MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

Současnost a budoucnost
využití přímo řízených programů EK

Praha, 30. ledna 2019

Program jednání
1. Příprava období po roce 2020+ vč. kontextu vývoje debat na EU úrovni
2. Představení studie k zahraniční praxi s koordinací unijních programů

3. Zkušenosti a inspirace Slovenska v oblasti unijních programů
4. Diskuse, reflexe přípravy 2020+ z pohledu NKM
5. Diskusní panel hodnotitelů vybraných unijních programů
6. Závěr a shrnutí

Příprava období po roce 2020+ vč.
kontextu vývoje debat na EU úrovni

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni

ATPRES = rakouské předsednictví:


přijat kompromisní text – schválen blok 1 (programování a
strategické plánování) a blok 5 (řízení a kontrola) ON



bylo rozhodnuto nepředložit na COREPER blok 2 ON (podmínky
způsobilosti, výkonnostní rámec) a nařízení o EFRR/FS

První pololetí 2019 ROPRES = rumunské předsednictví (bude
pokračovat systém nastavený ATPRES)

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni - souhrn



Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po r. 2020
(NKR)



Dohoda o partnerství 2021 – 2027 (DoP)



Koncepce JMP; příprava MS2021+; platformy



Unijní programy

NKR a architektura
•

NKR na konci roku prošlo MPŘ.

•

Většina připomínek vypořádána; rozpor s MPSV a Prahou.

•

Vláda bude NKR projednávat dne 28.1.2019.

•

Byla upravena struktura karet a do konce ledna 2019 se budeme soustředit
na jejich dopracování ve spolupráci s resorty pro 2. fázi prioritizace.

•

Následovat bude II. fáze prioritizace a předložení finální verze NKR vládě
proběhne do konce července 2019.
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DoP 2021-2027 - východiska
Zpracování DoP dle ON, kap. I, čl. 7-10 + Příloha ON č. 2 – šablona.
Hlavní změny oproti 2014-2020
• zavedení limitů počtu znaků,
• zásadní redukce rozsahu i výčtu kapitol,
• kratší časový odstup předložení DoP a OP na EK – víceméně paralelní
zpracování;
• zahrnutí bezpečnosti, migrace (?); EZFRV nebude součástí;
• Změny související s vyjednáváním ON a sektorové legislativy bude mít na obsah
DoP také vliv.
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Další aktivity přípravy 2021+


probíhá příprava Koncepce JMP II.





probíhá příprava Návrhu koncepce MS2021+





konec března 2019 – finální verze vládě ke schválení
následovat bude první metodický pokyn, kterým bude Metodický pokyn pro přípravu
programových dokumentů a následně i další tematické metodické dokumenty

v lednu MPŘ
v únoru vypořádání MPŘ a projednání vládou

platformy pro přípravu 2021–2027


ESSP, PS 2020+, EPOS, PKS, MRPS, PS ON 2020+, PS DoP/OP, PS MS2021+

Unijní programy – cíle a výzvy v období 2021+

CÍL

VÝZVY

• větší zapojení ČR do využití
těchto programů,
• efektivnější sdílení informací v
rámci ESIF,
• odstranění či minimalizace
problémů spojených s čerpáním
unijních programů v ČR.

• Snaha o harmonizaci pravidel
napříč evropskými fondy ve
vztahu k EK.
• Koordinace a propojování
unijních programů a ESIF.

MOTIVACE K LEPŠÍMU VYUŽITÍ UNIJNÍCH PROGRAMŮ V ČR (1)
VRF 2021+ ROSTOUCÍ ROLE PROGRAMŮ EU x SNÍŽENÍ PROSTŘEDKŮ NA
KOHEZNÍ POLITIKU
•

Unijní programy spolu s ESI fondy patří mezi hlavní evropské programy, které přispívají
k naplňování cílů strategie Evropa 2020, důležitý zdroj financování s velkým
potenciálem (vedle ESIF).

•

Unijní programy přispívají k podpoře projektů s evropskou přidanou hodnotou.

•

Ve státech EU-15 jsou unijní programy úspěšně využívány pro financování různých
vysoce inovativních, multidisciplinárních projektů s přeshraničním přesahem.

•

Výrazná podpora v oblastech vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání, ale i infrastruktury,
obrany a bezpečnosti.

