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Výsledky  ex-post evaluace
EK 2007–2013

Zrekonstruovalo se 
2 018 km silnic...

...to je téměř jako 
vzdálenost mezi 

Madridem a Prahou

Každé 1 euro proinvestované
v rámcí politky soudržnosti během

let 2007–2013...

...přispěje do roku 2023 ke zvýšení
HDP o 2,74 euro

Díky fondu pro regionální rozvoj 
a fondu soudržnosti vzniklo 26 911

nových pracovních míst...

Bylo zrekultivováno 147 km2
krajiny území ČR...

...to je podobný počet lidí jako
je obyvatel v Litvínově

...což odpovídá rozloze
tří vodních nádrží Lipno

271 000 lidí má přístup
k vylepšeným dodávkám vody...

V programovém období 2007 2013 
mohla ČR čerpat 26 miliard eur...

...což odpovídá zhruba 2/3
státního rozpočtu 

...to je téměř  1/3 obyvatel 
Jihomoravského kraje

€ €€€
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

v prvním čísle letošního roku se v našem 
bulletinu opět dočtete o  tom nejdůleži-
tějším, co se děje ve světě evropských 
fondů. 
V rozhovoru s ministryní pro místní roz-
voj Karlou Šlechtovou se dozvíte, jaký je 
aktuální stav čerpání v  programovém 
období 2014–2020. Na rozhovor nava-
zují aktuality z  operačních programů 
v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR: 
Integrovaného regionálního operačního 
programu a programů územní spoluprá-
ce. Pravidelný graf k čerpání najdete na 
stranách 24 a 25. 

sedmý ročník.
Na webové stránce bulletinu OKO NOKu 
můžete najít všechny články on-line včet-
ně elektronické verze bulletinu ve formá-
tu PDF. Rovněž jsou zde k dispozici i star-
ší čísla bulletinu. V případě dotazů se na 
nás můžete obrátit také prostřednictvím 
e-mailové adresy okonoku@mmr.cz. 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na 
setkávání v letošním roce.

Vaše redakční rada

V  dalších částech bulletinu naleznete 
pravidelné rubriky jako informace k ak-
tuálně vyhlášeným výzvám nebo ohléd-
nutí za úspěšnými akcemi. Infografika 
shrnuje nejdůležitější závěry vyhodno-
cení období 2007–2013, které nechala 
zpracovat Evropská komise. 
V  poslední části bulletinu jsme pro Vás 
připravili speciální přílohu z dalšího roč-
níku fotografické soutěže „Vyfoť projekt“. 
Fotografie byly pořízeny účastníky sou-
těže z řad široké veřejnosti. Soutěž kaž-
doročně pořádá Ministerstvo pro místní 
rozvoj a v létě 2017 se můžete těšit již na 

Protipovodňová opatření na potoce Jaktarka (Opava) - soutěžní fotografie Miroslava Beneše do soutěže „Vyfoť projekt“ (str. 26)

www.dotaceEU.cz/okonoku

editorialEditorial
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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 minister-
stvo pro místní rozvoj k  hlavním 
prioritám. Jak se vám ji podařilo 
naplnit?  
 
Především se podařilo snížit nedo-
čerpání evropských fondů z minu-

ještě ovlivní výsledky probíhajících 
kontrol a zejména pak výsledky au-
ditů Ministerstva fi nancí – Auditního 
orgánu, které probíhaly ve druhé 
polovině roku 2016. Konečné částky 
nedočerpání budou známy při uza-
vření operačních programů, které 
proběhne nejdříve v roce 2018.

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 po-
važuji za obrovský úspěch. Je třeba 
ale také říci, že se jedná o předběž-
né údaje. Finální výši nedočerpání 

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

Karla Šlechtová

Rozhovor
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s Evropskou komisí a Evropskou in-
vestiční bankou. Hledáme cesty, jak 
podpořit formy návratných investic 
napříč operačními programy. Zatím 
nejvíce prostředků plánuje využít 
formou finančních nástrojů Operač-
ní 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 energetic-
ké náročnosti. Aktuální trend z  Ev-
ropské komise, jak jej vnímám já, je 
maximální podpora návratných in-
vestic, nicméně je třeba přihlédnout 
k aktuálnímu stavu ekonomiky.

V  současném programovém ob-
dobí již nelze z  evropských fondů 
podporovat některé aktivity, jako 
je třeba oblast cestovního ruchu. 
Kompenzuje MMR nějakým způ-
sobem tento výpadek, například 
z národních zdrojů?   

Přestože na MMR podporujeme 
cestovní ruch z  národních dotací, 
příspěvek ve výši evropských fon-
dů v podobě, v  jaké byl k dispozici 
v  minulém programovém období, 
plně nahradit z národních prostřed-
ků nelze. Na druhou stranu, našim 
cílem není podporovat výstavbu 
dalších wellness hotelů a  golfo-
vých 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 nedosáh-
nou.

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

Výrazným úspěchem České republi-
ky a  Ministerstva pro místní rozvoj, 
které problematiku fondů EU koor-
dinuje, je splnění tzv. předběžných 
podmínek. Evropská komise potvr-
dila splnění všech 39 předběžných 
podmínek nutných pro nárokování 
prostředků z evropských fondů pro 
ČR. Předběžné podmínky pokrývají 
rozsáhlé oblasti. Za nejvýznamnější 
lze považovat např. 
efektivní veřejnou 
správu, veřejné zakáz-
ky, životní prostředí či 
energetiku, ale i zave-
dení cíleného pláno-
vaní v  oblasti školství 
či výzkumu a  vývoje. 
Většina předběžných 
podmínek má charakter požadavku 
na vytvoření ucelené strategie v jed-
notlivých oblastech (silniční a  že-
lezniční doprava, vzdělávání, vodní 
hospodářství apod.) nebo přijetí 
zákonů regulujících oblasti důležité 
pro čerpání fondů EU (např. zákon 
o zadávání veřejných zakázek, úpra-
va procesu hodnocení vlivů staveb 
na životní prostředí - tzv. EIA), či po-
žadavků na zajištění dostatečných 
odborných personálních kapacit 
(např. zákon o státní službě). Nespl-
nění předběžných podmínek by zna-
menalo pozastavení či neposkytnutí 
plateb na oblasti, kde nebyly závazky 
dodrženy. Již víme, že k tomu nedo-
jde, za což jsem velmi ráda a děku-
ji všem kolegům, kteří se o  tento 
úspěch zasloužili.

 A jak jsme na tom s čerpáním ev-
ropských fondů? Nehrozí České re-
publice opět nedočerpání vyjedna-
ných prostředků a následný sprint 
na konci tohoto období?

