Výroční zpráva o implementaci programu Technická pomoc za rok 2017
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 106 projektových žádostí s požadovaným
objemem finančních prostředků 157,7 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno celkem 15
žádostí v celkové hodnotě 18,6 mil. EUR a 10 projektových žádostí bylo v hodnotícím
procesu. V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 44,9 mil. EUR, to je 18,2 % celkové
alokace programu.
Riziko nevyčerpání výdajů na navazující projekty k MS2014+, u kterých je pozastaveno
financování ze strany Evropské komise trvá, ale bylo sníženo na základě provedených
opatření. Došlo k snížení alokované částky PO 2 o 14 mil. EUR (EU podíl) a z důvodu
možnosti financování nových aktivit v rámci PO 1 došlo k rozšíření potenciálních příjemců a
cílových skupin. Na základě provedeného screeningu potřeb příjemců do konce
programového období vyplývá, že výhled potřeb v PO 1 značně přesahuje disponibilní
alokaci PO 1 a naopak v PO 2 bylo zjištěno v návaznosti na disclaimer nedočerpání. V první
polovině roku 2018 bude ukončena evaluace absorpční kapacity, která je zacílena na
dosavadní čerpání a na střednědobou prognózu čerpání.
V roce 2017 proběhla dvě jednání k zesílenému řízení rizik. První se konalo 10. 3. 2017, na
základě kterého zůstal ŘO OPTP i nadále vyhodnocen jako středně rizikový program. Další
jednání proběhlo 13. 9. 2017, v rámci kterého byl ŘO OPTP zařazen do kategorie programů
s nízkým rizikem (zelená kategorie).
Dále se začaly realizovat plánované evaluace v souladu s evaluačním plánem OPTP
schváleným MV OPTP 2014-2020 dne 29. 11. 2016. Jedná se o Evaluaci nastavení procesů
v rámci OPTP a Evaluaci absorpční kapacity OPTP.
Navíc ve sledovaném období docházelo průběžně k aktualizaci dokumentace OPTP.
V neposlední řadě se uskutečnila dvě zasedání monitorovacího výboru OPTP a to dne 18. 5.
2017 a 28. 11. 2017. Na těchto zasedáních byly schváleny dokumenty jako např. Výroční
zpráva o implementaci OPTP za rok 2016 a členové MV OPTP byli informováni o dění a
stavu čerpání v OPTP.
S příjemci se pravidelně 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.

