Program jednání
1. Aktuální informace z příprav na straně
EU a na národní úrovni
2. Posun v přípravě IROP
3. Informace o činnosti pracovních skupin
4. Vstupní informace k územní dimenzi
5. Další postup prací

1. Aktuální informace z příprav na
straně EU a na národní úrovni

2. Posun v přípravě IROP

Za poslední měsíc se v ESIF stalo
• Dojednána víceletý finanční rámec – 20,5 mld. EUR
– Způsobilost DPH
– 85% kofinancování
– Pravidlo N+3 po celé období
– 7% výkonnostní rezerva na úrovni státu
– Rozpad částky na jednotlivé fondy apod. – do měsíce od
MFČR

Za poslední měsíc se v ESIF stalo
• První jednání ČR s EK o podmínkách neformálního a
formálního vyjednávání
– EK posunula téma ex-ante kondicionalit na pozdější termín
– návod pro pracovníky EK k vyjednávání budou mít až v
březnu
– bude nezbytné velmi dobře zdůvodnit regionální dimenzi a roli
regionálních hráčů
– snaha schválit minimálně DoP všech zemí do konce roku
2013
– reálná varianta schvalování OP až v roce 2014

Za poslední měsíc se v NOK stalo
• Aktualizace metodiky pro tvorbu OP 2014+
• Příprava materiálu do vlády k platformám pro přípravu
období 2014+
• Vyhlášena ZD na ex-ante hodnotitele DoP
• Připomínkování vzoru k teorii změny od jednotlivých
programů
• Akční plán k ex-ante kondicionalitám
• Intenzivní práce na přípravě DoP
• Pravidla pro řízení DoP – v dubnu na vládu

Za poslední měsíc se v IROP stalo
• Intenzivní spolupráce pracovních skupin na zadaných
tématech
• Dopracovávání konceptu územní a urbánní
dimenze a strategie IROP
• Dokončení zadávacích dokumentací pro VŘ na exante hodnotitele, SEA a pomoc při tvorbě PD IROP
• Příprava dokumentů k teorii změny pro NOK
• Doplnění ŘV IROP o hosp. a soc. partnery
• Spuštění extranetu IROP

3. Informace o činnosti
pracovních skupin

Pracovní skupiny ŘV IROP
• PS se rychle konstituovaly a začaly pracovat, všechny
splnily termín pro dodání 1. části podkladů k 11.2.
• Sešly se PS k 1. , 5. a 7. PO, jednání ke 2. PO je
naplánované. ŘO doporučuje setkání PS k projednání
návrhů PO a připomínek.
• ŘO pošle garantům zásadní připomínky k návrhům
prioritních os do 22.2.2013.
• PS je zapracují, doplní body c) až f) a zašlou na ŘO do
4.3.2013 další verze.
• ŘO podklady od PS sloučí do jednoho dokumentu, upraví a
se svými připomínkami pošle členům ŘV do 29.2.2013

Hlavní nedostatky v návrzích PO
• chybějící nebo nepřesvědčivé odůvodnění podporovaných
aktivit
• některé strategie, koncepce nebo zákony zatím v přípravě,
nutné prověření, kdy budou k dispozici finální verze
• nesprávně formulované nebo chybějící specifické cíle
prioritní osy, plnění některý cílů nelze kvantifikovat a
sledovat pomocí indikátorů
• absence vazby na Národní program reforem
• příliš mnoho specifických cílů v celém programu, nyní 37

Hlavní nedostatky v návrzích PO
• nejednoznačná vazba mezi cílem, podporovanými aktivitami
a monitorovacími indikátory
• chybné formulace indikátorů
• nevyjednané hraniční oblasti mezi programy i mezi
prioritními osami IROP
• nejednotná nebo nesprávná terminologie

Harmonogram 1. fáze přípravy
Odevzdání podkladů k bodům a) a b)
Plánované 2. jednání ŘV IROP
Připomínky ŘO IROP k výstupům PS
Odevzdání podkladů k bodům c) až f)
Plánované 3. jednání ŘV IROP
Odevzdání první verze programu NOK

11.2.2013
18.2.2013
22.2.2013
4.3.2013
19.3.2013
29.3.2013

5. Další postup prací

Fázování přípravy IROP

Rámcový harmonogram přípravy
Název úkolu

Termín

Vyhlášení VŘ na ex-ante hodnocení, SEA a podporu pro PD
IROP
Teorie změny pro všechny specifické cíle IROP

Do konce února
22.2.2013

3. Jednání ŘV IROP

19.3.2013

Popis prioritních os IROP

Březen 2013

1. fáze rozpracování IROP – předání NOK

Konec března 2013

Dopracování 1. fáze IROP

Duben – květen 2013

Informace pro vládu o stavu přípravy programů

Květen 2013

Zahájení zpracování ex-ante a SEA hodnocení IROP

Duben – květen 2013

Informace MMR o stavu přípravy programů

Květen 2013

2. fáze zpracování programu včetně ex-ante a SEA hodnocení

Září 2013

Stanovisko MŽP k SEA hodnocení IROP

Říjen 2013

Projednání návrhu IROP vládou

Listopad 2013

Předložení návrhu IROP Komisi ke schválení (3. fáze)

Listopad – prosinec 2013

