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Úvodní slovo

Milí čtenáři,
vítám vás při čtení třetího vydání newsletteru Ministerstva pro místní rozvoj – Národního
orgánu pro koordinaci (MMR-NOK). Představujeme v něm naši práci na realizaci kohezní politiky v České republice, a to zejména z hlediska koordinace operačních programů
a přípravy na další období čerpání fondů Evropské unie 2014+. Tentokrát jsme se však
kromě celonárodních témat podívali na čerpání fondů také více zblízka. Na straně 3 přinášíme článek o malé české firmě, která úspěšně využila podporu z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF) pro své podnikání. V příloze newsletteru pak nabízíme příklady
konkrétních projektů napříč různými oblastmi.

Obsah

vuje obrazně řečeno nervovou soustavu celého systému čerpání. Bez informací z realizační
úrovně, které se kvalitně zpracované přenášejí do jednoho místa, by nebylo možné účinné
řízení operačních programů. A zejména bylo dokončeno rozpracování národních priorit
a na ně navazujících tematických okruhů, které jsou výchozím předpokladem pro úspěšné
zformování podoby příštích operačních programů.
Děkujeme za pozornost při čtení, které, jak doufáme, obohatí vaše poznatky o fungování
politiky soudržnosti v České republice.

Olga Letáčková

vrchní ředitelka sekce NOK

MMR-NOK spolu s Ministerstvem financí (MF) v letošním roce přijaly řadu opatření na
zlepšení fungování celého systému českých operačních programů tak, aby se co nejrychleji zohlednily připomínky zaslané Evropskou komisí v březnu 2012. Byla zajištěna
větší nezávislost auditu evropských dotací jeho centralizací v rámci MF a kontrola byla
celkově zpřísněna. Přijali jsme opatření na rychlejší řešení tzv. nesrovnalostí, vytvořili jsme
a zavedli do praxe nové metodické pokyny pro výběr zaměstnanců, kteří evropské fondy
obhospodařují atd.
Díky včasné přípravě Akčního plánu došlo k obnovení proplácení dotací z rozpočtu EU
do rozpočtu ČR. Závěrečný dopis k tomuto plánu byl odeslán z MMR do Bruselu na konci
června. Evropská komise jej po kontrole v druhé polovině července akceptovala, uznala
jeho plnění za úspěšné. Pozastavení trvá u čtyř operačním programů, kde probíhají audity
nezávislé na Akčním plánu. U těchto programů je cílem nalézt shodu na nápravných opatřeních, aby mohlo být obnoveno proplácení i zde. Podrobněji o Akčním plánu a jeho širších
souvislostech se můžete dočíst na straně 7.
Další aktivitou na zajištění úspěšného vyčerpání je přesun prostředků mezi jednotlivými operačními programy. V informaci pro Vládu ČR, kterou jsme předložili v červenci, byl
analyzován aktuální stav operačních programů. Tato studie umožňuje včas a na správném
místě zasáhnout a finance efektivně nasměrovat. Z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se přesune zhruba miliarda korun do OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Tyto prostředky podpoří celoživotní vzdělávání a výuku na učňovských školách, což přispěje k jednomu
z cílů politiky soudržnosti v ČR, kterým je konkurenceschopnost české pracovní síly.
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Intenzivně se věnujeme samozřejmě také tvorbě pravidel a zajištění předpokladů pro
realizaci nového programového období 2014–2020. Vedle toho jsme dokončili návrhy na
další snížení legislativních bariér. Připravujeme nový monitorovací systém, který předsta-
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ELBEE je prototyp speciálního vozidla určeného tělesně postiženým
lidem pro zlepšení možnosti jejich samostatného pohybu. Zatímco
do běžného automobilu musí vozíčkáři přesedat a složitě manipulovat při ukládání vozíku, do nově vyvinutého speciálu snadno vjedou
i se svým vozíkem a mohou ho z něj i řídit. Díky svému provedení
a množství inovativně řešených technických prvků se jedná o celosvětově unikátní projekt. Speciální vozidlo vyvinula česká strojírenská firma ZLKL působící ve městě Loštice na Olomoucku, která na
jeho zavedení do výroby obdržela podporu z fondů EU.
První nápad na výrobu vozidla se zrodil v roce 2003, kdy byl předložen k vyjádření české
Národní radě zdravotně postižených. V roce 2004 se myšlenky ujímá firma ZLKL a pouští
se do budování kvalitního týmu konstruktérů. V roce 2006 dokončují maketu budoucího
vozidla, o dva roky později pak již funkční prototyp. V té době také byla na realizaci vozidla
přidělena dotace z fondů EU.
Zeptali jsme se projektového manažera Ladislava Brázdila ml.
na několik otázek ohledně úspěšného projektu jejich firmy.

Na co konkrétně byla ve vašem podniku
evropská podpora využita?
Evropské finance u nás podpořily vybudování výrobních
podmínek včetně nákupu technologií a procesu homologace. S jejich podporou byla zpracována projektová dokumen-
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tace, odkoupen užitný vzor, pořízena technologie obráběcích center, ohraňovacího lisu,
strojních nůžek a svařovacího robotu a dále například zhotoveny formy karoserie i interiéru a svařovací a lepicí přípravky. Ocenili jsme i možnost využít poradenství a školení či
pořízení hardwaru a počítačových sítí. Příprava výrobních prostor a instalace technologie
si vyžádaly stavební úpravy starší haly, které nepřesáhly dvacet procent z celkových způsobilých výdajů projektu.

