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Milé čtenářky, milí čtenáři,

V tomto čísle se ještě ohlédneme za důležitou událostí, kterou bylo odeslání Dohody
o partnerství do Bruselu, a doplníme další očekávané kroky přípravy programového období
2014–2020. Další článek shrnuje ty nejpodstatnější změny, které v novém programovém
období můžeme očekávat, a přinášíme také informace z pátého jednání Rady pro Evropské
strukturální a investiční fondy.
K programovému období 2007–2013 přinášíme aktuální informace o stavu čerpání prostředků fondů EU a informace k naplňování pravidla n+3/n+2 z pohledu řešení rizika automatického zrušení závazku. Aktuálním tématem se nyní stává také příprava na ukončování
programového období 2007–2013. Infografika připomene dosažení významného milníku
více než 50 000 realizovaných projektů v tomto programovém období.
V průběhu dubna a května oslavovala Česká republika 10. výročí vstupu do Evropské unie.
MMR-NOK se podílel na pořádání několika zajímavých akcích, ze kterých přinášíme krátké
reportáže. K tomuto výročí vznikla také studie o přínosech strukturálních fondů a kohezní
politiky za 10 let členství v EU, jejíž shrnutí publikujeme na stranách 8–9.

Projekt z titulní strany
Název

Braillovo písmo v aplikaci na flexibilní materiály

Operační program

Operační program Podnikání a inovace

Oblast intervence

Inovace – Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Příjemce

Colognia press, a.s.

Místo realizace

Kolín (Středočeský kraj)

Doba realizace

25. 9. 2010 – 31. 3. 2012

Celkové náklady

64 051 043 Kč

Příspěvek z fondů EU

27 085 542 Kč

Národní zdroje

4 779 802 Kč

Soukromé zdroje

32 185 699 Kč



po dvou měsících dostáváte do rukou šesté číslo bulletinu OKO NOKu přinášející aktuální
informace Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci, který zastřešuje
čerpání a koordinaci evropských fondů v České republice.

Nezapomněli jsme opět ani na úspěšné projekty. Právě ty nejlépe dokazují, čeho se díky
investicím z fondů EU podařilo dosáhnout. Tentokrát představujeme tři projekty oceněné
Francouzsko-českou obchodní komorou za odpovědné, transparentní a inovativní čerpání
evropských fondů.
Další číslo Oka NOKu by nemohlo vzniknout bez spolupráce kolegů ze všech odborů sekce
NOKu tvořících redakční radu, kteří se podílejí na výběru témat a jako odborní gestoři dohlížejí na faktickou správnost připravovaných textů. Rádi bychom jim poděkovali za dosud
odvedenou práci a zároveň je do budoucna motivovali k další aktivní spolupráci, abyste se za
dva měsíce mohli těšit na nové číslo bulletinu.

Další informace o projektu najdete na stranách 18–19.
S přáním hezkého léta

Bulletin Oko NOKu
Vydává: Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
Redakční rada: Ing. Šárka Fojtíková, Ing. Marta Kadlecová, Ing. Radek Kobza, Mgr. Renata
Králová, Ing. Josef Ludl, Ing. Veronika Picková, Ing. Markéta Šimlová, Ing. Eva Šusteková
Grafická úprava a tisk: Svoboda Press s. r. o.
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Dohoda

Strategický dokument, který stanoví, kam bude nasměrována podpora z Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v období 2014–2020, byl odeslán
do Bruselu.

Tým MMR-NOK připravující Dohodu o partnerství

Nařízení pro ESI fondy ukládá členskému státu povinnost předložit Dohodu o partnerství
(dále jen Dohoda) nejpozději do 22. dubna
2014 Evropské komisi. V návaznosti na schválení návrhu Dohody Vládou ČR 9. dubna 2014,
Česká republika tuto povinnost splnila a dne
17. dubna 2014 Dohodu odeslala prostřednictvím
informačního systému Evropské komise (EK) do
Bruselu. Celý proces přípravy a vyjednávání vede
Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán
pro koordinaci.

V průběhu června by české orgány měly obdržet oficiální připomínky EK k Dohodě. Díky intenzivnímu, téměř rok a půl trvajícímu neformálnímu projednávání Dohody s EK byla velká
řada připomínek již zapracována či vysvětlena, a objem oficiálních připomínek byl tak snížen
na minimum. Vypořádání oficiálních připomínek bude předmětem formálního jednání v první
polovině července. Upravenou verzi Dohody o partnerství ČR následně zašle EK do konce
července 2014, přičemž její finální schválení lze očekávat nejpozději na podzim 2014.
Na tento proces je také navázáno schvalování jednotlivých programů, jejichž strukturu Dohoda stanoví. Ty musí být Komisi předloženy ke schválení nejpozději do tří měsíců od předložení
Dohody tj. v červenci 2014 s očekávaným schválením na přelomu roku 2014. Přípravou programů jsou pověřeny jednotlivé řídicí orgány.