Je zřejmé, že se podařilo naplnit slib 
o zpřístupnění evropských dotací ža-
datelům. Podařilo se nám vyhlásit, 
tj. zpřístupnit pro žadatele, více než 
76 % hlavní alokace pro toto období. 
Do konce ledna 2017 bylo za všech-
ny programy vyhlášeno celkem 435 
výzev s  alokací vyšší než 467 mld. 
Kč (příspěvek EU). I  přes určitý po-

krok v  závěru roku se 
však ukazuje, že současné 
tempo čerpání je pomalé. 
Proto je třeba vynaložit 
maximální úsilí na úrovni 
všech subjektů, zejména 
tedy řídicích orgánů, aby-
chom během roku 2017 
opět pokročili. V rámci Vý-

roční zprávy pro implementaci Do-
hody o  partnerství, kterou každým 
rokem v dubnu připravujeme, jsme 
identifikovali klíčové milníky, jejichž 
naplnění vnímáme jako rizikové a ve 
spolupráci s příslušnými řídicími or-
gány navrhujeme opatření pro elimi-
naci těchto rizik. 

V předchozím čísle OKA NOKu jsme 
se věnovali tématu finančních ná-
strojů. Evropská komise klade na 
zavedení návratných forem veřejné 
podpory velký důraz. Jak vy sama 
vnímáte tento nástroj? Myslíte, že 
mezi příjemci bude  o  tuto formu 
podpory dostatečný zájem?

Tématu finančních nástrojů se in-
tenzivně věnujeme i  ve spolupráci 

„Ve výzvách je 

vyhlášeno 76 % 

hlavní alokace období 

2014–2020“
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 Není již nejvyšší čas začít vyjedná-
vat o případné podobě kohezní poli-
tiky po roce 2020?

O  podobě evropských fondů deba-
tujeme již od loňského roku, kdy 
Česká republika předsedala zemím 

Visegradské skupiny (tzv. V4 - Česká 
republika, Maďarsko, Polsko a  Slo-
vensko). Ministerstvu pro místní 
rozvoj se podařilo uskutečnit vůbec 
první jednání o budoucnosti kohezní 
politiky po roce 2020+ zemí V4 v roz-
šířeném složení o  delegace Bulhar-

ska, Chorvatska, Rumunska a  Slo-
vinska a za účasti zástupců Evropské 
komise, Evropského parlamentu 
a předsedy evropského Výboru regi-
onů. Zahájili jsme tím otevřený dia-
log, 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 do-
kumentech rozvoje naší země.

 Jaké jsou vaše cíle, kterých chcete 
dosáhnout v roce 2017, které se do-
týkají evropských fondů?

V  oblasti evropských fondů bude 
letošní rok klíčový. Je nutno akcele-
rovat čerpání EU fondů, neboť tem-
po čerpání je pomalé a pozvolna se 
nám blíží první plnění pravidla n+3 
v  roce 2018. Dále považuji za důle-
žité dořešit problematiku novely sta-
vebního zákona a  rekodifikace sta-
vebního 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.
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BRNĚNŠTÍ STUDENTI SE STALI VÍTĚZI 
SOUTĚŽE NAVRHNI PROJEKT

Již pátý ročník studentské soutěže „Navrhni projekt“ zná svého vítěze. Ze 42 prací 
z celé České republiky vybrala odborná porota v celostátním finále 

návrh na vznik centra vzdělávání v Brně.

Soutěž

První místo
Autoři vítězného projektu, studenti prv-
ního ročníku z Gymnázia Globe a Střední 
školy KNIH v  Brně, uspěli s  ideou tvorby 
prostředí pro celoživotní vzdělávání. Pří-
zeň poroty si zástupce týmu kromě origi-
nálního nápadu získal i prezentací a před-
nesem. „Vítězný projekt vznikl na základě 
osobní motivace a studenti v něm zahrnuli 
mnoho důležitých parametrů, které mají 
klíčovou roli i při plánování a předkládání 
reálných projektů,“ ocenila vítěze soutěže 
během slavnostního vyhlášení Veronika 
Vároši, ředitelka odboru komunikace Mini-
sterstva pro místní rozvoj.

Druhé a třetí místo
Na druhém místě se umístily studentky 
z  Gymnázia Prachatice s  projektem zahr-
nujícím práci s duševně nemocnými lidmi 
formou umělecké terapie. Třetím oceně-
ným projektem se stal návrh na realizaci 
bytů s  asistenční službou pro seniory se 
zdravotním postižením zpracovaný stu-
denty z Gymnázia Dr. Antona Randy v Jab-
lonci nad Nisou. 

O soutěži
Cílem soutěže „Navrhni projekt“ je zábav-
nou a interaktivní formou seznámit mladé 
lidi s  problematikou fondů EU a  kohezní 

politiky. Dvou až pětičlenné týmy studentů 
a pedagogů středních škol si samy zvolily 
téma a navrhly, jak by se evropské finance 
daly využít k podpoře regionu, ve kterém 
žijí nebo studují. Autorům se v řadě přípa-
dů podařilo přiblížit se kvalitou svých ná-
vrhů opravdovým projektovým žádostem. 
Všechny soutěžní projekty musely proká-
zat kritéria skutečných projektových žá-
dostí o dotace. Přihlášené projekty musely 
splnit podmínky podpory pro programové 
období 2014-2020 a mohly se týkat např. 
podnikání, dopravy, životního prostředí či 
dalších skutečných oblastí podpory v  jed-
nom či více regionech ČR. Soutěžící mohli 
podávat své návrhy od září do listopadu 
2016, v  prosinci probíhala v  jednotlivých 
regionech výběrová kola, ze kterých vzešli 
finalisté. 

Více na:   www.navrhniprojekt.cz

Autoři vítězného projektu

Soutěžící v pátém ročníku soutěže „Navrhni projekt“
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KONFERENCE EVALUACE FONDŮ EU: 
RYCHLEJI, PŘESNĚJI A UŽITEČNĚJI

Již druhý ročník mezinárodní konference zorganizovalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj v Praze. Cílem setkání bylo zvýšit povědomí o problematice evaluací v ČR 

a posílit výměnu zkušeností mezi evaluátory a odborníky ze zahraničí.

Proč řídit rizika na úrovni MMR-NOK
Cílem konference každoročně orga-
nizované Evaluační jednotkou Ná-
rodního orgánu pro koordinaci je 
zvýšit povědomí o evaluační činnos-
ti v  ČR a  zároveň posílit spolupráci 
a výměnu zkušeností mezi evaluáto-
ry. Letošní ročník se pak zaměřil na 
faktory, které ovlivňují, zda je evalu-
ace schopna přinést v co nejkratším 
čase co nejpřesnější a nejužitečnější 
informace relevantním partnerům. 

