Výroční zpráva o implementaci programu Technická pomoc za rok 2019
SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)
V programovém období 2014-2020 je OPTP definován jako operační program podpůrného
charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o
partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení
stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence
centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství,
dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu
administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání
a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.
Ve sledovaném období byly průběžně aktualizovány výzvy OPTP, kdy o konkrétních
změnách byly informováni všichni příjemci a žadatelé a to prostřednictvím webových stránek
OPTP.
Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé 209 projektových žádostí s požadovaným
objemem finančních prostředků 269,6 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno celkem 37
žádostí v celkové hodnotě 36,5 mil. EUR a 8 projektových žádostí bylo v hodnotícím procesu.
V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 118,0 mil. EUR, to je 47,8 % celkové alokace
programu.
ŘO OPTP každoročně oslovuje všechny příjemce, aby aktualizovali své výhledy potřeb
financování z OPTP do roku 2023. Z vyhodnocení screeningu vyplývá, že výhled potřeb
příjemců přesahuje aktuální disponibilní alokaci programu v obou prioritních osách. ŘO
OPTP bude i nadále sledovat vývoj absorpční kapacity v programu.
I nadále ve sledovaném období docházelo průběžně k aktualizaci dokumentace OPTP.
V neposlední řadě se uskutečnila dvě zasedání monitorovacího výboru OPTP a to dne 20. 5.
2019 – 21. 5. 2019 a 26. 11. 2019. Na těchto zasedáních byly schváleny dokumenty jako
např. Výroční zpráva o implementaci OPTP za rok 2018 a členové MV OPTP byli
informováni o dění a stavu čerpání v OPTP. S příjemci se uskutečňují schůzky a semináře,
v jejichž rámci jsou probírány případné problémy a nejasnosti. Zároveň na webových
stránkách OPTP jsou pravidelně uveřejňovány veškeré informace o dění v OPTP.
Během roku 2019 již začaly probíhat přípravy na nové programové období, kdy se uskutečnila
pracovní jednání OPTP a schůzky s potenciálními žadateli nového OPTP v období 2021+.
OPTP zorganizoval v listopadu 2019 setkání k přípravě nového období se zahraniční účastí
členských států, které podporují samostatnou TP (Polsko, Slovensko a Řecko).

