednotlivých OP
a výběru operací, které pod články 95 a 96 mohou spadat tak, aby bylo možno Evropskou
komisi o aplikaci článků zažádat do konce roku 2014.

Aplikace čl. 95/96 pro rok 2013
Operační programy

v mil. EUR

v mil. Kč*

OP Životní prostředí

23,8

660,95

OP Technická pomoc

1,06

29,44

Integrovaný OP

0,62

17,16

Celkem

25,48

707,55

* použit kurz 27,775 Kč/EUR, tj. přepočteno měsíčním kurzem září 2014, kdy byly oficiálně oznámeny uznané
částky ze strany EK (finální částky v Kč budou známy až při jejich vykázání EK).
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Finanční prostředky v operačních programech
V souvislosti s ukončováním programového období 2007–2013 je nutné se soustředit na maximální možné využití dostupných finančních prostředků v jednotlivých operačních programech
(OP). Pozornost byla věnována aplikaci čl. 95/96 Obecného nařízení (více informací v článku
na str. 12) nebo konečnému datu způsobilosti výdajů. Další informace zazněly také k tzv. flexibilitě, která umožňuje řídicím orgánům (ŘO) pružněji využít finanční prostředky v programu jejich
přesunem do podporovaných oblastí s větší absorpční kapacitou bez složitého schvalovacího
procesu EK, a tudíž s větší šancí na jejich úspěšné dočerpání.
Výroční a závěrečné zprávy
Účastníkům byly dále poskytnuty souhrnné informace k Výročním zprávám o provádění operačního programu a Závěrečné zprávě, pomocí nichž ŘO informují subjekty na národní i evropské
úrovni o pokroku a dosažených výsledcích v rámci programu a využití alokovaných finančních
prostředků. Oproti informacím v každoročních výročních zprávách bude v závěrečné zprávě zohledněn celkový přínos a rozvoj podporovaných oblastí, a to včetně přijatých opatření vzniklých
při implementaci programu.
Administrativní kapacita
V návaznosti na předchozí setkání se PS UKON věnovala také oblasti zajištění dostatečné administrativní kapacity, která se bude na procesu uzavírání programového období 2007–2013 podílet
a je pro úspěšné uzavření jednotlivých OP nezbytná. Zejména nyní, v době, kdy je potřeba zajistit
ukončení programového období 2007–2013 a hladký start programového období 2014–2020,
je třeba věnovat zvýšenou pozornost plánování administrativních kapacit a souvisejícímu rozvoji
lidských zdrojů.
Strategie dočerpání operačních programů
Členové PS UKON, jimiž jsou zástupci řídicích orgánů a dalších subjektů implementační struktury
v oblasti ukončování, byli také informováni o tzv. strategii dočerpání disponibilních prostředků
v jednotlivých OP. Strategie dočerpání OP představuje zvolenou strategii ŘO k dočerpání prostředků OP. Strategie dočerpání byly v létě schváleny vládou ČR a dávají řídicím orgánům mandát
realizovat zvolenou taktiku.
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Vyfoť projekt

Čtvrtý ročník soutěže Vyfoť projekt
zná své vítěze
Fotografická soutěž Vyfoť projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní
orgán pro koordinaci, se i letos těšila velkému zájmu široké veřejnosti. Během letních měsíců přihlásili fotografové do soutěže více než 3 300 fotoalb. Každé z nich představovalo
některý z projektů podpořený z fondů Evropské unie.
Úkolem soutěžících bylo fotit projekty podpořené z fondů EU a nahrát je pomocí formuláře
na webové stránky soutěže www.vyfotprojekt.cz. Fotografové měli rozhodně z čeho vybírat.
Realizovaných projektů s podporou Evropské unie je u nás již více než 60 tisíc.
Výherci soutěže na MMR s náměstkem
ministryně Danielem Braunem