Proč jste se rozhodli právě pro vývoj a výrobu vozidla určeného
pro vozíčkáře?
Do tak složitého procesu jako je vývoj a výroba vlastního vozidla jsme se pustili proto, že se
jedná o užitečný produkt, který může pozitivně, někdy i zcela zásadně, ovlivnit život velké
skupiny lidí používajících invalidní vozík. Na základě úvodního průzkumu v této skupině
jsme zjistili, jak je pro ně možnost samostatného pohybu bez nutnosti asistence důležitá
a jak je vozidlo tohoto typu vítáno a dnes již netrpělivě očekáváno. Počítáme s tím, že o něj
bude zájem nejen v České republice, ale i v jiných evropských zemích.

K čemu je vozidlo určeno a jaké jsou jeho technické parametry?
Vozidlo představuje nejen velmi praktické řešení pro každodenní pohyb po městě i mimo
něj, ale může se pochlubit i příjemným designem. Oficiálně je zařazeno do kategorie těžká
čtyřkolka. Tím pádem ho lze řídit už od 17 let věku. Maximální běžná rychlost je 80 km/h.
Kompaktní rozměry umožňují parkovat čelně k chodníku. Díky tomu může osoba na vozíku
pohodlně vyjet z vozidla na chodník a vůbec se nemusí dotknout vozovky. Vzadu ve voze je
místo pro jednoho spolujezdce. Řízení i designové doplňky speciálu mohou být individuálně upraveny podle libovolných potřeb a přání jednotlivých uživatelů.

Kdy bude vozidlo uvedeno do prodeje?
V současné době probíhá doplňkový vývoj, který výrazně zvyšuje užitné vlastnosti a spolehlivost ELBEE a pracuje se na zavedení vozidla do výroby. Zahájení sériové výroby, prozatím pouze pro český trh, je naplánováno na začátek roku 2013.

„

“

Česká firma vyvinula
speciální vozidlo
usnadňující mobilitu vozíčkářů

Cílem našeho snažení je poskytnout lidem s hendikepem
samostatnost a svobodu pohybu a přispět tak k dalšímu
zlepšení jejich životní úrovně.
říká projektový manažer Ladislav Brázdil ml.
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Jak došlo k tomu, že jste dostali nápad zažádat si o evropskou dotaci
z operačního programu Podnikání a inovace?
Vzhledem k tomu, že jsme již před tímto projektem byli úspěšnými žadateli o dotace
(vesměs na obecné technologie a výrobní prostory), napadlo nás to tak nějak automaticky. Říkali jsme si, že tak, jak jsme pro projekt nadšeni my, mohl by nadchnout i ty, kteří
o přidělení dotace rozhodovali.

Co by měly orgány rozdělující dotace EU ve své činnosti do budoucna
zlepšit? Měl byste případně návrhy, kde by se systém práce řídicích
orgánů dal zjednodušit?
Neřeknu nic nového, když budu volat po zjednodušení celého procesu. Toho by se dalo
docílit menším tempem změn, menším objemem požadovaných dokumentů či rozvolněním někdy nereálně striktních podmínek.

Trvala vám příprava projektu dlouho? Jaká dokumentace byla
k žádosti vyžadována?

Museli jste si brát kvůli projektu z OP PI překlenovací úvěr?
Představovalo to pro vás velkou zátěž?

Na přípravě jsme pracovali jistě půl roku, myslím čistě z pohledu „papíroviny“. Vhledem ke
složitosti projektu nám nejvíce dalo zabrat určení položek rozpočtu, který muset být dán
ještě před výběrovými řízeními. Někde jsme dělali kvalifikované odhady, někde výběrové
řízení „nanečisto“.

Ano, museli jsme si brát překlenovací úvěr, a i přes odklad splátek to představovalo nemalou zátěž, a to především vzhledem ke složitosti a tedy délce projektu.

Psali jste projekt sami, nebo jste využili služby
specializované agentury?
Psali jsme jej sami, pouze s konzultacemi našeho dlouholetého externího poradce.

Co vám přišlo v průběhu podávání žádosti
i realizace projektu nejobtížnější?
Nejsložitější pro nás byla nutnost sledování a následná orientace ve změnách podmínek
dotace, ke kterým docházelo v průběhu projektu.

Co byste poradili podnikateli, který se rozhodl podat si projektovou
žádost v některém z operačních programů?
Být stoprocentně pečlivý a trpělivý.

Pro budoucí programové období se chystá zvýšení podílu tzv. úvěrových
nástrojů, kdy firmy místo dotace obdrží výhodný úvěr. Byla by taková
podpora pro vás do budoucna zajímavá?
Pokud tento typ podpory bude správně uchopen, mohl by bezesporu přinést zjednodušení pro všechny strany. Tedy ano, taková podpora by pro nás, jako expandující firmu,
byla zajímavá.

Projekt „Výroba vozidla pro tělesně postižené“
Operační program:
Podnikání pro inovace (OPPI)
Prioritní osa: Inovace
Oblast podpory:
4.1 Zvyšování inovační
výkonnosti podniků
Celkové náklady: 36 049 500 Kč
Příspěvek EU: 15 291 500 Kč
Národní zdroje: 2 698 500 Kč
Termín zahájení: 1. října 2007
Termín ukončení: 26. srpna 2010
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Akční plán je jen začátek
aneb co zlepšit při správě
evropských fondů
Daniel Braun
Evropská unie a její členské státy procházejí vážnou krizí a nepříznivý vývoj veřejných rozpočtů
znesnadňuje možnosti rozvinout konkurenceschopnost jednotlivých zemí nebo Unie jako
celku. Strukturální fondy jsou a budou jednou
z příležitostí především pro méně vyspělé státy,
je proto jistě společným zájmem všech, aby tyto prostředky co nejlépe
sloužily rozvoji našich regionů. V poslední době se však objevilo mnoho zpráv o problémech s jejich čerpáním. Je faktem, že kromě desítek
tisíc dobrých projektů a díky nim vytvořeným 60 tisícům pracovních
míst, možnosti vyřídit dokumenty na CzechPointech blízko svého
bydliště a mnoha dalších pozitivních přínosů pro život občanů,
se nyní ukazují i rizika a negativa využívání těchto prostředků.
Problémy, které vyústily v posledních měsících v zablokování plateb, tedy pozastavení
„bruselského penězovodu“, jsou dostatečně známé a medializované. Ukazuje se, že systém, který byl nastavený pro toto programové období (2007–13), je složitý a nedokonalý,
jak institucionálně z pohledu řízení, tak pravidly pro žadatele. To znamená i větší prostor
pro netransparentní chování a horší možnost jej odhalit. V čem spočívají současná rizika
a jaké si z nich můžeme vzít poučení?

