Současnost a budoucnost využití přímo řízených programů EK
(závěry ze setkání s NKM)
Datum, čas:

30. ledna 2019; 9.30 – 13.00 hod.

Místo:

Radiopalác, Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha 2

Již druhé společné setkání se zástupci Národních kontaktních míst (NKM) příslušných unijních
programů, které navazuje na obdobné jednání z května minulého roku, bylo uspořádáno dne 30. 1.
2019 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR).
Setkání se věnovalo nastavování příštího programového období 2020+, a to z různých úhlů pohledu,
zejména však z pohledu sdílení dobré praxe v oblasti unijních programů, a to i s ohledem na Evropské
strukturální a investiční fondy (ESIF). Setkání s NKM se účastnili zástupci jednotlivých NKM
zodpovědných za správu unijních programů v ČR, zástupci dotčených ministerstev a další odborníci
na národní úrovni, jak ze státní správy, tak ze soukromé a akademické sféry.
Na jednání zazněly informace ohledně přípravy politiky soudržnosti po roce 2020 na EU úrovni i a na
národní úrovni, byl podtržen rostoucí význam unijních programů, potažmo tedy i příležitosti, které se
tímto nabízejí. Proto je i cílem setkávání a aktivit MMR podporovat NKM, obecně je motivem zejména
větší zapojení příjemců do využití unijních programů.
Na setkání vystoupila i generální ředitelka z Úřadu místopředsedy vlády SR pro investice a
informatizaci (ÚPVII) Denisa Žiláková, která představila koncept koordinačních aktivit ESIF a unijních
programů na Slovensku. Byly rovněž zmíněny činnosti, které se již na Slovensku uskutečnily či
aktuálně běží.
Na setkání proběhla větší diskuse, ve které rezonovala zejména problematika účasti jednotlivých
zemí (kvantity) vs. kvality jimi předkládaných projektů v rámci unijních programů. Byl diskutován
příklad Španělska, které patří sice ke státům s nejvyšším počtem předkládaných projektů/s nejvyšší
účastí, avšak v některých případech s nízkou kvalitou projektů. Jako vzor byly doporučeny severské
země (Švédsko, Norsko) generující projekty s dopadem i vysokou kvalitou.
Byla představena studie o dobré praxi koordinace unijních programů ve vybraných členských státech
EU. Studie zkoumala různé přístupy ke koordinaci ESIF a přímo řízených programů EU (COSME,
Kreativní Evropa, EaSI, Horizont 2020 a LIFE) ve čtyřech členských státech EU (Rakousko, Belgie,
Estonsko a Španělsko) a na základě příkladů osvědčených zahraničních postupů studie mj. navrhuje
větší koordinaci institucionálního nastavení v České republice.
Konkrétní vhled a především praktické poznatky i zkušenosti s projektovými záměry, pozici a kvalitu
českých projektů v mezinárodní konkurenci, nejčastější chyby předkladatelů projektů, přinesli
pozvaní experti - hodnotitelé vybraných unijních programů. Za klíčový aspekt rozhodující o
úspěchu/neúspěchu projektů v daném unijním programu je optikou přítomných hodnotitelů
považována zvláště formální bezchybnost navrhovaných žádostí, na niž je kladen velký důraz. Bylo
rovněž zmíněno, že jsou důležité i subjektivní faktory. Také bylo zdůrazněno, že je třeba aktivně se
účastnit již tvorby výzev v Bruselu. Pro zvýšení úspěšnosti českých subjektů bylo doporučeno
především posílení edukace a osvěty jak u žadatelů, tak i na straně NKM. Zazněl i příklad z Norska,
kde založili fond na financování přípravy žádostí, díky kterému generují dost projektů a ty jsou kvalitní
a úspěšné (obdoba financování v Polsku, tzv. „grants for grants“).