Na téma bylo nahlíženo z  různých 
úhlů: od metodologických možností 
přes panelovou diskusi o  tom, jak 
nejlépe pracovat se závěry a  dopo-
ručeními, až po konkrétní zkušenos-
ti expertů s  realizací různých typů 
evaluací. Mezi hlavní řečníky patřila 
Janet Billson z  USA, mezinárodně 
uznávaná expertka na tzv. focus 
group a  další kvalitativní metody. 
Dále se svými příspěvky vystoupili 
hosté Karol Olejniczak a  Igor Wida-
wski, autoři konceptu Knowledge 
Brokering. Jedná se o  interaktivní 
hru simulující činnost evaluačních 
jednotek, kde si v  bezpečném pro-

středí aktéři mohou vyzkoušet, jak 
nejlépe plánovat a  realizovat eva-
luace, ale také jak nejlépe výsledky 
z evaluací předávat svým klientům. 

V  odpolední části proběhly dva pa-
ralelní bloky, zaměřené na: 1) evalu-
ace jako na způsob zodpovídání se 
- v této části konference dominovaly 
evaluace, jejichž primárním účelem 

bylo zodpovědět otázku, zda hod-
nocený program splnil své cíle; 2) 
evaluace jako nástroj učení se - zde 
byly prezentovány evaluace, které 
měly za cíl učit se o tom, jak projekty 
nebo programy fungují.

„Téma evaluací je stěžejní částí říze-
ní evropských fondů. Výstupy jsou 
pro nás cennou zpětnou vazbou ne-

Evaluace

Konference se konala v nových prostorách Ministerstva pro místní rozvoj
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jen k nastavení pravidel a procesů pro 
čerpání dotací, ale především při vy-
hodnocování efektivity vynaložených 
prostředků. Druhý ročník konference 
a zaplněný sál jsou důkazem, že téma 
je to živé a potřebné,“ řekla Olga Le-
táčková, náměstkyně pro řízení sekce 
koordinace evropských fondů a  me-
zinárodních vztahů. Druhý den akce 
pokračovala celodenními vzdělávací-
mi workshopy.

Workshop A: Focus Groups s Janet Billson
Jednodenní seminář byl zaměřený 
na metodu fokusních skupin, která 
vychází z  teorie skupinové dynamiky 
a  principů kvalitativních výzkumných 
metod. Fokusní skupiny jsou meto-
dou, která je vhodná na získávání 
vhledu, zkušeností, hodnot, nápadů 
a názorů od relevantních aktérů (pří-
jemců, kolegů, podřízených apod.). 
Vzhledem k  tomu, že fokusní skupi-
ny využívají skupinovou dynamiku, je 
možné na jejich základě získat hlubší 
vhled do problematiky, než je tomu 

u klasických hloubkových rozhovorů. 
Janet Mancini Billson je ředitelkou 
Group Dimensions International, vý-
zkumnicí a  konzultantkou, která se 
již 30 let specializuje na kvalitativní 
metody, evaluace a  regionální roz-
voj. Vedla výzkumy po celém světě 
pro vládní agentury, univerzity, školy 
a nemocnice.

Workshop B: Knowledge Brokers game
Na  tomto jednodenním semináři si 
mohli jeho účastnicí vyzkoušet simu-
laci práce evaluační jednotky. Během 
workshopu hráli účastnici roli mana-
žerů v rámci regionálních evaluačních 
jednotek. Jejich úkolem bylo pomoci 

Workshop B

Workshop A

projektovým manažerům a  dalším 
relevantním aktérům v  úspěšné im-
plementaci projektů. Toho mohou 
evaluátoři dosáhnout, pokud doká-
ží přenést relevantní výsledky včas 
a přednést je ve správné formě rele-
vantním aktérům. V  rámci simulace 
hráči dostávali zpětnou vazbu a  díky 
tomu se mohli poučit ze svých chyb. 
Získané zkušenosti a  znalosti si pak 
mohli přenést i do svého skutečného 
profesního světa a být tak nejen kvalit-
ními evaluátory, ale také „knowledge 
brokery“, kteří dokáží včas přinést va-
lidní data a komunikovat je vůči svým 
klientům tak, aby pro ně byly výstupy 
srozumitelné a přínosné.
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EVROPSKÝ TÝDEN REGIONŮ A MĚST 
PŘIVÍTAL V BRUSELU 5 300 ÚČASTNÍKŮ

Poslední ročník Evropského týdne regionů a měst (dříve Open Days) 
se uskutečnil 10. října 2016 v Bruselu. V průběhu 4 dnů se návštěvníci z 58 zemí 

zúčastnili 130 workshopů.

Program
Pravidelná říjnová akce OPEN DAYS 
změnila název na Evropský týden 
regionů a měst. Jedná se o každoroč-
ní čtyřdenní akci, během níž města 
a regiony prezentují svoji schopnost 
růstu,  provádění politiky soudržnosti 
Evropské unie, vytváření pracovních 
míst a  prokazují tak význam místní 
a regionální úrovně v evropské poli-
tice. Akce byla založena v roce 2003 
a  v  průběhu let se stala klíčovou 

platformou pro regionální politiku 
EU, které se účastní tisíce odborníků 
v oblasti regionálního a místního roz-
voje. Výměna osvědčených postupů 
v  oblasti hospodářského rozvoje, 
přeshraniční spolupráce veřejného 
i soukromého sektoru se staly jedně-
mi z  mnoha témat.  Každoročně se 
zde setká pět až šest tisíc návštěv-
níků z  řad místních, regionálních, 
národních a  evropských subjektů, 

kteří se účastní více než 100 worksho-
pů, diskusí a výstav, kde mají možnost 
navázat důležité kontakty. Kromě 
Bruselu probíhá od září do listopadu 
kolem 250 místních akcí v celé Evropě.  
Na zkušenosti z  letošního ročníku 
jsme se zeptali účastníků z Národního 
orgánu pro koordinaci na MMR.

Co vás na akci nejvíce zaujalo?
„Za nejpřínosnější považuji worksho-
py k tématu e-governance a open dat. 
Workshop byl zaměřen na sdílení zku-
šeností, jak se dá dosáhnout zvýšené 
transparentnosti veřejných zakázek 
pomocí open dat. Českou pozici repre-
zentoval Jiří Skuhrovec z Ministerstva 
fi nancí, který představil výhody využí-
vání open dat jako je transparentnost 
či posílení dohledu občanské společ-
nosti a  jejich konkrétní využití,“ řek-
la Petra Kabeláčová z  Odboru řízení 
a koordinace fondů EU.

„Velmi přínosný byl seminář týkající se 
možnosti podpory místních rozvojo-
vých strategií a to zejména díky výmě-
ně zkušeností členských států s touto 
problematikou. Diskutovaly se mimo 
jiné legislativní bariéry v  jednotlivých Vystoupení Marca Lemaitre, nového generálního ředitele DG Regio

Týden regionů
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státech, které celý proces imple-
mentace CLLD brzdí,“ uvedla Andrea 
Zemanová, z Odboru řízení a koordi-
nace fondů EU.

