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Příprava Dohody o partnerství
partnerství pro programové
programové
obdobíí 2014+2020
obdob
Co je co?
◦ Dohoda =cesta k dosažení cílů Strategie pro Evropu
2020 pomocí fondů Společného strategického rámce.
 Vypracovává: ČR (jako každá členská země)
 Dohoda obsahuje strategii, seznam programů a jejich
členění, priority a opatření k využití fondů

◦ Strategie Evropa 2020:
2020
 Desetiletá strategie EU k podpoře zaměstnanosti a růstu
s 5 měřitelnými cíli a iniciativami

◦ Podkladová
Podkladová legislativa
 Soubor návrhů nařízení (společné nařízení i specifická
nařízení pro jednotlivé fondy)
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Národní
rodní program reforem:
◦ Program vyhlášený vládou ČR, obsahuje příspěvek ČR k
dosažení cílů E2020.
◦ Integruje v sobě další stěžejní strategické dokumenty ČR



Společ
Společný strategický rá
rámec
◦ Součást Společného nařízení
◦ Nový přístup integrující fondy a zajišťující jejich větší
provázanost



Fondy Společ
Společného strategické
strategického rá
rámce (fondy SSR)
◦
◦
◦
◦
◦

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR),
Evropský sociální fond (ESF),
Fond soudržnosti (FS),
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)
Evropský námořní a rybářský fond (ERNF).
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◦ Klíčové usnesení vlády ČR č. 867 k přípravě programů
 Schvá
Schváleno 8+7 programů
programů spolufinancovaných ze
strukturálních fondů EU
 1 Program rozvoje venkova
 1 Operač
Operační program Rybá
Rybářství
ství

◦ Jaký je nyní harmonogram (vybrané body)
 31.3.2013: jednotlivé ŘO předloží první ucelené návrhy
operačních programů na MMR
 30.4.2013: MMR předloží vládě ČR návrhy koordinace a
zajištění efektivního řízení (implementační struktury)
 Konec května: první návrh Dohody předložen vládě
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Vazba na strategie a identifikované potřeby
Zpracovány Národní rozvojové priority (NRP, 2011)
1.
2.
3.
4.

Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
Rozvoj páteřní infrastruktury
Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a
systému péče o zdraví
5. Integrovaný rozvoj území


NRP překlopeny a rozpracovány do podoby
Tématických okruhů (TO)



Tématické okruhy = převodník mezi tématickými
celky EU z návrhů nařízení,a pomůcka k nastavení
programů
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Národní
rodní rozvojová
rozvojová priorita

Tématický okruh

1. Zvýšení konkurenceschopnosti
ekonomiky

Konkurenceschopné podniky
Funkční výzkumný a inovační systém
Trh práce a vzdělávání

2. Rozvoj páteřní infrastruktury

Mobilita, dostupnost, sítě, energetika
Životní prostředí

3. Zvyšování kvality a efektivity
veřejné správy

Efektivní správa a instituce

4. Podpora sociálního začleňování,
boje s chudobou a systému péče
o zdraví

Boj s chudobou, sociální začleňování,
zdraví
Trh práce a vzdělávání
Integrovaný rozvoj území
Boj s chudobou, sociální začleňování,
zdraví
Trh práce a vzdělávání
Integrovaný rozvoj území

5. Integrovaný rozvoj území

Integrovaný rozvoj území
Životní prostředí
7

8



Jaké jsou principy tvorby nových programů?



Co je dle Pozičního dokumentu EK z 30.10.
2012 na hraně financovatelnosti v období
2014+?
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Sportovní infrastruktura
Budování nových a rozšiřování stávajících nemocnic
Místní silniční infrastruktura
Obecná vzdělávací infrastruktura
Oblast kultury
Komerční zařízení pro cestovní ruch
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Děkuji za pozornost!

Ing. Petr Volek, Ph.D.
partner HOPE-E.S.
www.euservis.cz
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