Jednání Rady pro Evropské strukturální
a investiční fondy
Dne 27. května 2014 se na svém pátém jednání sešla Rada pro Evropské a strukturální
fondy (dále jen Rada) – nadresortní odborný a poradní orgán Vlády ČR, který zajišťuje
věcné zaměření intervencí všech ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020.
Dohoda o partnerství
Rada byla informována o aktuálním stavu vyjednávání Dohody o partnerství, která byla 17. 4. 2014
předána Evropské komisi (EK). Ta má tři měsíce pro zaslání připomínek. Ze zpráv zástupců EK plyne,
že oficiální připomínky můžeme očekávat v průběhu června. V červenci se očekává jednání mezi
EK a Českou republikou k případným úpravám Dohody o partnerství, a během srpna by tak mohla
být sjednána její konečná podoba. K finálnímu schválení Dohody ze strany EK tak pravděpodobně
dojde v průběhu podzimu tohoto roku.
Příprava programů
Hlavním předmětem květnového jednání Rady byly jednotlivé programy. MMR-NOK koordinuje
postup dopracování a přípravy programových dokumentů v rámci Pracovní skupiny k rozpracování programů, přičemž jednotný přístup ke zpracování programů je zajištěn prostřednictvím
Metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů, který byl schválen vládou v květnu
roku 2013. Řídicí orgány mají povinnost předložit programy EK do tří měsíců (s výjimkou OP Rybářství a programů v rámci cíle Evropská územní spolupráce) od předložení Dohody o partnerství,
tj. do 17. července 2014.
Jednotlivé programy budou předkládány vládě ke schválení v červnu, popř. začátkem července
2014. Současně probíhají neformální vyjednávání programů a technická jednání jednotlivých
řídicích orgánů se zástupci EK za účasti MMR-NOK. Cílem těchto jednání je eliminovat problematické oblasti v přípravě programů před jejich finálním dopracováním a předložením vládě ČR
ke schválení. MMR-NOK v této souvislosti upozorňuje řídicí orgány na včasné dopracování programů, pečlivé nastavení harmonogramu procesních kroků a jeho důsledné dodržování tak, aby
byly programy předloženy ve stanoveném termínu.
Další body jednání
Na jednání Rady dále zazněla informace k řešení vymezení územní dimenze programů ESI fondů,
nastavení implementační struktury programů a dopracování jednotného metodického prostředí
a zbývajících metodických dokumentů.
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Samostatný bodem jednání byla také situace v naplňování rizikových předběžných podmínek.
V této oblasti MMR-NOK aktivně spolupracuje se všemi gestory jednotlivých předběžných podmínek. I když postupně dochází k jejich průběžnému plnění, rychlost a kvalita přijímání materiálů, kterými jsou naplňovány, není optimální. Ve dnech 30. 4. a 23. 5. 2014 se také uskutečnily
videokonference se zástupci Evropské komise, kde byly řešeny vybrané předběžné podmínky.
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Rada

Dohoda o partnerství odeslána do Bruselu

2014–2020

Hlavní posuny a změny
pro programové období 2014–2020
Nové programové období s sebou přináší celou řadu změn souvisejících s reformou kohezní politiky. Přinášíme přehledné shrnutí toho nejpodstatnějšího.
Zaměření na strategické potřeby
Cílem reformy politiky soudržnosti pro programové období 2014–2020 je podpořit rozvoj všech
evropských regionů a dosáhnout maximálního efektu investic ESI fondů pro jejich rozvoj. Toho
má být dosaženo díky užšímu vymezení strategie a snížení počtu podporovaných aktivit. Koncentrace cílů podpory je nutná i s ohledem na to, že celková alokace prostředků pro ČR je nižší
než v předcházejícím období. Podporované aktivity se budou soustředit především na podporu
realizace aktuální strategie Evropa 2020, jejímž cílem je dosažení udržitelného růstu založeného
na znalostech a podporujícího sociální začlenění. Podpora se zaměří na odvětví jako: výzkum
a vývoj, inovace, vzdělávání, infrastruktura, digitální agenda, životní prostředí a energetická účinnost, podpora zaměstnanosti a malých a středních podniků. Na základě podrobné socio-ekonomické analýzy byly zvoleny intervence, které budou řešit reálné potřeby ČR a jejích regionů.
Orientace na výsledky
Evropská unie také požaduje stanovení jasných, transparentních, měřitelných a odpovědných
cílů orientovaných na výsledky. Členský stát musí předem stanovit, jakých výsledků chce prostřednictvím zdrojů z ESI fondů dosáhnout. Jejich sledování a měření umožní kvalitní nastavení
indikátorové soustavy. Pro úspěšně čerpající programy je zavedena tzv. výkonnostní rezerva, která
umožní při naplnění cílů získat další prostředky.

metodických postupů sjednotí a definuje jednotné postupy v klíčových oblastech implementace.
To podpoří také elektronizace a sjednocení základních administrativních procesů. S cílem snižování administrativní zátěže žadatelů a příjemců budou informace k možnostem čerpání na jednom
místě a s dostatečným časovým předstihem a dojde také k sjednocení informačních systémů pro
podání projektové žádosti. Větší důraz bude kladen na společenský přínos projektů a vynaložených investic namísto objemu, rychlosti a formální správnosti čerpání.
Nové finanční nástroje
V novém programovém období bude podporováno širší využití finančních nástrojů ať už z pohledu objemu finančních prostředků, nebo aktivit či příjemců, kteří mohou být touto formou podpořeni. Rozšířené využití návratných finančních nástrojů posílí vyšší kvalitu projektů a s výhledem
do budoucna sníží závislost příjemců na dotacích. Prostředky EU z finančních nástrojů budou
příjemcům poskytovány ve formě půjček, záruk či rizikového kapitálu.