7

Lze říct, že v počátku asi dobře míněný důraz na zohlednění specifik a decentralizaci (tedy
vysoký počet programů s vlastními pravidly, které odpovídají specifickým potřebám) vedl
k vytvoření komplexního systému, který není jednoduché řídit a kontrolovat. Audity a kontroly, které nyní, s 15 tisíci ukončenými projekty, mají silnou vypovídací hodnotu, poměrně
jasně ukázaly slabá místa. Evropská komise na jejich základě kritizovala zejména nezávislost a kvalitu auditů, způsob jakým řídicí orgány kontrolují veřejné zakázky a personální
politiku, potažmo neexistenci služebního zákona. Českým úřadům se podařilo v mimořádně krátkém termínu provést dojednanou sérii kroků a změn, které tyto hlavní rizika
zmenšují. Došlo ke zpřísnění dohledu nad veřejnými zakázkami, nabírání zaměstnanců
pracujících s fondy EU se do doby přijetí služebního zákona bude řídit nově připravenými
pravidly a v neposlední řadě vláda rozhodla o centralizaci auditorů do jednoho útvaru,
nově mimo úřady přímo rozdělující dotace. Tyto kroky zajistily obnovení plateb z evropského rozpočtu do ČR.

Nelze ovšem nevidět, že akční plán pouze řešil symptomy a představuje spíše prevenci
budoucích chyb. S tím souvisí skutečnost, že využívání evropských prostředků má striktní pravidla a kromě preventivních opatření budou muset úřady, které odpovídají za jednotlivé programy, provést i korektivní kroky. To znamená zajistit, aby výdaje, které přes
veškerou snahu byly vynaloženy v rozporu s pravidly, byly odhaleny a nebyly proplaceny
z evropského rozpočtu. Evropská komise nebude financovat z prostředků daňových poplatníků výdaje, u nichž není zaručeno, že jsou vynakládány správně a v souladu s dohodnutými pravidly. České úřady výdaje těchto problémových projektů již žadatelům vyplatily,
EU je však ČR neproplatí. Je tedy logické, že čím více chyb se vyskytne, tím větší zátěž to
bude znamenat pro veřejné rozpočty. Neznamená to automaticky propadnutí peněz, ale
ministerstva a regionální rady budou muset zajistit dostatek náhradních projektů a dostatek financí na jejich podporu.

Lze předpokládat, že pro ČR budou i nadále prostředky strukturálních fondů klíčovým nástrojem hospodářského rozvoje. Kroky k řešení nejakutnějších problémů ve formě Akčního
plánu tak lze využít též jako poučení do budoucna a hlubší zamyšlení jak systém nastavit
jednodušeji a lépe. I proto si MMR si nechalo zpracovat nezávislé hodnocení stávajícího
využívání evropských fondů. Jaké byly hlavní závěry a doporučení?
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Nastavená strategie programů zaměřená na podporu podnikatelského prostředí, zpružnění trhu práce a sociální inkluzi, budování dopravní infrastruktury a rozvoj místního
potenciálu odpovídá aktuálním potřebám rozvoje českého hospodářství. Implementační struktura v ČR je však podle studií rozsáhlá a komplikovaná a jedním z doporučení je
i snížení počtu OP, ale s využitím současného know-how a zkušeností. S tím částečně souvisí klíčový bod, který ostatně MMR dlouhodobě prosazuje, a to zúžení věcného zaměření
programů, aby nedocházelo k tzv. „drobení“ intervencí. K nim je nezbytné nastavit měřitelné a agregovatelné indikátory, které umožní hodnotit, zda je dosaženo stanovených cílů.
MMR nechalo také vyhodnotit technické a legislativní bariéry a oblasti, které bude nutné
upravit. Mezi nimi se objevilo zejména sjednocení postupů pro poskytování dotací a řešení
nesrovnalostí, zefektivnění koordinace kontrol a jasné vymezení odpovědností institucí
podílejících se na správě dotací.

V metodikách by mělo být předem jasně určeno, co je zakázané, jaké jsou sankce
v případě porušení pravidel, a to zejména v oblastech, které se nyní ukázaly jako
nejrizikovější – hodnocení, výběr projektů a kontroly. U méně podstatných oblastí by
mělo jít spíše o mantinely, příklady dobré praxe. To umožní také zjednodušit
a standardizovat prostředí pro příjemce, aby tento – v ideálním případě jednotný
soubor pravidel – umožnil lepší orientaci v systému a tedy i menší počet neúmyslných
chyb. Dále například u některých typů výdajů by mohly být předem známé průměrné
ceny, které by byly v principu limitem pro proplácení. Takový systém bude patrně
složité vytvořit, bude náročné udržovat, ale může to zabránit předražování a přispět
tak k efektivnímu vynakládání prostředků. Kromě zmíněné jednotnosti pravidel by
mohly kraje, obce a podnikatelé těžit z revize požadavků na ně kladených ze strany
úřadů. Ostatně strukturální fondy již v tomto období významně podpořily zlepšení
veřejné správy a digitalizaci různých agend, takže různá dokladování a ověřování lze
přenést právě na úřady. Dále má náš tým ambici zajistit systém plně elektronizovaný,
s odbouráním papírování. To se týká jak žádostí o dotaci, tak následné komunikace
s úřady. Tedy shrnuto – menší administrativní nároky na žadatele, přehlednější pravidla a rychlá, vstřícná a otevřená komunikace.

