STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ
Souhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč
stav k 7. 7. 2016

celková alokace 2007–2013*
676,2
prostředky v podaných žádostech

-2,6 (-0,2 %)***
201,6%

prostředky kryté Rozhodnutím /
Smlouvou o poskytnutí dotace
proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované)

112,3%

759,6

44,3 (4,2 %)
104,6%

zaslané žádosti do EK**

1 363,2

12,4 (1,3 %)

707,7

38,7 (0,0 %)
85,5%

578,3

* Tato alokace byla snížena o nevyčerpané prostředky z roku 2013 i 2014.
** Částka v CZK za průběžné žádosti o platbu zaslané EK je pouze účetní hodnota, kdy převod z EUR na CZK vychází
z kurzu platného ke dni odeslání žádosti o platbu EK. Při refundaci do státního rozpočtu se používá kurz platný ke dni
zaúčtování souhrnných žádostí MF-PCO.
*** Pokles vznikl v návaznosti na situaci, kdy již nejsou schvalovány nové projekty, ale některé projekty byly staženy,
případně rozpočty projektů poníženy tak, aby projekty mohly být dokončeny.

Čtvrletní změna
Poznámka: Další žádosti k proplacení budou na EK zaslány do konce srpna 2016 (v současné době probíhá certifikace výdajů
ze strany MF-PCO), tzn., že toto číslo prozatím není finální a bude se dále vyvíjet. Zároveň platí omezení, že EK může být
zasláno k proplacení max. 95 % celkové alokace, a to včetně započítání předběžných plateb, které byly České republice ze
strany EK vyplaceny již na začátku programového období. Zbylé prostředky budou EK refundovány až po uzavření programu.
Stav zaslané žádosti do EK tedy zatím nemůže dosáhnout 100 %.

Stav prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace* v %
vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013
k 6. 4. 2016
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* Zahrnuty individuální projekty (IP), grantové projekty (GP).
** Alokace programů byly poníženy o automatické zrušení závazku v roce 2013 a 2014.
Čtvrtletní nárůst
Zdroj: MSC2007
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101,5 101,1

Stav proplacených prostředků příjemcům* v %
vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013
k 7. 7. 2016
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* Zahrnuty průběžné a ex-post platby, jedná se o vyúčtované prostředky.
** Alokace programů byly poníženy o automatické zrušení závazku v roce 2013 a 2014.

Čtvrletní nárůst
Zdroj: MSC2007

Stav zaslaných žádostí do EK* v %
vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013
stav k 7. 7. 2016
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**Alokace programů byly poníženy o automatické zrušení závazku v roce 2013 a 2014.
Čtvrtletní nárůst
Zdroj: MF-PCO
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