POSUNY VE VĚCNÉM ZAMĚŘENÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014–2020
Využití a další rozvoj aktivit
programového období 2007–2013
v navazujícím období 2014–2020
>>> důraz na propojení vzdělávání
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

Předběžné podmínky
V novém programovém období se také zavádějí tzv. předběžné podmínky. Ty mají vytvořit podmínky a předpoklady nezbytné pro lepší investování a efektivitu vynaložených zdrojů EU. Příkladem jsou různé sektorové strategie nebo reformy systému jako např. nový služební zákon pro
veřejnou správu, Národní strategie inteligentní specializace v oblasti výzkumu a inovací, implementace směrnice EIA v oblasti životního prostředí apod. Nejenže na jejich splnění závisí možnost
využívat prostředky ESI fondů, ale jsou i významnými faktory zvýšení efektivity využívání evropských prostředků. Kvalita veřejných institucí nebo investičního prostředí je nezbytným předpokladem pro dosahování stanovených cílů.
Zjednodušení a omezování byrokracie
Dalším prvkem reformy je také určité zjednodušení a omezení byrokracie pří využívání prostředků
ESI fondů. I když v tomto ohledu je nutné podotknout, že čerpání nikdy nebude úplně jednoduché, vzhledem k tomu, že se jedná o využívání veřejných zdrojů, kde jsou kontrolní mechanismy
namístě. Zjednodušení má být dosaženo pomocí nastavení jednotného centrálně koordinovaného přístupu s jasným vymezením rolí a povinností jednotlivých subjektů implementační struktury.
Za tímto účelem je vytvářeno jednotné metodické prostředí, které prostřednictvím závazných
6

>>>
>>>
>>>

s trhem práce
důraz na propojení vědy a výzkumu
s tvorbou inovací
větší zapojení podniků do tvorby inovací
využití evropských center excelence
a další výzkumné infrastruktury
rozvoj a modernizace technologií
pořízených v programovém období 		
2007–2013
dokončení výstavby velké TEN-T
infrastruktury a klíčové dopravní
infrastruktury
dokončení digitalizace
a elektronizace veřejné správy
důraz na vzdělávání a kvalifikaci ve 		
veřejné správě a složkách integrovaného
záchranného systému
podpora vodohospodářské
infrastruktury v malých aglomeracích

Nové aktivity 2014–2020
>>> nové nástroje a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti (stáže ve firmách apod.)

>>> posun ke strategickému řízení
a vzdělávání vedení škol

>>> koordinace všech regionálních opatření
>>> investice do špičkových technologií
namísto výstavby

>>> projekty zaměřené na schopnost
podniků efektivně využívat informace

>>> přechod k novým formám podpory

– finanční nástroje, návratné typy fondů

>>> posílení orientace na maximální využití
inteligentní řešení pro řízení dopravy

>>> zavádění moderních metod řízení
lidských zdrojů

>>> nastavení systémů sociálního bydlení
>>> podpora infrastruktury zajišťující
napojení alternativních zdrojů energie

>>> komplexní a systémová opatření
v oblasti životního prostředí

Snížení počtu programů
V novém programovém období dojde ke snížení počtu programů spolufinancovaných z ESI
fondů. V rámci kohezní politiky bude podpora rozdělována osmi operačními programy.
Sedm regionálních operačních programů programového období 2007–2013 bude sjednoceno do jednoho. Nově je do systému zahrnut také Program rozvoje venkova a OP Rybářství
(v rámci politiky rozvoje venkova a společné rybářské politiky). Další programy budou realizovány v rámci cíle Evropské územní spolupráce (programy přeshraniční spolupráce s Polskem,
Rakouskem, Saskem a Slovenskem). Důraz je přitom kladen na dosahování synergií intervencí
a programů. Například v oblasti podnikání bude podporována komercionalizace výsledků vědy
a výzkumu či v oblasti vzdělávání bude důležitá vazba na požadavky trhu práce.
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Studie