Z pozice náměstka ministra zodpovědného za koordinaci evropských
fondů jsem přesvědčen, že pro úspěch ČR v programovém období
2014–2020, je třeba se zaměřit na tři klíčové okruhy:
1.

Zrevidovat legislativní prostředí, aby české normy zohledňovaly chystanou evropskou
legislativu, kterou mimochodem ČR vyjednává a ovlivňuje, a aby se samozřejmě
upravily některé z výše uvedených slabin systému. MMR během léta předložilo
vládě materiál, který slabá místa identifikuje a ukazuje cestu, jak v budoucnu čerpat
v lepším právním prostředí. Významné také je, aby jako řešení současných problémů
nebylo prosazováno pouhé zvýšení objemu kontrol. Klíčová vždy bude kontrola ze
strany poskytovatele dotace, tzv. kontrola prvního stupně. Co by však bylo vhodné
zavést, je průběžný dohled nad kroky jednotlivých úřadů rozdělujících dotace, aby
se velké chyby, které proniknou tímto prvotním sítem, neobjevily až při certifikaci
nebo ex-post auditech, ale byla možnost přezkoumat téměř okamžitě kroky řídicích
orgánů a napravit je, ještě než se výdaj má proplatit z veřejných zdrojů. Výrazně by se
tak omezila chybovost a ušetřily by se veřejné prostředky.

2.

Nastavit včas jednotná a zjednodušená metodická pravidla. Pravidla pro evropské
fondy jsou a budou složitá, proto pro lepší orientaci již MMR začalo v široké spolu
práci s partnery připravovat co nejjednotnější postupy v hodnocení projektů,
kontrolách, používání terminologie nebo nastavení administrativních lhůt.
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3.

Připravit správné zacílení a architekturu programů (kolik jich bude, jak na sebe
budou navazovat a jak se budou doplňovat). Již přes rok probíhá za účasti expertů
diskuze o tom, jaké mají vzniknout programy, jaké bude jejich zaměření a jak
budou řízeny. To je nyní předmětem politické debaty, nicméně lze konstatovat, že
existuje konsensus na základních principech, které by měla budoucí struktura
splňovat. Zaprvé, koncentrace na méně priorit, které naplňují rozvojové strategie ČR.
Zadruhé, nastavení programů tak, aby podpora šla pouze odvětví a oblastí, kde je
slabé tržní prostředí a nedojde k distorzi trhu. Zatřetí, zapojení ekonomických kritérií
do hodnocení projektů a kontrola efektivity výdajů v jednotlivých projektech (např.
vytvořením databází jednotkových nákladů). A konečně začtvrté, méně ale kvalitněji
pracujících subjektů, které rozhodují a nastavují podmínky.

Naším cílem a cílem strukturálních fondů je pomoci zajistit vyšší konkurenceschopnost
ČR do budoucna, na desítky let dopředu. Proto je nezbytné naložit s prostředky strukturálních fondů, které má ČR díky členství v EU k dispozici, co nejlépe. Pokud budou výše
uvedené kroky realizovány, nepochybuji, že to povede ke kvalitním a potřebným investicím pro rozvoj ČR.
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Hradec Králové

Pro MMR vyrobilo CRR ČR
Zdroj dat: MSC2007
Zdroj geografických dat: © ČÚZK
© CRR ČR, červen 2012
www.crr.cz
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Rozmístění aktivit v oblasti inovací v podnikání z pohledu hodnot indikátorů na území
České republiky zachycují následující mapky.

Střelské Hoštice

Na území hl. m. Prahy je inovační prostředí podporováno třetí prioritní osou „Inovace
a podnikání“. Oblast podpory týkající se inovací se nazývá „Rozvoj inovačního prostředí
a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí“. Na rozdíl od oblasti podpory
„Zvyšování inovační výkonnosti podniků“ OP Podnikání pro inovace necílí pouze na
podporu nových produktů, inovací, vynálezů a patentů, ale kromě těchto aktivit se klade
důraz také na technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, pořízení různého
laboratorního vybavení pro výzkum a vývoj, klastry, vytváření sítí výzkumných a vývojových organizací a další aktivity.

Liberec

V OP Podnikání a inovace je to zejména čtvrtá prioritní osa „Inovace“ a v jejím rámci oblast
podpory „Zvyšování inovační výkonnosti podniků“. Na tuto oblast podpory je vyčleněno
15,9 mld. Kč (téměř 17 % prostředků OP PI). Schváleny již byly projekty v celkové hodnotě
13,5 mld. Kč (85 % celkové alokace oblasti podpory). V rámci oblasti podpory „Zvyšování
inovační výkonnosti podniků“ jsou podporovány dva typy projektů, a to zaměřené na nové
nebo inovované produkty a procesní, organizační a marketingové inovace, druhým typem jsou projekty zaměřené na podporu vynálezů a patentových aktivit podniků. Již bylo
schváleno 686 projektů v celkové výši 13,4 mld. Kč zaměřených na inovaci produktů,
procesní, organizační a marketingové inovace a 343 projektů v hodnotě 72,9 mil. Kč
realizující vynálezy a patenty.

Ohníč

Národní orgán pro koordinaci letos v květnu provedl analýzu podpory inovací v podnikání
z fondů EU. Inovační aktivity v rámci operačních programů podporuje OP Podnikání pro
inovace (OP PI) a OP Praha – Konkurenceschopnost.
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Významnou roli ve vyspělé ekonomice hrají malé a střední podniky, které jsou důležitým prvkem zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálního klimatu a technologické
vyspělosti. Pro rozvoj podnikatelských aktivit a konkurenceschopnost českých podniků na zahraničních trzích je nezbytná neustálá inovační aktivita. Česko však v této
oblasti zatím ještě zaostává za evropským průměrem. V roce 2010 se z hlediska rozvinutosti inovačního prostředí zařadilo v rámci Evropské unie na 17. místo. Podpořit
inovace a české podnikatele s důrazem na ty malé a střední, to je jeden z důležitých
cílů kohezní politiky.