„Zajímavý byl workshop, který se 
věnoval souvislostem mezi cirkulár-
ní ekonomikou a  kohezní politikou. 
V rámci workshopu  byly prezentová-
ny také tři případové studie projektů 
cirkulární ekonomiky. Z dalších semi-
nářů bych zmínil workhop týkající se 
využívání open dat, který představil 
čtyři různé přístupy při jejich využí-
vání a  to konkrétně italský, finský, 
nizozemský a  španělský přístup,“ 
shrnul své zkušenosti Petr Leistner 

z Odboru Dohody o partnerství, eva-
luací a strategií.

„Nejvíce mě oslovil workshop týka-
jící se partnerství v  rámci Urbánní 
agendy EU ohledně kvality ovzduší. 
Na workshopu padlo několik dob-
rých návrhů, jako například zapojení 
zástupců průmyslu do tohoto part-
nerství, protože v tuto chvíli existuje 
mnoho užitečných projektů a řešení, 
které vyvíjí právě soukromý sektor“ 
řekla Radana Leistner Kratochvílová 
z Odboru regionální politiky. 

„Jedním z  fenomenů, které se pro-
mítaly napříč několika semináři byla 

tzv. energetická chudoba, se kterou 
již některé regiony aktivně pracují, 
což je pro Českou repbuliku inspiru-
jící. Odobrníci z  praxe ukázali mož-
nosti řešení energetické chudoby na 
příkladu konkrétních regionů,“ uved-
la Kristýna Suchánková z Odboru ří-
zení fondů EU. 

Regio Stars
V   rámci Evropského týdne byly 
v  Bruselu předány i   ceny v   soutě-
ži Regio Stars, která oceňuje úspěš-
né projekty realizované z  fondů EU. 
Letošní ročník patřil inovativním pro-
jektům, jejichž přehled najdete na 
níže uvedeném odkazu.

Více na:   http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Slavnostní předávání cen v soutěži Regio Stars
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Ocenění

KAMPAŇ MMR K EVROPSKÝM FONDŮM 
BODOVALA V CENÁCH EFFIE

Ceny efektivity reklamních kampaní „EFFIE“ vstoupily vloni do jubilejního 20. ročníku. 
V nové kategorii Kampaně veřejné správy získala první místo kampaň MMR 

s názvem „Jak strukturální fondy EU mění svět okolo nás?“

Odbornou veřejností vysoce ceněnou 
soutěž pořádá v  ČR Asociace komuni-
kačních agentur (AKA). Kampaň, která 
byla nasazena v  televizi, rozhlase, na in-
ternetu a v tisku na začátku roku 2016, si 
kladla za cíl zejména připomenout široké 
veřejnosti přínosy projektů realizovaných 
z evropských fondů v každodenním živo-
tě, a také upozornit na to, že je již v plném 
proudu nové programové období 2014–
2020. Kampaň měla po ukončení velmi 
dobré výsledky: 58 % dotázaných v  ná-
sledném průzkumu potvrdilo, že kampaň 
zaznamenalo, pro 87 % dotázaných byla 

kampaň srozumitelná a pro 67 % taktéž 
atraktivní. Celých 84 % respondentů pak 
uvedlo, že kampaň je motivovala k vyhle-
dání dalších informací, přičemž hodnota 
benchmarku srovnatelných kampaní je 
na 44 %.

„Jsme velice rádi, že naše kampaň se 
dočkala tohoto významného ocenění, 
ze strany odborníků na reklamu. Pro 
nás je důležité, že ocenění se neuděluje 
za „umělecký dojem“, ale za efektivitu 
celé kampaně. Informování veřejnos-
ti o  přínosech projektů fi nancovaných 

z  evropských fondů je klíčovou součástí 
naší práce. Ocenění nás nejen potěšilo, 
ale i  zavazuje připravovat stejně kvalitní 
a  zajímavé kampaně i  v  příštích letech,“ 
uvedla k  ocenění Olga Letáčková, ná-
městkyně pro řízení sekce koordinace ev-
ropských fondů a mezinárodních vztahů.
 
Na kampani MMR pracovalo s agentura-
mi MC CANN-ERICKSON PRAGUE - divize 
Momentum Czech Republic, která byla 
zodpovědná za kreativní část kampaně , 
a Knowlimits, s.r.o., která zodpovídala za 
nákup mediálního prostoru.

Slavnostní předávání cen EFFIE v Lucerně
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BRUSELSKÉ OKÉNKO: AKTUALITY 
Z EVROPSKÉ KOMISE

Následující stránka je věnována přehledu novinek 
z Evropské komise či ostatních členských států 

Evropské unie.

Ex-post evaluace období 2007–2013
Evropská komise zveřejnila výsledky evaluace programového ob-
dobí 2007–2013. Shrnutí hlavních závěrů je obsahem infografiky 
tohoto čísla na str. 16-17 a celou zprávu si můžete přečíst na od-
kazu:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/
ec/2007-2013

OPEN DATA portal DG Regio
Data a souhrnné informace o implementaci operač-
ních programů z celé Evropy najdete na nově zřízené 
webové stránce EK na adrese:

https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Nejbližší plánované akce 
Výroční jednání programů Interreg
Každoroční výroční jednání programů územní spolupráce, které 
se pro současné programové období přejmenovaly na programy 
Interreg, se uskuteční koncem dubna, konkrétně od 26.-28.4.2017 
na Maltě. Cílem setkání je zhodnocení pokroku jednotlivých pro-
gramů a také debata mezi řídícími orgány a jednotnými technický-
mi sekretariáty o klíčových otázkách v implementaci programů. Na 
akci je možné se hlásit do 14.4.2017. 

Metropole a jejich budoucnost v kohezní politice
Konference, která se uskuteční 23.3.2017 v  Barceloně se bude 
věnovat roli metropolí a metropolitních oblastí v budoucí kohezní 
politice. Akce je organizována pod záštitou Výboru regionů.

Novinky z EK
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PŘEHLED NEWSLETTERŮ 
JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

Vedle bulletinu OKO NOKu vydávají také jednotlivé řídicí orgány své pravidelné 
newslettery a další informační materiály určené pro žadatele a příjemce, kde můžete 
sledovat aktuality z jednotlivých programů. Jejich výčet a odkaz ke stažení nabízíme 

na následující dvojstraně.