Přínosy strukturálních fondů
a kohezní politiky v České republice
Hlavním úkolem studie, kterou pro Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovala společnost EEIP, a. s., je zhodnotit přínosy strukturálních fondů a kohezní politiky pro Českou
republiku za 10 let členství ČR v EU, tzn. ve dvou na sebe navazujících programových
obdobích 2004–2006 a 2007–2013.
Kohezní politika má významný makroekonomický dopad na ekonomiku České republiky především díky fondům EU. Prostřednictvím těchto fondů jsou rozdělovány finanční prostředky projektům určeným na posilování konkurenceschopnosti a ke snižování ekonomických
a sociálních rozdílů mezi regiony, čímž napomáhají plnění cílů Lisabonské strategie a nově
i Strategie Evropa 2020. Celkem bylo v předchozím programovém období 2004–2006 vyčerpáno 62,03 mld. Kč. V programovém období 2007–2013 dosáhly proplacené prostředky na účtech příjemců prozatím 404,8 mld. Kč (pouze EU podíl financování, proplaceno
k 7. 5. 2014).
Tyto investice měly významný vliv na hrubý domácí produkt, zaměstnanost a další důležité
makroekonomické indikátory. Dalším pozitivním aspektem kohezní politiky implementované
v ČR je fakt, že prostřednictvím operačních programů byla ve dvou zmíněných programových obdobích realizována řada projektů, které by se bez zapojení zdrojů z fondů EU neuskutečnily. Tento aspekt sehrál důležitou roli například v průběhu ekonomické krize, kdy se
podpora z fondů EU stala jedním z nástrojů napomáhajících jejímu zmírnění. Zároveň však
platil i obrácený vztah, kdy ekonomická krize spojená s krizí veřejných financí měla negativní
dopad na možné přínosy strukturálních fondů / Fondu soudržnosti. Vzhledem k principu
adicionality, tj. požadavku podílet se na financování projektu, se stal pokles dostupnosti
finančních prostředků u jakéhokoli typu subjektu klíčovým faktorem ovlivňujícím možnost
čerpat evropské fondy.
Zaměstnanost
Vedle výše zmíněného vlivu na HDP byla na makroekonomické úrovni podpořena i zaměstnanost ve formě vzniku nových pracovních míst. V rámci programového období 2007–2013
dosáhl počet nově vytvořených pracovních míst cca 82 400, a to především v rámci OP
Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Podnikání a inovace. Z toho více než 75 000 pracovních míst bylo vytvořeno cíleně; dalších více než 7 000 pracovních míst vzniklo jako vedlejší efekt kohezní politiky, tj. vytvoření pracovního místa nebylo hlavním záměrem projektu
financovaného ze strukturálních fondů. Tvorba pracovních míst byla také prostřednictvím
zdrojů z evropských fondů podpořena nepřímo díky zvýšeným vládním a soukromým investicím a na základě působení multiplikátoru. Při hodnocení veřejně prospěšných prací
jako specifického druhu zaměstnání bylo působení evropských fondů ještě výraznější;
přibližně 50 % všech nově umístěných uchazečů o tuto práci v České republice bylo
v letech 2008–2012 umístěno díky kohezní politice.
8

Rozvoj podnikání a inovací
Podnikání a inovace jsou hnacím motorem ekonomického rozvoje, neboť se podílejí jak
na ekonomickém růstu a jeho zvyšování, tak na zlepšování mezinárodní konkurenceschopnosti. Strukturální fondy ve sledovaném období 2004–2013 kofinancovaly projekty, které
měly za cíl zlepšit podnikatelské prostředí (např. projekt datových schránek, budování základních registrů a napojování registrů na centrální registry, Czech POINTy, elektronizace
veřejné správy), což se projevilo zjednodušením administrace při podnikání. Dalším cílem
kohezní politiky v oblasti inovací a podnikání byla podpora samotných podniků v oblasti konkurenceschopnosti (podpora zakládání a financování podniků a projektů zvyšujících
konkurenceschopnost). V letech 2007–2012 byl podpořen vznik 182 podniků a rozvoj
4 273 podniků, v letech 2007–2013 pak bylo dle údajů MPO vyčerpáno 569 podřízených a bezúročných úvěrů, to vše v sektoru MSP. V oblasti inovací pak byly ze strukturálních fondů podporovány především projekty zabývající se produktovou inovací; v rámci
těchto projektů byl odhadem podpořen vznik téměř jedné třetiny veškerých provedených produktových inovací v České republice.
Impulz pro výzkum a vývoj
Rozvoj výzkumu a vývoje (VaV) je další nezbytnou podmínkou pro konkurenceschopnou ekonomiku a hospodářský růst. Hlavním problémem VaV v České republice jsou z dlouhodobého
hlediska lidské zdroje a infrastruktura VaV (transfer technologií, spolupráce se soukromým
sektorem, centra sdružující výzkum, podnikový a vysokoškolský sektor apod.). V této oblasti
tak bylo podpořeno působení klastrů – do roku 2013 byla odhadem jedna třetina všech
klastrů v České republice podpořena zdroji z evropských fondů. Dále v oblasti transferu technologií vzniká osm center excelence a 40 regionálních výzkumných a vývojových center. V reakci na nedostatek lidských zdrojů v sektoru VaV přispěly zdroje z evropských fondů
k tvorbě nových pracovních pozic v této oblasti. Hodnota počtu veškerých nových pracovních míst ve VaV průřezově za všechny OP v programovém období 2007–2013 přesáhla
6 300 (38 % ze všech nově vzniklých pracovních míst ve VaV). Hodnota počtu specificky
výzkumných pracovních míst pak přesáhla 1 800, tj. 20 % všech výzkumných pracovních
pozic, které vznikly v daném období.
Dopravní infrastruktura
Jednou z klíčových priorit vedoucí k posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky je také kvalitní dopravní infrastruktura, která odstraňuje bariéry obchodu, a proto i na tuto oblast cílila kohezní
politika. U dopravní infrastruktury státního významu, která je financována skrze Státní fond
dopravní infrastruktury, tvořily zdroje ze strukturálních fondů významný podíl na financování (v letech 2009–2011 přes 30 %). Bez těchto prostředků by byla dopravní infrastruktura výrazně podfinancována, neboť řada dopravních projektů by bez nich nebyla realizována a dostupné
finanční zdroje by pokryly pouze nejnutnější opravu a údržbu. OP Doprava dohromady s regionálními operačními programy a OP Praha – Konkurenceschopnost v průběhu své existence velmi výrazně
přispěly k rozvoji dopravní infrastruktury regionálního i celostátního významu.
Celá studie je dostupná na http://www.strukturalni-fondy.cz/studie-prinosy
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projektů
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209 projektů
za 142 662 mil. Kč