Horní Podluží

Jak fondy EU podporují
podnikání a inovace

INOVACE V PODNIKÁNÍ SPOLUFINANCOVANÉ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013 NA ÚZEMÍ ČESKA
závazek příjemců dle místa realizace (stav k 6. 6. 2012)

Fondy EU

Akce NOK

Soutěž pro střední školy Navrhni projekt
Svou kreativitu i schopnost pracovat s informacemi si vyzkoušeli mladí lidé ze
středních škol díky soutěži Navrhni projekt MMR-NOK. Informace o ní jsou k dispozici na webu www.navrhniprojekt.cz a na stejnojmenné facebookové stránce.
Cílem bylo umožnit studentům nahlédnout do procesu přípravy projektu na získávání evropských dotací a obeznámit je se základními mechanismy čerpání. Tyto
vědomosti získané formou soutěže se jim mohou hodit už v blízké budoucnosti, při
studiu na vysoké škole nebo další profesní kariéře.
Studenti v pětičlenných týmech dostali prostor pro svou fantazii a mohli navrhnout, jaký
projekt s evropským ﬁnancováním by prospěl rozkvětu regionu, kde žijí či studují. Vycházeli
přitom ze skutečných oblastí podpory, jako jsou např. podpora podnikání, cestovního ruchu,
životního prostředí, dopravy, zlepšování služeb veřejné správy atd. Soutěž odstartovala 3. září
2012 a bude mít regionální i celostátní kolo. Nejlepší z regionálních kol obdrží elektronické
čtečky a zajímavé knihy. Tým, který přijde s nápadem na nejlepší projekt, získá letecký zájezd
do Bruselu. Vítězové dostanou možnost setkat se českými představiteli působícími v evropských institucích a navštíví generální ředitelství pro regionální politiku DG Regio.

Seminářů Jak na fondy se zúčastnilo přes 5 000 zájemců
MMR připravilo na letošní rok sérii seminářů s názvem Jak na fondy. Jsou určeny
pro všechny zájemce o dotace a zejména pro příjemce, kteří již projekty v současnosti realizují. Od ledna letošního roku proběhlo celkem 193 seminářů a bylo
proškoleno více než 5 000 osob.
Semináře budou probíhat do konce roku 2012. Celkem jich se jich uskuteční podle aktuálního zájmu až tři sta. Na 3. čtvrtletí je naplánováno v krajských městech České republiky
a v Praze 37 seminářů. Účast na seminářích je pro všechny účastníky zdarma.
Semináře jsou pořádány na základě požadavku jak Národního orgánu pro koordinaci, tak řídicích orgánů jednotlivých operačních programů. Nejžádanějšími tématy jsou zejména veřejné
zakázky (změny v rámci novelizace zákona a základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb) a dále veřejná podpora, způsobilost výdajů, kontrola projektů, monitorovací
indikátory, udržitelnost projektu či účetnictví projektu. Nově jsou připraveny semináře s názvem Veřejné zakázky a jejich úskalí (pro pokročilé zadavatele), Zadávací řízení krok za krokem
(pro začátečníky) či Projektové a ﬁnanční řízení.
Na každém semináři probíhá hodnocení jejich kvality ze strany účastníků semináře, přičemž
návratnost dotazníků je větší než 92 procent. Dosavadní výsledky ukazují, že semináře jsou pro
posluchače přínosné a hodnotí je velmi dobře. Kvalitu seminářů potvrzuje i trvající velký zájem
ze strany žadatelů a příjemců.
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Více na www.strukturalni-fondy.cz
(záložka Jak na fondy – semináře)
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Nová podoba centrálního webu
www.strukturalni-fondy.cz

Letní soutěž Vyfoť projekt
zaznamenala velký ohlas

NOK jako správce centrálního informačního webu www.strukturalni-fondy.cz připravil jeho
novou podobu s rozšířenými možnostmi pro uživatele, která bude spuštěna v průběhu podzimu. Stránky přinesou větší uživatelskou vstřícnost. Z nových funkcí lze jmenovat zasílání
informací na přání z předem vybraných oblastí. Zájemce tak může dostávat pravidelná upozornění na nově vyhlášené výzvy k předkládání projektů nebo si vytvořit vlastní
podobu webového newsletteru tak, že si předem zvolí kategorie, o které má zájem.

Druhý ročník letní fotografické soutěže Národního orgánu pro koordinaci s názvem
Vyfoť projekt směřuje do svého finále. V průběhu dvou prázdninových měsíců měli
fotografové a fotografky možnost registrovat své fotografické „úlovky“, na nichž
zachytili projekty spolufinancované z evropských fondů. Celkem bylo do soutěže
přihlášeno 5 863 fotoalb, což reprezentuje přes 17 000 fotografií. Nyní budou snímky
ohodnoceny odbornou porotou a nejlepší odměněny cenami.

EUROANGLIČTINA obdržela cenu
elektronický slovník roku 2012

Soutěž byla spuštěna 1. července 2012. Posledním dnem, kdy bylo možno registrovat
fotografie na webu soutěže www.vyfotprojekt.cz, byl 31. srpen 2012. Soutěžilo se v hlavní kategorii Nejtalentovanější fotograf/ka a ve vedlejší kategorii Nejaktivnější fotograf/ka.
A pokud jde o projekty, bylo z čeho vybírat. Za pouhý jeden rok se s přispěním Evropské
unie podařilo v České republice zrealizovat více než 4 tisíce nových projektů. Celkem tak
mohli fotografové dokumentovat více než 15 tisíc realizovaných projektů ze všech operačních programů – ať už tematických, regionálních, nebo programů evropské přeshraniční
spolupráce. Inspirací soutěžícím byla mimo jiné na jaře spuštěná online Mapa projektů
České republiky www.mapaprojektu.cz. Soutěž doprovázela a čerstvé informace přinášela
i facebooková stránka www.facebook.com/vyfotprojekt.