„Z více než šesti tisíc přihlášených fotografií měli porotci složitou práci vybrat opravdu ty nejhezčí, protože kvalita oproti předchozím ročníkům výrazně vzrostla,“ řekl Daniel Braun, náměstek ministryně pro místní rozvoj. „Děkuji všem soutěžícím, že nám pomáhají zachytit proměnu
a rozvoj České republiky, která probíhá díky projektům podpořeným z evropských fondů,“
dodal Braun.
Nejtalentovanější fotograf
Nejvíce porotce zaujalo fotoalbum, které do soutěže přihlásil Zdeněk Dvořák z Jaroslavic s názvem Rybářské sítě. Fotografoval projekt podpořený v rámci OP Rybářství, který podpořil pořízení
vybavení pro výlovy rybníků. Druhé místo získal Jaroslav Jirásek z Chebu, který vyfotil projekt
Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně – část II. A. Ten vznikl díky dotaci ROP
NUTS II Severozápad. Třetím nejtalentovanějším se stal Václav Křovina z Hrádku u Rokycan a jeho
album Rozhledna na Kotli-Rokycany podpořené z ROP NUTS II Jihozápad.
Další kategorie
V kategorii „Před a po“ uspěla Irena Brožová z Prahy, která zachytila proměnu Havlíčkových
sadů v Praze v rámci projektu podpořeného z OP Praha Konkurenceschopnost. Druhé místo patří
Romanu Jarošovi z Ostravy s albem Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov. Tento
projekt byl podpořen z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Pomyslný bronz si odnesl Petr
Daněk z Dolní Bečvy s albem Dostavba sportovního areálu v Dolní Bečvě z ROP NUTS II Střední
Morava.

Nejtalentovanější fotograf
1. místo – Zdeněk Dvořák
3. místo – Václav Křovina

2. místo
– Jaroslav Jirásek
SELFIE – Pavla Jáchimová
v ZOO Pěti kontinentů
Před a po – Irena Brožová

Titul nejaktivnější fotografka patří Nikole Gorylové z Ostravy s 984 vyfotografovanými projekty.
Druhé místo získala Jaroslava Indrová z Ostravy (630 fotoalb) a třetí Zuzana Adámková z Prahy
(384 fotoalb). V doplňkové kategorii „Vyfoť se sám“ zvítězila Pavla Jáchimová z Jihlavy s albem
ZOO pěti kontinentů.
Vítězům gratulujeme a těšíme se na účast v jubilejním pátém ročníku
soutěže, který proběhne v létě 2015.
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„Ze statistických dat do konce roku 2012 vyplývá, že díky politice soudržnosti bylo vytvořeno
přibližně 600 tisíc nových pracovních míst, bylo podpořeno 80 000 začínajících podniků, pět
milionů občanů získalo přístup k širokopásmovému internetovému připojení a přes tři miliony lidí
má lepší zásobování pitnou vodou. Díky podpoře fondů EU našlo téměř šest milionů nezaměstnaných práci a dalších téměř devět milionů lidí získalo kvalifikaci,“ řekl Daniel Braun, náměstek
ministryně pro místní rozvoj.
Letošní zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti také zdůrazňuje vazby politiky soudržnosti a strategie Evropa 2020 a popisuje její reformu s cílem posílení jejích dopadů v oblasti
růstu, pracovních míst a správy veřejných věcí, které jsou nezbytné pro její fungování. Strukturální
a investiční fondy (ESIF) jsou významným nástrojem pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 a pro
mnoho členských států se staly hlavním zdrojem financí pro veřejné investice.

Čtvrtletní
nárůst
15,9 mld. Kč

Čtvrtletní
nárůst
2 067

Celková alokace
2007–2013

Prostředky
v podaných
žádostech

Prostředky kryté
Rozhodnutím/
Smlouvou
o poskytnutí dotace

Proplacené
prostředky
příjemcům
(vyúčtované)
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Žádosti zaslané
do EK

Počet schválených
projektů

Od letošního roku publikuje Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci stav čerpání prostředků
fondů EU ve čtvrtletních intervalech. Nárůst je sledován za období 3. 7.–3. 10. 2014.

Věcný pokrok
Indikátor

Dosažená hodnota

Nově cíleně vytvořená pracovní místa

78 564

Počet projektů na podporu MSP

5 599

Nové dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy
Nové a rekonstruované silnice II. a III. třídy
Rekonstruované železniční tratě

Datový portál politiky soudržnosti
Se zveřejněním Šesté kohezní zprávy Evropská komise spustila nový datový portál o politice soudržnosti. Tato otevřená platforma poskytuje informace o investicích a dosažených výsledcích fondů EU a zároveň informace o sociálně-ekonomické situaci v jednotlivých zemích EU. Údaje jsou
získávány ze zpráv předkládaných Evropské komisi členskými státy. Tento nástroj má podpořit
vyšší transparentnost a diskusi o výkonnosti fondů EU.