OP VVV

OP ŽP

OP PIK

OP PPR

Informace o programu včetně 

newsletteru ke stažení: 

www.penizeproprahu.cz

Informace o programu včetně 

newsletteru ke stažení: 

www.agentura-api.org

Informace o programu včetně 

newsletteru ke stažení: 

www.msmt.cz

Informace o programu 

včetně newsletteru ke 

stažení: 

www.opzp.cz
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OP Z

OP R a PRV

OP D

IROP

Interreg ČR-PL

Informace o programu včetně 

newsletteru ke stažení: 

www.cz-pl.eu

Informace o programech včetně 

newsletteru ke stažení: 

www.szif.cz

K dispozici je také newsletter Cen-

tra pro regionální rozvoj (zpro-

středkujícího subjektu IROP):

www.crr.cz

Na webových stránkách programu 

se můžete zaregistrovat 

k odběru elektronického 

newsletteru:

www.mdcr.cz

Informace o programu včetně 

newsletteru ke stažení: 

www.dotaceEU.cz/irop

Informace o programu včetně 

newsletteru ke stažení: 

www.esfcr.cz



Výsledky  ex-post evaluace
EK 2007–2013

Zrekonstruovalo se 
2 018 km silnic...

...to je téměř jako 
vzdálenost mezi 

Madridem a Prahou

Každé 1 euro proinvestované
v rámcí politky soudržnosti během

let 2007–2013...

...přispěje do roku 2023 ke zvýšení
HDP o 2,74 euro

Díky fondu pro regionální rozvoj 
a fondu soudržnosti vzniklo 26 911

nových pracovních míst...

Bylo zrekultivováno 147 km2
krajiny území ČR...

...to je podobný počet lidí jako
je obyvatel v Litvínově

...což odpovídá rozloze
tří vodních nádrží Lipno

271 000 lidí má přístup
k vylepšeným dodávkám vody...

V programovém období 2007 2013 
mohla ČR čerpat 26 miliard eur...

...což odpovídá zhruba 2/3
státního rozpočtu 

...to je téměř  1/3 obyvatel 
Jihomoravského kraje

€ €€€
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€ €€€

Zdroj: Evropská komise
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 
PROGRAM V LETECH 2016 A 2017

Po roce a půl od vyhlášení prvních výzev již lze sledovat první výsledky 
a stovky projektů jsou ve stadiu probíhající realizace. Rok 2017 bude 

ve znamení integrovaných nástrojů.

Operační programy

Celková alokace IROP činí 127,6 mld. Kč 
a pokrývá širokou paletu témat: silnice II. 
a  III. třídy, doprava, integrovaný záchran-
ný systém, sociální integrace a  sociální 
podnikání, zdravotnictví, vzdělávání, za-
teplování, kultura, eGovernment, územní 
rozvoj a komunitně vedený místní rozvoj. 
30 % alokace IROP je určeno pro projekty 
zapojené do integrovaných nástrojů (viz 
protější strana).

IROP v roce 2016
Do konce roku 2016 vyhlásil ŘO IROP cel-
kem 67 výzev, které pokrývají všechna 
výše uvedená témata. Enormní úspěch 
měla např. výzva č. 19 zaměřená na po-
řízení techniky pro integrovaný záchran-
ný systém, zejména hasičskou techniku, 
kde celková částka příspěvku EU u  před-
ložených žádostí překročila alokaci výzvy 
2,7krát. Velký zájem byl také o výzvu č. 20 
na pořízení nízkoemisních či bezemisních 
vozidel veřejné dopravy, kdy alokace byla 
překročena dvojnásobně. K  překročení 
alokace došlo rovněž u  výzev určených 
pro podporu infrastruktury středních 
a vyšších odborných škol, kdy byla alokace 
výzvy č. 32 překročena o 58 % a v případě 
výzvy č. 33 určené na podporu infrastruk-
tury středních a  vyšších odborných škol 

v sociálně vyloučených oblastech vznikl pře-
vis ve výši 294 % nad alokací výzvy.

První výsledky
Již po roce a půl od vyhlášení výzev v celko-
vém objemu takřka 70 % alokace programu 
lze sledovat první výsledky projektů IROP. 
Jedná se např. o projekty zaměřené na zlep-
šení stavu silnic II. a III. třídy, které byly pod-
pořeny v  historicky 1. výzvě IROP „Vybrané 

úseky silnic II. a  III. třídy“ a  nyní se jejich 
realizace blíží ke konci. Řidiči např. v Jiho-
českém, Královéhradeckém nebo Jihomo-
ravském kraji budou moci zaznamenat 
rekonstrukce silnic, mostů, křižovatek, 
kruhových objezdů, průtahů či instalace 
bezpečnostních prvků, které zlepší bez-
pečnost silniční dopravy a přispějí k  lepší 
mobilitě obyvatel v  regionu. Po celé ČR 
také probíhá zateplování budov, které 
je podporováno z  výzev zaměřených na 
energetické úspory v  bytových domech 
č.16 a 37 (viz projekt na str. 22).

Co se chystá v roce 2017
V  průběhu roku 2017 plánuje ŘO IROP 
vyhlásit 13 výzev v celkovém objemu 47,8 
mld.  Kč, přičemž do konce února již byly 
vyhlášeny 3  z  plánovaných 13 výzev. Ně-
které plánované výzvy navazují na ukon-
čené výzvy s velkými převisy žádostí, např.  
výzvy zaměřené na cyklodopravu, podpo-
ru vzdělávání či sociální služby.  V případě 
dostatečného množství kvalitních projek-
tů v předchozích výzvách může být aloka-
ce plánovaných výzev využita na jejich fi-
nancování. Dále budou vyhlašovány výzvy 
např. na zateplování, podporu sbírkových 
fondů, silnice II. a III. třídy či výzvy pro in-
tegrované nástroje.  Harmonogram výzev 

IROP v číslech 
(k 28. 2. 2017)

• celkový počet předložených 
žádostí: 4 042

• finanční objem předložených 
projektů (příspěvek EU):        
64,2 mld. Kč

• počet projektů s vydaným 
právním aktem: 810

• finanční objem projektů 
s vydaným právním aktem 
(příspěvek EU):  14 mld. Kč 

www.dotaceEU.cz/irop
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Tři typy integrovaných nástrojů pro tři typy území

Integrované územní 
investice (ITI)

Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje metropolitních oblastí/aglomerací umožňující ko-
ordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z  různých prioritních os jednoho či 
více programů ESI fondů. Jsou realizovány v největších metropolitních oblastech celostátního významu 
včetně funkčního zázemí těchto měst - Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast, Ústecko-cho-
mutovská, Ostravská, Olomoucká a Hradecko-pardubická aglomerace.

Integrované plány 
rozvoje území 
(IPRÚ)

IPRÚ systémově navazují na Integrované plány rozvoje měst (IPRM) z období 2007–2013, jsou však 
modifikovány pro potřeby širšího území. Představují nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů 
růstu s přirozeným spádovým územím mimo metropolitní oblasti. Pro realizaci tohoto nástroje byla 
vybrána města České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec n. Nisou, Jihlava, Zlín, Mladá Boleslav 
a jejich funkční zázemí.