Slovník anglické odborné terminologie z evropských
institucí a fondů EU vydaný Národním orgánem pro koordinaci získal prestižní ocenění
české Jednoty tlumočníků a překladatelů
Elektronický slovník roku 2012. Slovník má česko-anglickou a anglicko-českou část a je souborem živých
a běžně používaných odborných
pojmů z oblasti strukturálních fondů, obecné evropské problematiky, operačních programů, financí,
regionální politiky, samosprávy
a právních termínů z oblasti
smluvního práva. Ocenění si přebrala v květnu letošního roku v rámci veletrhu Svět knihy na pražském
Výstavišti jeho autorka Jana Dyčková.
EUROANGLIČTINA byla vydána na CD
a nyní je bezplatně ke stažení na úvodní
stránce www.strukturalni-fondy.cz.
www.strukturalni-fondy.cz
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Vítěze první kategorie vybrala odborná porota, ve které usedl mimo jiné i šéfredaktor
časopisu FotoVideo Rudolf Stáhlich. Vítězem druhé kategorie, jak už název napovídá, se
stala soutěžící, která do soutěže přihlásila nejvíce fotografií různých projektů. Vyhlášení
výsledků soutěže se konalo 26. října 2012 na MMR. Ocenění fotografové obdrželi hodnotné
ceny např. digitální fotoaparáty a fotografické kurzy. Navíc, jako odměna za vyvinuté úsilí
všem účastníkům, probíhalo během celého průběhu soutěže pravidelné losování o další
atraktivní ceny.
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Dobré vztahy se sousedy podpořil
Den evropské spolupráce
V třetím zářijovém týdnu se po celé Evropě konala řada zajímavých akcí pro veřejnost organizovaných přeshraničními operačními programy. Akce proběhly při příležitosti Dne evropské spolupráce, který byl letos vyhlášen na 21. září.
Cílem Dne evropské spolupráce a událostí pro veřejnost v týdnu od 19.–23. září 2012 bylo
vhodnou formou přiblížit výsledky projektů podpořených z programů přeshraniční spolupráce všem zájemcům. Ke Dni evropské spolupráce se připojily kromě členských států
i země sousedící s Evropskou unií. Po celé Evropě bylo naplánováno minimálně sto zajímavých akcí, které zorganizovalo 75 programů evropské přeshraniční spolupráce.
V Česku se zapojily česko-bavorský, česko-rakouský a česko-slovenský program. Akce byly
z velké části vhodné pro rodiny s dětmi.

česko-bavorský program (www.strukturalni-fondy.cz)
19. září 2012 se uskutečnila v Českém Krumlově tisková konference ke Dni evropské
spolupráce. Na ni navázalo v termínu 19.–23. září celkem 21 lokálních akcí po obou stranách a celé délce společné hranice.

česko-rakouský program (www.at-cz.eu)
21. září 2012 bylo pro veřejnost připraveno společné cvičení českých a rakouských
vodních záchranářů na Lipně a cyklovýlet po přeshraniční cyklostezce Via Verde okouzlující přírodou.

česko-slovenský program (www.sk-cz.eu)
21. září 2012 proběhl v 6 krajských městech (Brno, Zlín, Ostrava, Trnava, Trenčín a Žilina)
speciální program určený široké veřejnosti.
Den evropské spolupráce celkově koordinoval OP INTERACT II, který připravil informační
stránky na adrese www.europeancooperationday.eu a komunikuje také prostřednictvím
sociálních sítí.
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Pracovní skupina NOK / 26. června 2012
Hlavním tématem jednání pracovní skupiny byla praktická koordinace opatření vyplývajících z Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů
v České republice. Byla diskutována především podoba kontrolních listů pro řídicí kontrolu
a přechod pracovníků stávajících pověřených auditních subjektů do struktury ministerstva
financí. Dalším tématem byla analýza citlivosti operačních programů v ČR na korupci včetně
praktických doporučení. Jednání pracovní skupiny se zúčastnili zástupci Národního orgánu
pro koordinaci, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu a řídicích orgánů.
Bilaterální setkání se zástupci Evropské komise / 25. června 2012
Pracovního jednání se zástupci Evropské komise se za Českou republiku zúčastnili pracovníci z ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, financí a práce a sociálních věcí. Zástupci
Evropské komise byli seznámeni s postupem a stavem příprav ČR na budoucí programové
období 2014–2020. Čeští zástupci informovali o zapojení všech příslušných partnerů, stejně
jako o obsahu příprav v obou dimenzích budoucí kohezní politiky v podmínkách ČR – programovací i implementační. ČR chce zaměřit intervence na aktivity, které budou přispívat ke
zvýšení konkurenceschopnosti ČR a k prevenci sociálního vyčlenění. Připravuje proto využití
prostředků z fondů EU na priority, které budou úzce zaměřeny na identifikované hlavní problémy. Od září 2012 probíhá oficiální vyjednávání mezi ČR a Evropskou komisí, zaměřené na
přípravu Dohody o partnerství i operačních programů.
Prezenční jednání Resortní koordinační skupiny MMR / 29. června 2012
Účastníci početného pracovního setkání konaného v budově MMR byli informováni především o současném stavu v oblasti vyjednávání o nařízeních EU týkajících se budoucí kohezní politiky na úrovni členských států a Evropské komise. Radou EU pro obecné záležitosti
již bylo předběžně schváleno deset tematických bloků a příslušné texty jsou k dispozici na
webu MMR. ČR předkládala jménem Visegrádské skupiny zemí a Slovinska řadu námětů, které jsou zapracovány do výsledných kompromisních textů.
Jednání Meziregionální poradní skupiny MMR pro budoucnost kohezní politiky
29. srpna 2012
Na dalším pracovním jednání této skupiny, složené ze zástupců všech krajů a MMR, byly
projednány připomínky a náměty krajů pro každou z celkem osmi tematických oblastí,
z nichž se formují budoucí operační programy pro období 2014–2020. Rozhodnutí o počtu
a struktuře operačních programů pak přísluší vládě ČR, a to na základě návrhů vypracovaných MMR, které vychází z široké spolupráce nejen s regiony, ale i s dalšími partnery.
Kulatý stůl Možnosti využití nástrojů finančního inženýrství v ČR / 17. září 2012
Nástroje finančního inženýrství představují novou perspektivní možnost využití finančních
prostředků EU návratnou formou. Zvýhodněné půjčky, záruky a jiné formy finančních nástrojů pomáhají k větší udržitelnosti financování regionálního rozvoje i větší efektivitě využití
prostředků. Budoucí rozpočtové období se blíží, a proto se NOK rozhodl uspořádat kulatý
stůl na toto téma. Byly na něm představeny výsledky studií finančního inženýrství, které NOK
připravil, a aktuální stav implementace jednotlivých nástrojů připravovaných či již implementovaných v rámci ROP MS, ROP SM, IOP a OP PI. Akce se zaměřila jak na potenciální
finanční zprostředkovatele, tak na budoucí příjemce a jejich společnou debatu o nových
formách podpory a možnostech jejich využití. Zúčastnili se jí zástupci řídicích orgánů operačních programů, podnikatelské subjekty, banky a jiné finanční instituce, Svaz měst a obcí
ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Kontakt: Národní orgán pro koordinaci (NOK) / Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, e-mail: nok@mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz
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Příloha