785 projektů
za 17 906 mil. Kč

8 119 projektů
za 36 730 mil. Kč

819 projektů
za 15 903 mil. Kč

5 225 projektů
za 51 820 mil. Kč

789 projektů
za 15 567 mil. Kč

10 766 projektů
za 84 321 mil. Kč

811 projektů
za 14 485 mil. Kč

141 projektů
za 4 133 mil. Kč

908 projektů
za 14 390 mil. Kč

176 projektů
za 49 394 mil. Kč

624 projektů
za 16 101 mil. Kč

10 243 projektů
za 42 947 mil. Kč

313 projektů
za 13 961 mil. Kč

9 618 projektů
za 73 392 mil. Kč

916 projektů
za 2 826 mil. Kč

314 projektů
za 6 693 mil. Kč

271 projektů
za 6 123 mil. Kč

částkou
602 661 000 000 Kč
* k 3. 4. 2014, za 18 operačních programů, EU podíl, kurz 27,4 CZK/EUR
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Pravidlo n+3/n+2

pomocí aplikace článků 95 a 96 Obecného nařízení (nařízení Rady (ES) č. 1083/2006). Finální reakce bude známa na podzim tohoto roku.

2007–2013

Pravidlo n+3/n+2 je považováno za administrativní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.
Podle tohoto pravidla musí být alokace podpory pro „n-tý“ rok vyčerpána v následujících
třech/dvou kalendářních letech. Pro alokace roku 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3.
Na alokace roku 2011 a 2012 se vztahuje pravidlo n+2. Rozpočtový závazek pro rok 2007
byl rovnoměrně rozdělen do šesti následujících let programového období. Prostředky, které
nejsou z příslušné alokace vyčerpány do konce daného roku, podléhají tzv. automatickému
zrušení závazku. Znamená to, že alokace podpory na daný rok je snížena o nevyčerpané
finanční prostředky.
Stav plnění pravidla n+2/n+3 v roce 2013
I přes veškerou snahu limit čerpání v roce 2013 nenaplnilo pět operačních programů,
u kterých hrozí riziko automatického zrušení závazku ze strany EU. Konkrétně se jedná o OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje
a zaměstnanost (pouze cíl 2), OP Technická pomoc a Integrovaný operační program
(pouze cíl 2).
Výše nedočerpaných prostředků v roce 2013 není v tuto chvíli ještě konečná, neboť probíhá jednání s Evropskou komisí (EK) k uplatnění systémových nástrojů ke snížení této částky.
Jednání se týkají možnosti využít nástrojů ke snížení rizika automatického zrušení závazku

Evropský podíl
financování
fondů EU
26,7 mld.
€

čerpání
probíhá
na základě
ročních
alokací pro
jednotlivé
operační
programy,
fondy
a cíle

Vznik
závazku
z rozpočtu EU

rok n

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fungování pravidla n+3/n+2
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Vyčerpání
závazku
do roku

čerpání
závazku

n+3/n+2
čerpá se rovnoměrně v následujících letech

2011
2012
2013

15 %
31 %
65 %

83 %
100 %
míra
čerpání
celkové alokace

automatické
zrušení
závazku ze
strany EU
v případě
nevyčerpání
dané míry
alokace
pro jednotlivé
roky