Komunitně vedený 
místní rozvoj (CLLD)

Nástroj je zaměřen na subregionální venkovská území se zapojením místních akčních skupin (MAS) 
zastupujících veřejné i soukromé zájmy s cílem zaměřit podporu na lokální potřeby daného venkov-
ského území a rozvoj spolupráce aktérů na lokální úrovni. V ČR je celkem 180 místních akčních skupin

Ústecko - 
chomutovská 
aglomerace

České
Budějovice

Mladá 
Boleslav

Hradec 
Králové

Frýdek-Místek

Opava

Ostrava

Karviná

Havířov

Jablonec 
n/Nis

Liberec

Chomutov

Pardubice

Olomouc

Prostějov

Přerov

Most

Teplice Děčín

Ústí n. 
Labem

Jihlava

PrahaPlzeň

Karlovy Vary

Zlín

Brno

Pražská 
metropolitní 

oblast

Hradecko - 
pardubická 
aglomerace

Brněnská
metropolitní 

oblast

Olomoucká
aglomerace

Ostravská
metropolitní 

oblast

Plzeňská 
metropolitní 

oblast

pro rok 2017 je k  dispozici na webových 
stránkách IROP uvedených níže. 

Integrované nástroje v roce 2017
Kromě výzev, které vyhlašuje ŘO IROP, 
budou také ve velkém vyhlašovány dílčí 
výzvy integrovaných nástrojů (IN), které 
navazují na výzvy IROP. Tyto dílčí výzvy 

mohou mít mírně odlišné podmínky než 
které jsou nastaveny ve výzvách pro indi-
viduální projekty. Výzvy IN jsou určeny pro 
žadatele, kteří se nacházejí v  regionech 
vymezených v  integrovaných strategiích. 
Své výzvy postupně vyhlašují jak nositelé 
strategií ITI, tak strategií IPRÚ. První výzvy 
také vyhlásila místní akční skupina MAS 

Sokolovsko a  další budou následovat. 
Největší množství vyhlášených IN výzev se 
očekává během následujících měsíců. Více 
informací o  IN naleznete na odkazu níže. 
Během roku 2017 ŘO IROP dále plánuje 
spuštění finančního nástroje, který bude 
poskytovat nízkoúročené půjčky v oblasti 
zateplování bytových domů. 

www.dotaceEU.cz/integrovane-nastroje

Integrované nástroje 
jsou novinkou programo-
vého období 2014–2020. 
Jsou realizovány na zákla-
dě zpracovaných a schvá-
lených integrovaných 
strategií a  jejich cílem je 
koncentrovat podporu 
do vybraného území na 
základě potřeb zjištěných 
podrobnou analýzou. 
V České republice existují 
tři typy integrovaných ná-
strojů.

d
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PROGRAMY EVROPSKÉ ÚZEMNÍ 
SPOLUPRÁCE V LETECH 2016 A 2017

V roce 2017 plánují programy nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 
a Interreg DANUBE a programy meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE 

a program ESPON 2020 další výzvy.

Operační programy

První výzvy byly úspěšně ukončeny
U  všech programů nadnárodní 
a  meziregionální spolupráce, které se 
zaměřují na měkké projekty, výměnu 
zkušeností, spolupráci veřejných, ale 
i  soukromých subjektů a  společné 
řešení problémů, proběhly úspěšně 
první výzvy. V  rámci prvních výzev byl 
u  těchto programů obrovský zájem ze 
strany žadatelů, kdy u programu Interreg 
Central Europe bylo předloženo 620 

žádostí a  u  programu Interreg Danube 
576 žádostí, z  nichž bylo následně 
schváleno méně jak 10 %.  U  programu 
Interreg Europe a  Interreg Central  
Europe proběhly již i  druhé výzvy pro 
předkládání projektů a  očekává se, že 
tyto programy vyhlásí v  nadcházejících 
letech jednu až dvě výzvy pro předkládání 
projektů. Obdobně je na tom i  nový 
program nadnárodní spolupráce Interreg 

Danube, který bude v  příštích letech 
vyhlašovat dvě výzvy pro předkládání 
žádostí a  celkem za celé období tři 
výzvy. ESPON je specifi ckým programem 
určeným zejména pro odbornou 
veřejnost. Průběžně jsou na stránkách 
programu a  následně i  na webu www.
dotaceEU.cz vyhlašována výběrová 
řízení na naplňování jednotlivých aktivit 
programu – např. aplikovaný výzkum 
týkající se problematiky nezaměstnanosti 
mladých lidí v  jednotlivých regionech 
EU a výběrová řízení na odborné pozice 
v  souvislosti s  programem. Program 
je zajímavý zejména pro vysoké školy 
a odborná pracoviště typu Akademie věd 
ČR apod. Výstupy projektů jsou analýzy, 
databáze, mapy atd., program se věnuje 
se především vyváženému rozvoji větších 
územních celků.   Největší zájem byl 
mezi žadateli u  všech výše uvedených 
programů o  oblast inovací. Jako příklad 
podpořeného projektu v  rámci těchto 
programů lze uvést projekt INNOTRANS, 
kterého se účastní za ČR hlavní město 
Praha.  Projekt se zaměřuje na dopravní 
společnosti v  rámci Evropy, analyzuje 
regionální dopravu a  identifi kuje 
konkurenční výhody regionů a  inovační 

Více na:   www.dotaceEU.cz

Aktuální stav u programů nadnárodní a meziregionální spolupráce

mil. Eur
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246,4 221,9
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101
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Celková alokace 
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Schválené projekty 
celkem (ERDF)

Interreg
Central
EUROPE
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PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
tzv. INTERREG VA

programů
v EU

60
PŘESHRANIČNÍ SPOLU-
PRÁCE NA VNITŘNÍCH 
HRANICÍCH EU

6,6
mld. EUR

programů
v EU

12
NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ 
POMOCI

0,2
mld. EUR

programů
v EU 

16
EVROPSKÁ POLITIKA 
SOUSEDSTVÍ (ENI)

0,6
mld. EUR

NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
tzv. INTERREG VB

programů 
v EU

15

INTERREG CENTRAL EUROPE 
INTERREG DANUBE
ALPINE SPACE 
NORTH SEA
BALTIC SEA
AMAZONIA
INDIAN OCEAN
ATLANTIC AREA
...

2,1
mld. EUR

MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
tzv. INTERREG VC

programů
v EU 

4

INTERREG EUROPE
URBACT III
ESPON 2020
INTERACT III

0,5
mld. EUR

Českou republiku zahrnují  

2 PROGRAMY NADNÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE:

INTERREG CENTRAL EUROPE  (246 mil. EUR) 

INTERREG DANUBE  (221 mil. EUR)

Českou republiku zahrnují  

4 PROGRAMY MEZIREGIONÁLNÍ 
SPOLUPRÁCE:

INTERREG EUROPE  (359 mil. EUR) 

URBACT III (74 mil. EUR)

ESPON 2020   (41 mil. EUR)

INTERACT III  (39 mil. EUR)

Českou republiku zahrnuje  

5 PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCE:

ČR – Polsko (226 mil. EUR)

ČR – Sasko (157 mil. EUR)

ČR – Bavorsko (103 mil. EUR)

ČR – Rakousko (97 mil. EUR)

ČR – Slovensko (90 mil. EUR)

Programy určené pro 
regiony, které hraničí 
s regionem sousedního 
státu.