Bulletin

Ministerstva pro místní rozvoj ČR –
Národního orgánu pro koordinaci

03/2012
Seznamte se s úspěšnými projekty 2007–2013
Strukturální fondy a Fond soudržnosti podporují různorodé sféry a oblasti
v souladu s aktuálním Národním strategickým referenčním rámcem. Pomáhají
rozvíjet dopravní infrastrukturu, vědecké aktivity a jejich přenos do praxe,
vzdělávání včetně celoživotního a rekvalifikací, podporují zaměstnanost a sociální soudržnost ve společnosti. V oblasti podnikání se klade důraz zejména na
malé a střední podniky, regiony rozvíjejí cestovní ruch. Atraktivní prostředí pro
život si nelze představit bez péče o životní prostředí, která je nedílnou součástí
priorit kohezní politiky. V příloze bulletinu Oko NOKu představíme několik
úspěšných projektů z různých oblastí uskutečněných v současném programovém
období 2007–2013.

Doprava

Věda a výzkum

Projekt: Výstavba vzdělávacího komplexu
Fakulty elektrotechniky a komunikačních
technologií VUT v Brně
Operační program:
Příjemce:
Místo realizace projektu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Zdroj financování EU:
Příspěvek z fondů EU:
Celkové náklady projektu:
Přínosy projektu:

Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Vysoké učení technické v Brně
Jihomoravský kraj, Brno
4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách
spojenou s výzkumem
4.1. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách
spojenou s výzkumem
1. 9. 2010
31. 7. 2013
ERDF
842 815 235 Kč
1 122 132 363 Kč
Díky projektu budou vybudována a zprovozněna
vybraná pracoviště FEKT VUT v Brně.
Vzdělávací komplex FEKT VUT v Brně bezprostředně
navazuje na již zprovozněné objekty fakulty, čímž
dojde po mnoha letech k ukončení roztříštěnosti
pracovišť.
Dokončením a přestěhováním pracovišť do nově
budovaného vzdělávacího komplexu Vysoké učení
technické završí svou dlouhodobou dislokační strategii
a vznikne celistvý kampus.

Projekt: Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor,
1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor
Operační program:
Příjemce:
Místo realizace projektu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Zdroj financování EU:
Příspěvek z fondů EU:
Celkové náklady projektu:

Doprava (OPD)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Jihočeský kraj (Tábor, Sezimovo Ústí,
Planá nad Lužnicí, Košice)
1 – Modernizace železniční sítě TEN-T
1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T
včetně železničních uzlů
1. 12. 2006
30. 7. 2009
Fond soudržnosti
1 886 080 182 Kč
3 645 400 780 Kč

Přínosy projektu:
Projekt zlepšil kvalitu osobní i nákladní dopravy
na daném úseku.
Trať se stala z jednokolejné dvojkolejnou,
čímž se zvýšila její výkonnost.
Maximální rychlost se zvýšila na 160 km/h.
Zlepšení bezpečnosti prostřednictvím moderního
zabezpečovacího zařízení
Snížení přepravní doby pro všechny cestující (lokální,
dálková a mezinárodní doprava) a možné zvýšení
frekvence příměstských vlaků na jih od Prahy

Zvyšování kvality vzdělávacích a vědecko-výzkumných
procesů

Snadnější a bezpečnější přístup k vlakům – zvýšená
nástupiště s přístupovým podchodem nebo nadchodem,
přizpůsobená i pro cestující se sníženou hybností

Snazší zapojení studentů jednotlivých stupňů studia

Zkvalitnění nádražních prostor
Zvýšení nákladové kapacity
Snížení hladiny hluku z provozu vlaků, instalace
protihlukových bariér
Možný přesun ze silniční dopravy na železnici

1

Realizací projektu bylo dosaženo splnění současných
požadavků na interoperabilitu a evropských
parametrů a standardů.