2013
2014
2015
nevyčerpané
prostředky
EU neposkytne

>>> článek 95 Obecného nařízení
Představuje výjimku pro operace, které byly pozastaveny soudním řízením nebo
řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem, a tudíž související
výdaje nemohly být předloženy Platebním a certifikačním orgánem k proplacení
z rozpočtu EU. V rámci jednotlivých OP se nejčastěji jedná o případy, které jsou
dotčeny řízením v oblasti zadávání veřejných zakázek, a projekty, které jsou předmětem rozhodování odvolacího orgánu, případně operace dotčené trestním řízením. Aplikace článku 95 je aktuálně řešena pro OP Životní prostředí, OP Technická
pomoc a Integrovaný operační program, tj. programy ohrožené automatickým snížením závazku roku 2011.
>>> článek 96 Obecného nařízení
Prostřednictvím článku 96 je členskému státu poskytnuta možnost snížit výši automatického zrušení závazku o tu část, k níž nebylo možné podat přijatelnou žádost
o platbu z důvodů vyšší moci, která vážně ovlivnila provádění OP. Aplikaci článku 96
využil OP Životní prostředí z důvodu povodní, které na jaře 2013 postihly ČR, a značně tak zasáhly do realizace projektů v rámci tohoto operačního programu.
Stav plnění pravidla n+2 v roce 2014
Splnění pravidla n+2 pro alokaci roku 2012 se bude posuzovat podle toho, zda byly
na úrovni jednotlivých OP, cílů a fondů splněny limity čerpání pro rok 2014, které se
skládají z rozpočtových závazků roku 2008–2012 a 5/6 rozpočtového závazku roku 2007.
V procentním vyjádření musí být EK vykázány výdaje přibližně ve výši 83 % z celkové alokace operačního programu na období 2007–2013. Hranice se dle jednotlivých OP liší a pohybují se v intervalu 79,6–97,1 % z důvodu změny výše celkové alokace programů po realokaci prostředků mezi jednotlivými OP v roce 2012 a 2013. Této hodnoty mohou řídicí
orgány dosáhnout s využitím předběžných plateb, příp. ročních závazků velkých projektů
předložených EK ke schválení.
Aktuální stav plnění pravidla n+2 za jednotlivé operační programy je uveden v grafu
na straně 14. Limit čerpání pro rok 2014 aktuálně splňuje pouze OP Doprava. Nad hranicí
90 % splnění limitu čerpání pro rok 2014 se pohybuje OP Podnikání a inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (cíl 2), ROP Jihovýchod, ROP Severovýchod a OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko. U ostatních operačních programů je nutný ještě
poměrně významný pokrok v implementaci.
V případě OP Životní prostředí, Integrovaného operačního programu a OP Technická pomoc se může výše limitu čerpání pro rok 2014 ještě změnit vzhledem k výše zmíněným
probíhajícím jednáním o EK k uplatnění nástrojů ke snížení rizika zrušení automatického
závazku (operační programy přijdou o část alokace).
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Souhrnný stav čerpání prostředků fondů EU* k 7. 5. 2014

Čerpání finančních prostředků jednotlivých OP ve vztahu k pravidlu n+3/n+2

Fondy v číslech

*přepočet dle aktuálního kurzu, pouze evropský podíl financování

Žádosti o platbu zaslané do EK
Předběžná platba
Velké projekty
Celková alokace 2007–2013 (necertifikovaná část)
Limit čerpání 2014
Limit čerpání 2015
90

30

Celková alokace
2007–2013

20
10
OP PS ČR–PL - 0,8 %

OP PA - 0,4 %

OP PK - 0,9 %

ROP SČ - 2,1 %

ROP JZ - 2,4 %

ROP SV - 2,5 %

ROP SM - 2,5 %

ROP JV - 2,7 %

ROP MS - 2,7 %

ROP SZ - 2,9 %

OP TP - 2 - 0,01 %

OP TP - 1 - 0,7 %

OP VK - 2 - 0,1 %

OP VK - 1 - 6,8 %

IOP - 2 - 0,1 %

IOP - 1 - 5,9 %

OP VaVpl - 7,7 %

OP LZZ - 2 - 0,1 %

OP LZZ - 1 - 6,8 %

OP PI - 11,7 %

OP ŽP - FS - 15,8 %

OP ŽP - ERDF - 2,6 %

OP D - FS - 17,2 %

OP D - ERDF - 4,6 %

0

OP - fond / cíl - podíl alokace OP na celkové alokaci NSRR

Zdroj: MSC2007 – 7. 5. 2014

Ukončování operačních programů
programového období 2007–2013
Za účasti Evropské komise (EK) byl na podzim minulého roku zorganizován seminář
zaměřený na problematiku ukončování operačních programů programového období
2007–2013. Na semináři byly diskutovány nejen procesní otázky vyplývající z Pokynu EK k uzavírání programového období 2007–2013, ale rovněž tak hlavní principy
spojené s touto problematikou.

Prostředky
v podaných
žádostech

Prostředky kryté
Rozhodnutím/
Smlouvou
o poskytnutí dotace

Proplacené
prostředky
příjemcům
(vyúčtované)

Žádosti zaslané
do EK

Počet schválených
projektů

Vybrané projektové indikátory k 7. 5. 2014
Vedle finančního monitoringu sleduje MMR-NOK i věcné naplňování projektů podpořených z fondů EU. Díky tomu si lze udělat konkrétnější představu o dosažených
výsledcích a přínosech těchto investic v českých regionech.
Indikátor
Nově cíleně vytvořená pracovní místa
Počet přihlášek patentů a vynálezů
Počet projektů na podporu MSP
Nové dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy

Byla ustanovena Pracovní skupina pro ukončování, která se bude pravidelně scházet s cílem výměny zkušeností mezi řídicími orgány a ostatními subjekty implementační struktury v oblasti ukončování tak, aby byl v maximální možné míře nastaven plynulý a flexibilní
proces při zajištění této agendy. Nejen v rámci této pracovní skupiny, ale i na ostatních
platformách dochází k předávání zkušeností od řídicích orgánů z minulého programového období 2004–2006. Pozornost je věnována také zajištění dostatečné administrativní
kapacity, která se bude na procesu uzavírání podílet a pro jeho úspěšnou realizaci je
nezbytná.