Programy určené pro 
skupiny regionů ovlivněné 
stejnými geografickými 
podmínkami.

Programy podporující 
spolupráci regionů napříč EU 
i mimo EU zejména v oblasti 
spolupráce institucí.

f f f

Co jsou programy Evropské územní spolupráce?

potenciál v  dopravě. Cílem projektu 
je najít řešení pro financování inovací 
v dopravě  a tím pomoci regionům předejít 
roztříštěnosti a izolovanosti při financování 
inovací v této oblasti. 

Plánované aktivity pro rok 2017
V  roce 2017 jsou plánovány další výzvy. 
U  programu Interreg DANUBE bude 
2.  výzva oficiálně otevřena až na přelomu 
května/června 2017, nicméně již nyní jsou 
všechny dokumenty pro přípravu žádostí 
dostupné a  žadatelům je doporučováno 

začít s  přípravou žádostí. Následně bude 
2. výzva otevřena jen zhruba po dobu 
jednoho měsíce. U  programu INTERREG 
EUROPE je 3. výzva otevředna od 1. března 
do 30. června. Závěrem roku 2017 se 
plánuje 3. výzva u  programu Interreg 
CENTRAL EUROPE. Informace o  výzvách 
a  novinkách pro jednotlivé programy jsou 
dostupné na webu www.dotaceEU.cz. Pro 
více informací sledujte webové stránky 
jednotlivých programů, kde jsou v anglickém 
jazyce pravidelně zveřejňovány aktuality, 
plánované i otevřené výzvy a další informace.

www.cz-pl.eu 
www.sn-cz2020.eu
www.by.cz.eu 
www.at-cz.eu/cz 
www.sk-cz.eu
www.interreg-central.eu
www.interreg-danube.eu
www.interregeurope.eu
www.urbact.eu
www.espon.eu 
www.interact-eu.net
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INSPIRUJTE SE ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝMI PROJEKTY

Zateplování bytových domů 
v ulici Sadová, Frýdek-Místek

(IROP)

Evropské fondy podporují celou řadu aktivit, které 
přispívají k  úsporám. V  rámci IROP se jedná nejenom 
o  zateplení bytových domů či výměnu oken, ale také 
o instalaci solárních kolektorů nebo tepelných čerpadel 
a jiných úprav pro snížení energetické náročnosti byto-
vých domů. Podpora je poskytována pro bytové domy 
na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (v Praze podporu-
jí obdobná opatření jiné programy, např. Nová zelená 
úsporám). Žadateli mohou být vlastníci bytových domů 
a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických 
osob nepodnikajících. Celkem je pro žadatele ve speci-
fi ckém cíli 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ připraveno 17 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 
Po ukončení příjmu žádostí v aktuální 37. výzvě IROP „Energetické úspory v bytových domech II“ je plánováno na prosinec 2017 vyhlášení 
další výzvy s celkovou alokací 11 mld. Kč z EFRR.

Strategie pro využívání mělké geotermální energie
(Interreg CENTRAL EUROPE)

Programy nadnárodní spolupráce využívají v  značné míře dotace EU k  realizaci projek-
tů napomáhajících ke zkvalitnění a řízení složek životního prostředí. Příkladem je projekt 
GeoPLASMA-CE zrealizovaný v rámci priority „Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových stra-
tegií,“ a získal spolufi nancování ve výši cca 65 mil. Kč ze zdrojů EFRR. Projekt se zabývá 
dosažením výraznějšího podílu využití mělké geotermální energie pro vytápění i chlazení 
v městských aglomeracích a na venkově. Pod vedením Geologické služby Rakouska se od 
července 2016 na realizaci projektu podílí více než 10 partnerů z regionu střední Evropy; 

zapojeny jsou zejména instituce pro vědu, výzkum a výkon státní služby v oblasti geologie, např. Český geologický ústav, dále univerzity, 
neziskové organizace, orgány samosprávy a soukromé společnosti se zaměřením na geologii či informační systémy. Z této spolupráce 
vznikne řada výstupů umožňujících přenos znalostí expertů do rukou veřejné správy, např. energetické strategie spojené s testováním 
nových přístupů v 6 pilotních oblastech zúčastněných států, zpracování metod pro měření výkonnosti zdrojů anebo spuštění webportálu 
s poskytováním údajů a 3D modelací. 

Ukázky projektů
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PŘEHLED O SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ 
V JEDNOTLIVÝCH PROGRAMECH

Do konce ledna 2017 bylo schváleno již více než 73 tisíc projektů. Hodnocení 
a schvalování žádostí o podporu je v plném proudu 

a řada projektů je již v realizaci.

Schválené projekty

Zdroj: MS2014+, Řídicí orgány 31. 1. 2017

Finanční prostředky v právních aktech 
o poskytnutí / převodu podpory

Program Počet projektů / 
operací Kč (podíl EU) % hlavní 

alokace

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Zaměstnanost

OP Doprava

OP Životní prostředí

Integrovaný regionální OP

OP Praha - pól růstu ČR

OP Technická pomoc

Program rozvoje venkova

OP Rybářství

CELKEM za Dohodu o partnerství

1 294

1 493

1 397

32

167

793

62

74

68 087

101

73 500

9 693 123 717 

11 061 395 197

29 064 381 022

21 594 032 826 

4 683 000 595 

13 265 532 999

372 101 239

2 089 863 150

15 053 813 505 

93 259 460

106 970 503 709

8,8 %

15,7 %

53,3 %

18,4 %

6,8 %

11,3 %

7,3 %

34,6 %

25,6 %

11,8 %

17,6 %

Vzhledem k tomu, že v rámci výzev bylo 
vyhlášeno již více něž 76 % prostředků 
pro období 2014–2020, zaměřili jsme se 

na aktuálnější statistiku: počet schvále-
ných projektů včetně jejich finanční hod-
noty. Přehled aktuálně otevřených výzev 

ve všech programech období 2014–2020 
stále najdete na titulní straně webové 
stránky www.dotaceEU.cz. 
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Stav čerpání v lednu 2017
V  rámci vyhlášených výzev bylo do 
konce ledna 2017 vydáno více než 
73 tisíc právních aktů (o  poskytnutí 
/ převodu podpory) v  celkové výši 
107 mld. Kč. Po vydání právních aktů 
následuje realizace projektů včetně 
proplácení způsobilých výdajů na 
základě žádostí o  platbu ze strany 
příjemců. Do konce ledna 2017 řídicí 
orgány proplatily příjemcům více než 
30 mld. Kč. V roce 2016 Česká repub-
lika zaslala také první žádosti o plat-
bu Evropské komisi za většinu pro-
gramů. Do konce ledna 2017 Česká 
republika zažádala Evropskou komi-
si o proplacení celkem 16,6 mld. Kč. 
Pravidelnou měsíční aktualizaci sta-
vu čerpání MMR-NOK zveřejňuje na 
webové stránce www.dotaceEU.cz.