Čtvrtletní
nárůst
6,8 mld. Kč
376,5 mld. Kč

441,5 mld. Kč

Čtvrtletní
nárůst
23,9 mld. Kč

55 787

Čtvrtletní
nárůst
30,8 mld. Kč

662,3 Kč

Zpráva uvádí i další cíle podporované v členských
státech EU z ESI fondů v programovém období
2014–2020. Jedná se o zaměstnanost, rozvoj malých
a středních podniků, zvyšování energetické účinnosti
nebo podporu sociálního začleňování. Politika soudržnosti také přispěla ke zmírnění dramatického poklesu
veřejných investic díky investičním prostředkům fondů
EU a přispěla k finanční stabilitě.

Finanční pokrok
*přepočet dle aktuálního kurzu, pouze evropský podíl financování

1 309,3 mld. Kč

Fondy v číslech

Na konci července Evropská komise (EK) zveřejnila „Šestou zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti“, která na datech dokládá, jak politika soudržnosti
EU plní cíle růstu stanovené ve strategii Evropa 2020,
především tvorbou pracovních míst, a snižuje tak rozdíly v EU.

Čtvrtletní monitorovací zpráva
o průběhu čerpání k 3. 10. 2014

695,2 mld. Kč

Šestá zpráva o hospodářské, sociální
a územní soudržnosti

Zrekonstruované památkové objekty
Regenerované byty
Ekologická vozidla veřejné dopravy

244 km
1 690,6 km
328,1 km
192
52 545
608

Kompletní zpráva v angličtině a přístup na datový portál:

Monitorovací zpráva za 3. Q 2014:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/monitorovaci-zprava

17

Úspěšné projekty

Projekty EU ve finále Stavby roku 2014

Cena partnera ARCHITECTURE WEEK – Urbanistický projekt roku
Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání

Do finále 22. ročníku soutěže Stavba roku 2014 bylo nominováno hned několik projektů,
které byly podpořeny z fondů Evropské unie. Dva dosáhli na nejvyšší ocenění, další bodoval
u odborné veřejnosti a jeden si odnesl cenu veřejnosti.

Cílem projektu byla výstavba nového objektu
se zázemím pro vzdělávací a výukovou činnost.
Stavba využívá architekturu, která je vzorovým
příkladem ekologického přístupu ve stavění
a trvale udržitelného využívání krajiny.
Příjemce: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
Podpořeno v rámci OP Životní prostředí částkou 70,9 mil. Kč.

Slavnostní předání cen proběhlo 9. října 2014 v prostorách Senátu. Porota letos vybírala z 59 přihlášených českých architektonických projektů. Do finále soutěže bylo nominováno 15 z nich. Letos poprvé proběhla soutěž Zahraniční stavba roku s pěti přihlášenými realizacemi. Pořadatelem
soutěže je ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Mezi 15 finalistů se probojovalo
hned šest projektů, které byly spolufinancovány fondy Evropské unie a ty vám nyní představíme.
Hlavní cena

Cena veřejnosti a Cena předsedy Senátu ČR
Svět techniky v Ostravě

CEITEC – Středoevropský technologický institut
CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je
vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím
a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky
v Brně.
Příjemce: Masarykova univerzita v Brně
Podpořeno v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace částkou 4,4 mld. Kč.
Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku
Lanová dráha na Sněžku zajišťuje dostupnost, dopravní a servisní obslužnost hory. Po
60 letech provozu byla rekonstrukce lanové
dráhy nezbytně nutná. V rámci projektu došlo
ke kompletní výměně technologií a opravám
související infrastruktury.
Příjemce: Město Pec pod Sněžkou
Podpořeno v rámci ROP NUTS II Severovýchod
částkou 219,7 mil. Kč.

Podrobné informace o soutěži a galerie fotografií staveb:
http://www.stavbaroku.cz
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Projekt je jednou ze součástí rozvojových vizí bývalé průmyslové oblasti Dolních Vítkovic, který
si klade za cíl propojení tradiční huťařsko-strojírenské historie s moderní budoucností založené
na vědě, výzkumu, kultuře, vzdělávání, ale také
relaxaci a rozvoji volnočasových aktivit.
Příjemce: Dolní oblast Vítkovice
Podpořeno v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace částkou 455,7 mil. Kč.
Nominace
Revitalizace městských lázní na
galerijní objekt

Dopravní stavba Dálnice D3,
stavba 0307, Tábor – Soběslav

Díky projektu vznikly nové výstavní prostory pro
Oblastní galerii v Liberci.
Příjemce: Statutární město Liberec
Podpořeno v rámci ROP NUTS II Severovýchod
částkou 307 mil. Kč.

Stavba je součástí projektu Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí.
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Podpořeno v rámci OP Doprava částkou
9 mld. Kč.
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Navrhni projekt a vyhraj skvělé ceny
... více na www.navrhniprojekt.cz

