Příprava „Dohody o partnerství“
(nastavení příštího období čerpaní peněz z fondů EU)

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Tisková konference 25.dubna 2013

Dohoda o partnerství
 Dokument pro programové období 2014 – 2020
 Zakotvuje a vymezuje spolupráci mezi Evropskou
komisí a ČR
 Určuje strategii, priority a opatření pro zajištění a
využívání fondů EU

 Dohoda bude připravena na období od 1.1.2014
do 31.12. 2020

Postup přípravy programového období
 Příprava programového období 2014 – 2020
probíhá již více než dva roky
 Po celou dobu probíhá diskuse se všemi partnery
 včetně zástupců měst a obcí, malých obcí, MAS...
 zástupci obou komor Parlamentu ČR
 zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, přestavitelé
neziskové, akademické a vědeckovýzkumné sféry…

Postup přípravy programového období
 Partneři jsou součástí pracovních skupin a dalších
platforem připravujících:

 Obecná pravidla, metodiky, politiky, cíle apod.(celková příprava)
 Dílčí detailní podklady k novým programům pod vedením
ministerstev odpovědných za přípravu nových programů

 Partneři = zástupci měst a obcí, samospráv, MAS, atd.,
zástupci obou komor Parlamentu ČR, zástupci
zaměstnanců a zaměstnavatelů, přestavitelé neziskové,
akademické a vědeckovýzkumné sféry…

Základní podklady pro přípravu
 Strategické dokumenty Evropské komise
 Strategie EU 2020, nařízení, Poziční dokument EK

 Schválené dokumenty na národní úrovni
 Národní program reforem, Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti, apod.

 Další podklady
 sektorové, regionální a municipální strategie

Cíle

 Cíl 2014 - 2020
 Zvýšení konkurenceschopnosti
 Zvýšení kvality života
 Cíle vycházejí z národních rozvojových priorit
pozitivní stanovisko od Světové banky i OECD

 Cíl 2007 – 2013
 Důraz na odstraňování rozdílů mezi regiony
(disparity)

Národní rozvojové priority





Konkurenceschopnost ekonomiky ČR
Rozvoj páteřní infrastruktury
Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a
systému péče o zdraví

 Integrovaný rozvoj území
 Schváleno Vládou ČR v létě 2011

Dohoda o partnerství
EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) +
ESF (Evropský sociální fond) FS (Fond
soudružnosti)
OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
OP Výzkum, vývoj a
vzdělávání
OP Doprava
OP Životní prostředí
OP Zaměstnanost
IROP
OP Praha – pól růstu
OP Technická pomoc

OP ČR – Polsko
OP Svobodný stát Sasko –
ČR
OP Rakousko – ČR
OP Slovensko – ČR
OP Nadnárodní spolupráce
OP Mezinárodní spolupráce

EZFRV

(Evropský
zemědělský fond pro
rozvoj venkova)

ENRF

Program rozvoje venkova

OP Rybářství

(Evropský
námořní a rybářský fond)

Proces vzniku programového období

Priority

Tematické
okruhy

Operační
programy

Systém
čerpání

Program

Hlavní cíle

OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost

Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání
Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních
technologií

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum
Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody
Rozvoj vysokých škol
Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

OP Zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Sociální začleňování a boj s chudobou
Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Efektivní veřejná správa

OP Doprava

Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Silniční infrastruktura na síti TEN-T
Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Integrovaný regionální operační
program

Zvýšení konkurenceschopnosti v území
Zkvalitnění veřejných služeb v území
Posílení institucionální kapacity veřejné správy

Program

Hlavní cíle

OP Životní prostředí

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Energetické úspory

OP Praha – pól růstu

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Zvýšení konkurenceschopnosti MSP
Udržitelná mobilita a energetické úspory
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Vzdělání a vzdělanost

OP Přeshraniční, nadnárodní a
mezinárodní spolupráce

Komplexní rozvoj příhraničních regionů
Posilování konkurenceschopnosti
Rozvoj evropské územní spolupráce

Program rozvoje venkova

Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Zlepšování životního prostředí a krajiny
Zvyšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

OP Rybářství

Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění
na trh

Není důležité komu, ale na co...
 Nárok na dotace z titulu typu příjemce
 Řešení dílčích potřeb z fondů EU

 Projekty přispívající k celkovému rozvoji ČR
 Integrace podpory tak, aby nebyla izolovaná

Cíle MMR 2014 - 2020
 Využití zkušeností z předešlých období
 2007 – 2013, 2004 – 2006






Jednotné standardy
Elektronizace
Snížení administrativní zátěže
Přehlednější systém

Konec roku 2012:

Pro zajímavost

12 476 projektů
celkem 95 miliard
celkově obce 31% z celkového
počtu

Zkratky
 OP = operační program
 EFRR = Evropský fond pro regionální rozvoj
(European Regional Development Fund – ERDF)

 ESF = Evropský sociální fond
(European Social Fund – ESF)

 FS = Fond soudržnosti
(Cohesion Fund - CF)

 EZFRV = Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
(European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

 ENRF = Evropský námořní a rybářský fond
(European Marine and Fisheries Fund - EMFF)

Děkujeme za pozornost