MMR-NOK průběžně sleduje nejen 
pokrok v  čerpání, ale také ostatní 
aspekty implementace jednotlivých 
programů s  cílem včas identifikovat 
nejvýznamnější rizika implementace 
a navrhnout adekvátní opatření pro 
jejich eliminaci. V  této souvislosti 

připravuje Výroční zprávu o  imple-
mentaci Dohody o  partnerství za 
rok 2016, kterou vláda ČR projedná 
v květnu 2017.

Předběžné podmínky
Evropská komise potvrdila splnění 
všech 39 předběžných podmínek 
nutných pro nárokování prostřed-
ků z  evropských fondů pro Českou 
republiku. Vzhledem ke složitému 
procesu plnění a verifikace ze strany 
Evropské komise je to pro Českou re-
publiku obrovský úspěch. 

„Zavedení tzv. předběžných podmí-
nek patřilo k jedné z klíčových změn 
při přípravě programového období 
2014–2020, které Evropská komise 
promítla do nařízení pro evropské 
fondy. Jsem ráda, že nyní má Česká 
republika všechny tyto podmínky 
splněny. Konečně se můžeme plně 
soustředit jen a  jen na kvalitní pro-
jekty a  čerpání samotné,“ uvedla 
ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová.  
 

Předběžné podmínky pokrývají roz-
sáhlé oblasti. Za nejvýznamnější lze 
považovat např. oblast účinné ve-
řejné správy, veřejných zakázek, ži-
votního prostředí či energetiky, ale 
i  zavedení cíleného plánovaní v  ob-
lasti školství či výzkumu a  vývoje, 
a řadu dalších. Většina předběžných 
podmínek má charakter požadavku 
na vytvoření ucelené strategie v jed-
notlivých oblastech (silniční a  že-
lezniční doprava, vzdělávání, vodní 
hospodářství apod.) nebo přijetí 
zákonů regulujících oblasti důležité 
pro čerpání z  fondů EU (například 
zákon o zadávání veřejných zakázek, 
úprava procesu hodnocení vlivů sta-
veb na životní prostředí tzv. EIA), či 
požadavky na zajištění dostatečných 
odborných personálních kapacit (na-
příklad zákon o státní službě). Nespl-
nění předběžných podmínek Českou 
republikou by znamenalo pozastave-
ní či neposkytnutí plateb na oblasti, 
kde nebyly závazky na splnění do-
drženy. Za plnění každé předběžné 
podmínky odpovídala k tomu určená 

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ V OBDOBÍ 
2014–2020 

Od počátku programového období bylo vyhlášeno již 
více než 430 výzev v hodnotě přesahující 467 mld. Kč 

(příspěvek EU). 

Přehled čerpání
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Stav čerpání Dohody o partnerství v mld. CZK - stav k 31. 1. 2017

mld. Kč

600
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0
Stav fi nančních 

prostředků 
v právních aktech 

o poskytnutí/
převodu podpory

107,0
(17,6 %)

Stav fi nančních 
prostředků 

v proplacených 
žádostech 
o platbu

Stav fi nančních 
prostředků 

vyúčtovaných 
v žádostech 

o platbu

Stav fi nančních 
prostředků 
v žádostech 

o průběžnou platbu 
odeslaných EK

30,1
(4,9 %)

609,4*

20,3

1,3 1,5 1,1

648,0
38,6*

23,2
(3,8 %)

16,6
(2,7 %)

Celková (hlavní) 
alokace 
Dohody 

o partnerství*

Celková částka 
k čerpání

 oranžová hodnota = měsíční změna daného stavu

,

* Plná část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci Dohody o partnerství, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které programy dosáhnou splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady 
tvoří celkovou alokaci. Částky u jednotlivých stavů v % jsou vztaženy k hlavní alokaci programu. 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31.1.2017

, , , ,

instituce (většinou se jednalo o  mi-
nisterstva), závazky České republiky 
byly jasně formulovány již v Dohodě 

o  partnerství. Koordinaci naplnění 
předběžných podmínek a komunika-
ci na národní úrovni i vůči Evropské 

komisi zajištovalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj.
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KDYŽ SE FOTÍ PROJEKTY

Rádi bychom se spolu s vámi ohlédli za úspěšně zrealizovanými projekty 
podpořenými z fondů EU. Takto některé z nich zachytily fotoaparáty 

účastníků v každoroční soutěži „Vyfoť projekt“.

Fotopříloha

Irena Brožová
Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy 
a centrum Evropské úmluvy o krajině
Veltrusy

26
Více na:   www.vyfotprojekt.cz
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Irena Brožová
Revitalizace parku na Mariánské louce v Dě-
číně a zámeckých zahrad
Děčín

orf
Klíč k památkám
Nové Hrady

27
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Foto příloha

Michal Cetkovský
Naučná stezka a úprava památníku bitvy 
u Tachova na Vysoké
Tachov

28

Karin Šimčíková
Přístavba alternativní scény Divadla loutek
Ostrava
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Pavlína Sedláková
Obnova objektu kina Centrum Karviná
Karviná

Roman Jaroš
Trojhalí Karolína
Ostrava

29
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Foto příloha

Roman Jaroš
Multifunkční dopravní terminál Česká Třebová
Česká Třebová

30

Jaroslava Indrová
Atletická hala Vítkovice
Ostrava-Vítkovice
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Radim
Zkvalitnění přístupu k památkám v Jaro-
měřicích nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou

Václav Kunt
Centrum Eden
Bystřice nad Pernštejnem
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Vše, co potřebujete vědět o evropských fondech
audiokniha

Vše, co potřebujete vědět 

o evropských fondech

www.dotaceEU.cz

Hlasy: Jana Stryková a Igor Bareš | Režie: Michal Bureš | Natáčení zvuku: Karolína Škápíková ve studiu S Pro Alfa | 

Zvuková postprodukce, střih, mix, mastering: Pavel Kadlec ve studiu Kristián | 

Hudba a hudební režie: Pavel Kadlec | Design: Kateřina Doležalová |

Veškerá práva vyhrazena.

 + © Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Kristián, spol s r.o. 2016

Audiokniha o fondech EU

Audioknihu  si můžete stáhnout na: 

www.dotaceeu.cz/publikace

nebo si ji poslechnout online na YouTube kanálu: 

dotaceEUcz