ESI FONDY - pro české žadatele stále výrazně dostupnější.

MOTIVACE K LEPŠÍMU VYUŽITÍ UNIJNÍCH PROGRAMŮ V ČR (2)
•

Transformace unijních programů: posilování + nové.

•

Navýšení prostředků u unijních programů, nejvýrazněji pak u Erasmus+, Horizon Europe,
CEF a AMIF.

•

ON čl. 4 požadavek na koordinaci a doplňkovost nástrojů

•

Ze strany EK roste důraz na dosahování synergií mezi ESIF a programy EU.

•

EK slibuje silné synergie např. se Single Market Programme, Erasmus+ a Digital Europe
Programme.

•

Seal of Excellence po roce 2021 v cca 10 unijních programech.

Otázka, zda ČR dokáže výrazný nárůst finančních prostředků a nové příležitosti patřičně
využít?

MOTIVACE K LEPŠÍMU VYUŽITÍ UNIJNÍCH PROGRAMŮ V ČR (3)
•

InvestEU jako nový nástroj na sdružení všech programů řízených EK za účelem
zjednodušení přístupu k financování a snížení administrativní zátěže.

•

Iniciativa European Innovation Council jako nová součást programu Horizon 2020
(Horizon Europe) pro podporu excelentních evropských inovátorů.

VZHLEDEM KE VZRŮSTAJÍCÍ VÝZNAMNOSTI UNIJNÍCH PROGRAMŮ –
POTŘEBA UŽŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE.

UNIJNÍ PROGRAMY – HLAVNÍ AKTIVITY 2019

HLAVNÍ AKTIVITY 2019
• Platforma pro koordinaci unijních programů na národní úrovni s cílem zajistit
doplňkovost k ESI fondům, sdílet dobrou praxi a informace o programech a přípravě
2020+.
• Koordinační aktivity v oblasti unijních programů, vč. vytvoření modelu koordinace
(kombinace průřezových a specifických aktivit podle potřeb jednotlivých NKM).
• Při nastavování 2020+ potřeba věnovat pozornost všem zdrojům financování z
evropského rozpočtu v souvislosti snižováním zdrojů na kohezní politiku, vč.
možnostem a usnadnění jejich vzájemné kombinace.
• Projekt na zvýšení kapacity na poli unijních programů

KOORDINACE A PROPOJOVÁNÍ UNIJNÍCH PROGRAMŮ A ESIF
– AKTIVITY MMR-NOK (1)
•

MMR-NOK jako gestor politiky soudržnosti v ČR, která je v mnoha ohledech propojena s
unijními programy.

•

ON čl. 4 požadavek na koordinaci a doplňkovost nástrojů

•

Ze strany EK roste důraz na dosahování synergií mezi ESIF a programy EU:
»

Např. v rámci nařízení k ESF+ (čl. 7) explicite uvedena potřeba synergií a koordinace
např. s programy Erasmus +, AMIF, SRSP, a to ve fázi přípravy i implementace

»

EK dále slibuje silné synergie např. se Single Market Programme, Erasmus+, Digital
Europe Programme a European Urban Iniciative.

»

Seal of Excellence po roce 2021 v cca 10 unijních programech.

PODKLAD K UNIJNÍM PROGRAMŮM (1)
• Shrnutí k unijním programům v ČR, vč. dosavadních aktivit MMR-NOK v
oblasti koordinace unijních programů i návrhů na realizaci dalších kroků a
návrh dalších kroků.
• Cíl: poskytnout návrhy vhodných opatření v oblasti využívání unijních programů
v ČR a jejich propojování s ESI fondy, a to na základě zkušeností ze stávajícího
programového období a z realizovaných analýz, vč. z nich vyplývajících bariér a
příležitostí, na které bude potřeba zaměřit pozornost pro intenzivnější zapojení
ČR do unijních programů.
• Projednání s partnery (říjen 2018 – leden 2019)
• Další postup: bilaterální jednání, specifikace aktivit průřezově i ve vztahu k
jednotlivým NKM, vytvoření koordinačního modelu

PODKLAD K UNIJNÍM PROGRAMŮM (2)
Model koordinace
•

navržení způsobu koordinace a podpory využívání unijních programů;

•

koordinace a podpora využívání unijních programů na národní úrovni;

•

poskytování podpory subjektům zapojeným / uvažujících o zapojení do těchto
programů a spolupráce v tomto směru s národními kontaktními místy (NKM) pro
tyto programy;

•

konkrétní forma koordinace a spolupráce bude výsledkem dohody mezi
Ministerstvem pro místní rozvoj a jednotlivými NKM.