2

Životní prostředí

Podnikání a zaměstnanost

Projekt: Zřízení kořenové čistírny odpadních vod
v obci Cep
Operační program:
Příjemce:
Místo realizace projektu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Zdroj financování EU:
Příspěvek z fondů EU:
Celkové náklady projektu:
Přínosy projektu:

Životní prostředí (OPŽP)
Obec Cep
Jihočeský kraj (okres Jindřichův Hradec)
1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
a snižování rizika povodní
1.1 Snížení znečištění vod
1. 6. 2008
28. 2. 2010
Fond soudržnosti
10 289 431 Kč
12 538 290 Kč
Výstavba čistírny napodobující přírodní mokřad,
která využívá přirozené biochemické procesy za
účasti rostlin
Dostavba navazující kanalizace v obci
Možnost připojení 185 ekvivalentních obyvatel
na čistírnu odpadních vod
Odstranění 3,27 tuny nerozpuštěných látek za rok
Vhodné začlenění kořenové čistírny odpadních vod do
území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko s unikátní
soustavou rybníků
Šetrnost vůči životnímu prostředí
Úspora elektrické energie, nízké provozní náklady

Projekt: Rozšíření výrobních kapacit ﬁrmy TIRAD, s.r.o.
Operační program:
Příjemce:
Místo realizace projektu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Zdroj financování EU:
Příspěvek z fondů EU:
Celkové náklady projektu:

Podnikání a inovace (OPPI)
TIRAD, s.r.o.
Kraj Vysočina, Želetava
2 – Rozvoj firem
2.2 Podpora nových výrobních technologií,
ICT a vybraných strategických služeb
1. 9. 2009
10. 8. 2011
ERDF
17 000 000 Kč
42 175 000 Kč

Přínosy projektu:
Rozšíření výrobních kapacit
v oblasti obrábění plastů a kovů
Zvyšování výkonu a konkurenceschopnosti
firmy především na vyspělých trzích EU
(Německo, Lucembursko) a světových trzích
(Švýcarsko, Kanada, USA)
Lepší kvalita produktů a služeb
Snížení výrobních nákladů a zvýšení
produktivity obráběcích procesů
Udržení stávajících i vznik nových
pracovních míst
Větší pružnost vzhledem k zvyšujícím
se požadavkům největších odběratelů firmy
Zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců
Projekt pozitivně přispěl k životnímu
prostředí prostřednictvím podstatného
snížení energetické náročnosti výroby.

3

4

Vzdělávání a sociální soudržnost

Projekt: Jsme lidé jedné Země
Operační program:
Příjemce:
Partner projektu:
Místo realizace projektu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Zdroj financování EU:
Příspěvek z fondů EU:
Celkové náklady projektu:
Přínosy projektu:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4
Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj,
Moravskoslezský kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj
1 – Počáteční vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
1. 8. 2009
29. 2. 2012
Evropský sociální fond (ESF)
7 018 634 Kč
8 257 216 Kč
Program určený pro žáky 7.–9. tříd základních škol
i studenty gymnázií, který interaktivní formou
seznamuje s problematikou migrace a migrantů.
Práce pedagogů je propojena s odbornými lektory
i lektory-migranty.
Děti se seznamují s odlišnými kulturami, životními
příběhy a dalšími vybranými tématy.
Program využívá psychosociální hry, e-learning
a osobní setkávání v rámci interaktivních dílen.
Podpora pedagogů: V rámci projektu byly vytvořena
komplexní metodika a manuály pro využití ve výuce.

Péče o zdraví

Projekt: Obměna systému pro simulaci, plánování
a verifikaci pro radioterapii včetně
dozimetrické podpory
Operační program:
Příjemce:
Místo realizace projektu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Příspěvek z fondů EU:
Celkové náklady projektu:

Integrovaný operační program (IOP)
Masarykův onkologický ústav
Jihomoravský kraj, Brno
3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
1. 4. 2009
30. 9. 2009
59 069 050 Kč
69 493 000 Kč

Přínosy projektu:
Modernizace zdravotnických technologií
Obnova a rozšíření kapacit radiační léčby
onkologicky nemocných
Pořízení radioterapeutického simulátoru,
vylepšeného plánovacího a verifikačního
systému radioterapie a dozimetrických systémů
Zkvalitnění léčby – zpřesnění terapie,
lepší snášenlivost pro pacienty
Zvýšení bezpečnosti pacientů
i ošetřujícího personálu

Prevence rasismu a xenofobie
Výchova k otevřenosti a pozitivnímu přijímání
odlišných kultur
Webové stránky projektu: www.lidejednezeme.cz

5

6

Cestovní ruch a kulturní dědictví

Projekt: Muzeum obuvi a kamene ve Skutči
Operační program:
Příjemce:
Místo realizace projektu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Příspěvek z fondů EU:
Celkové náklady projektu:
Přínosy projektu:

ROP Severovýchod
město Skuteč
Pardubický kraj
3 – Cestovní ruch
3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných
aktivit v oblasti cestovního ruchu
14. 10. 2008
2. 10. 2009
13 271 368 Kč
18 404 869 Kč
Unikátní expozice věnovaná tradičním řemeslům
regionu – obuvnictví a kamenictví.
Zpřístupnění rozsáhlé cenné sbírky exponátů z celé
České republiky, dosud uložené v depozitářích.
Představení tradičních řemesel, která jsou naším
kulturním dědictvím.
Rekonstrukce celého objektu včetně interiéru,
muzejního dvora a zahrady.
V hlavní budově Muzea nedaleko náměstí vzniklo
kromě samotných expozic také informační
centrum města.
Za svou stálou expozici obdrželo muzeum Zvláštní
ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis
v kategorii Muzejní Výstava roku 2009.