Nové a rekonstruované silnice II. a III. třídy

K tématu byla vydána publikace „Odpovědi Evropské komise na otázky České republiky,
Slovenska, Maďarska a Slovinska k uzavírání programového období 2007–2013“. Publikace je dostupná na: http://www.strukturalni-fondy.cz/ukoncovani2007-2013

Regenerované byty
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51 758

40

368,0 mld. Kč

50

404,8 mld. Kč

60

612,5. Kč

697,7 mld. Kč

70

1 264,3 mld. Kč

80
Podíl na celkové alokaci (%)

2007–2013

100

Rekonstruované železniční tratě

Dosažená hodnota
76 403
420
5 121
236,3 km
1 564,4 km
307,5 km

Zrekonstruované památkové objekty

188

Nové, rekonstruované nebo intenzifikované
čističky odpadních vod

95

Ekologická vozidla veřejné dopravy

46 587
565
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ČR oslavila 10. výročí vstupu do EU

10 let v EU

Od poloviny dubna do poloviny května probíhaly po celé zemi oslavy 10. výročí vstupu
České republiky do Evropské unie. Ministerstvo pro místní rozvoj bylo partnerem hned
několika akcí.
Konference Česko očima Evropy, Evropa očima Česka
Pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana proběhla v pátek 11. dubna 2014 v Míčovně
Pražského hradu konference za účasti mnoha významných hostů. Konferenci společně s prezidentem zahájil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz a nejvyšší ústavní činitelé. Zatímco slova úvodních řečníků hodnotila vstup České republiky do EU z pohledu významného
historického milníku a v pozitivním tónu, panelisté prvního bloku věnovaného vizi budoucí Evropy byli kritičtější. Dále se diskutovalo o jednotném vnitřním trhu, který je významným prvkem
integračního procesu.
Závěrečný panel konference se věnoval oblasti kohezní a regionální politiky a jejím přínosům
pro rozvoj ČR. Jako první promluvila ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. „Evropské fondy
považuji za výraz solidarity a příspěvek ke společné budoucnosti. Je potřeba více vysvětlovat veřejnosti, co fondy přinesly a že drtivá část slouží svému účelu,“ uvedla během svého vystoupení.
Závěrečného shrnutí se ujal Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, parafrází slavného citátu Jeana Monneta: „Nesjednocujeme státy, nýbrž lidi,“ a konstatováním, že je na nás,
jak svůj prostor v EU využijeme.

Open air festival na
Střeleckém ostrově

Podnikatelské fórum zahájil premiér ČR
a předseda Evropské rady.

Open air festival na Střeleckém ostrově
Ve dnech 29. a 30. dubna 2014 se na Střeleckém ostrově uskutečnil dvoudenní festival pod
širým nebem, který nabídl veřejnosti nejen informačně bohatý program, ale také zajímavou hudební produkci, filmové dokumenty i aktivity pro děti a mládež. Počasí festivalu přálo a na ostrov zavítalo více než 2 400 návštěvníků. Iniciativa Mládež v pohybu prezentovala evropský
program na podporu vzdělávání a mobility mladých lidí v zemích EU. Návštěvníci se zapojili
do moderovaných diskusí s umělci a politickými komentátory o tom, co se změnilo za deset let členství ČR v EU. Velvyslanectví členských zemí EU na stáncích lákala pozornost hostů
k turistickým zajímavostem svých zemí, často i s využitím ochutnávek tradičních pochutin.
MMR připravilo interaktivní program pro všechny věkové kategorie. Soutěže, křížovka a kvízy
o hodnotné ceny doplňovala výstava fotografií projektů podpořených evropskými fondy. Pro
návštěvníky byly připraveny informace o přínosech čerpání fondů EU i o aktuálních soutěžích
ministerstva Poznej projekt, Vyfoť projekt nebo o chystaném pokračování úspěšné soutěže pro
středoškoláky Navrhni projekt.

Podnikatelské fórum
Hlavním tématem konference, kterou uspořádal Úřad vlády ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR
30. dubna 2014 v Lichtenštejnském paláci, bylo deset let členství v Evropské unii a jeho přínosy
a výzvy pro podnikatelský sektor. Konferenci v doprovodu premiéra Bohuslava Sobotky navštívil
předseda Evropské rady Herman Van Rompuy. Vzhledem k tomu, že v podpoře podnikatelů
prostřednictvím strukturálních fondů EU sehrává důležitou roli také kohezní politika, na akci vystoupil i 1. náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun.

Na hlavním pódiu se během dvou prosluněných odpolední vystřídala hudební vystoupení oblíbených kapel jako Flamenco, JazzBalk, Ille, Tata Bojs, Bohemia, Toxique a Raptile Youth. Ve středu
večer se za doprovodu tónů Beethovenovy Ódy na radost, která je oficiální hymnou Evropské
unie, rozzářila ve slavnostním modro-žlutém nasvícení také Petřínská rozhledna, a učinila tak
symbolickou tečku za oslavami na Střeleckém ostrově.

Braun ve svém příspěvku podtrhl neoddiskutovatelný a významný přínos kohezní politiky pro rozvoj České republiky během posledních 10 let. Kromě rekapitulace přínosů představil také výhled
programového období 2014–2020. Následující diskuse účastníků se stočila především k problematice nastavení celého systému čerpání evropských dotací a administrativní zátěže příjemců
v novém programovém období, která je důležitým aspektem nejen pro podnikatele.

16

Konference Česko očima Evropy, Evropa očima Česka
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Úspěšné projekty

Francouzsko-česká obchodní komora
ocenila evropské projekty
U příležitosti 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie udělila Francouzsko-česká
obchodní komora (FČOK) „Ceny FČOK za odpovědné, transparentní a inovativní čerpání
evropských fondů“. Záštitu nad cenami převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Braillovo písmo v aplikaci na flexibilní materiály

Slavnostní večer v Národním technickém muzeu

Cílem Cen FČOK je přispět k pozitivnímu vnímání přínosů fondů EU nejen u firem, ale v celé společnosti a také ze strany médií. Díky zviditelnění nejkvalitnějších a odpovědných příkladů projektů
nabízejících inspiraci na počátku nového programového období dalším malým, středním i velkým
podnikům, aby se do procesu čerpání fondů aktivně zapojily.
Slavnostní večer probíhal 22. dubna 2014 v prostorách Národního technického muzea v Praze,
kde vynálezy českého průmyslu z dob dávno minulých dokládají neustálou snahu člověka o hledání nových inovativních řešení. Ceny byly udělovány ve třech kategoriích a předal je předseda
Francouzsko-české obchodní komory Constantin Kinský. Laureáti jednotlivých kategorií obdrželi
ceny z dílny designového studia Dechem. Záštitu nad cenami převzalo Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. Generálními partnery Cen Francouzsko-české
obchodní komory jsou společnosti Deloitte Advisory a Komerční banka.

Oceněné projekty
Kategorie 1: Nejlepší využití evropských fondů k rozvoji malých a středních podniků
Firma: Colognia press, a.s.
Projekt: Braillovo písmo v aplikaci na flexibilní materiály
Díky projektu vznikl nový celosvětově unikátní produkt, který řeší problém při aplikacii Braillova písma na flexibilní materiály. Tato nově vyvinutá technologie je schopna udržet 100%
paměť materiálu i potisku, a zajistit tak bezchybnost popisu produktu. Trvanlivost Braillova
písma je prakticky neomezena i v podmínkách, kdy se flexibilní materiály mohou deformovat
a ztrácet čitelnost. Poptávka po produktu stále roste, i když legislativa nevyžaduje takovéto
označování výrobků.
Celkový rozpočet projektu: 61 051 043 Kč
Příspěvek EU: 27 085 542 Kč
Kategorie 2: Nejlepší využití evropských fondů členskou společností FČOK
Firma: Poclain Hydraulics, s.r.o.
Projekt: Millesime – Zavedení prototypu hydraulického pomaluběžného radiálního
motoru do sériové výroby
Projekt podpořil vývoj nového prototypu motoru a jeho zavedení do sériové výroby. Byl realizován ve vývojových centrech společnosti ve Francii a na Slovensku a ve spolupráci s Technologickou univerzitou v Compiegne (Francie). Celková roční kapacita výroby inovovaných motorů je
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Ocenění převzali Jaroslav Vendl (předseda představenstva Colognia press, a.s.),
Radek Roček (Maintenance/Facility Manager Poclain Hydraulics, s.r.o.)
a Jan Filák (Jednatel společnosti Filák, s.r.o.).

Holografická fólie

momentálně kalkulována pro cca 150 tis. motorů (všech typů motorů) za rok. Výroba a montáž
probíhá v Brně.
Celkový rozpočet projektu: 19 321 071 Kč
Příspěvek EU: 6 569 163 Kč
Kategorie 3: Spolupráce vysokých škol a firem
Firma: Filák, s.r.o.
Projekt: Zahájení výroby holografických fólií a lepidel pro bezpečnostní prvky
Projekt podpořil zahájení výroby nových bezpečnostních holografických fólií s obsahem stopových prvků, které zvýší stupeň ochrany bezpečnostních prvků, a znesnadní tak padělání.
Současně byla do výroby uvedena také nová speciální lepidla pro jejich aplikaci, která inovují
technologii aplikace hologramů. Na vývoji těchto produktů firma spolupracovala s ČVUT v Praze, Univerzitou Palackého Olomouc, VŠ Báňskou-TU Ostrava a dalšími odbornými institucemi. Výrobek je šetrný k životnímu prostředí – neznečišťuje ovzduší, má nižší spotřebu energií
a vstupních materiálů.
Celkový rozpočet projektu: 39 250 000 Kč
Příspěvek EU: 19 979 250 Kč
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