Zkušenosti a inspirace Slovenska
v oblasti unijních programů

KOORDINÁCIA
PRIAMO RIADENÝCH PROGRAMOV

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Schvaľovanie
výziev
Krízový
manažment OP

poskytovanie
podpory RO

CKO

Zvyšovanie
synergií

Programové
obdobie 2020
292/2014 §6 (2f)

Uznesenie vlády SR č. 19 zo dňa 17. januára 2018 priznáva
ÚPVII funkciu koordinátora nástrojov podpory EÚ, iniciatív EÚ
a makroregionálnych stratégií v podmienkach SR.

Európska komisia

Národné
kontaktné
body

Riadiace
orgány

Úrad podpredsedu vlády
SR pre investície a
informatizáciu

Koordinácia
priamo riadených
programov
Cieľ
• zvýšiť zapojenie subjektov zo Slovenskej republiky do
priamo riadených programov EÚ;
• podporiť synergické efekty medzi jednotlivými
finančnými zdrojmi.

Verejnosť

Plánované kroky
• analýza súčasného stavu;
• príprava koordinačného mechanizmu;
• implementácia komunikačnej stratégie (spoločné
podujatia, workshopy, informačná kampaň).

Prečo sú priamo riadené programy dôležité?

Využívanie zdrojov EÚ
Možnosť efektívne a účinne
využívať zdroje EÚ nielen v rámci
národných programov

1

Rozvoj krajiny a regiónov
Podpora rozvoja krajiny a jej
regiónov, ako aj zlepšenie kreditu
SR v EÚ

2

Riešenie spoločných výziev
Prehlbovanie spolupráce členských
štátov EÚ pri riešení spoločných
výziev

3

Európske partnerstvá
Možnosť zapojiť sa do
strategických sietí a partnerstiev
v európskom priestore

4

Aké sú súčasné nedostatky?
Nízke povedomie
Nízka úspešnosť
Úspešnosť slovenských žiadateľov
je v priamo riadených programoch
dlhodobo nízka

Povedomie verejnosti
o možnostiach získania finančných
zdrojov z priamo riadených
programov je nízke

Nedostatočné synergie
Chýba koordinácia
Kvalita, rozsah a zrozumiteľnosť
informácií pre žiadateľov je
rozdielna. Národné kontaktné
body vykonávajú svoju činnosť bez
vzájomnej synergie.

Chýbajú synergie a
komplementarity medzi EŠIF a
priamo riadenými programami

Aké sú súčasné nedostatky?
HORIZONT 2020 PROJEKTOVÁ ÚČASŤ
11 437
9 724

9 140

8 923

5 898

1 832

1 480

939

806

804

764

450

426

409

384

0

AL - Albania
AT - Austria
BE - Belgium
BG - Bulgaria
CY -Cyprus
CZ - Czech...
DE - Germany
DK - Denmark
EE - Estonia
ES - Spain
FI - Finland
FR - France
GR - Greece
HR - Croatia
HU - Hungary
IE - Ireland
IS - Iceland
IT - Italy
LT - Lithuania
LU - Luxemburg
LV - Latvia
ME - Montenrgro
MK - Macedonia
MT - Malta
NL Netherlands
NO - Norway
PL - Poland
PT - Portugal
RO - Romania
RS - Serbia
SE - Sweden
SI - Slovenia
SK - Slovakia
TR -Turkey
UK - United...

Aké sú súčasné nedostatky?

ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INOVÁCIA 2014 – 2017 CELKOVÁ
ÚČASŤ

250
214

200
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150
115

50
5 11
25
10
27
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100
58 52

10 2
6
60 65

30 21
14
6
33

35

8 12 1 12 1
7
19 20 15
30
48 46
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Uskutočnené aktivity

Dve misie v Bruseli

Webové sídlo

Konferencia

(apríl, máj 2018)

(november 2018)

(8. november 2018)

Stretnutia s vrcholnými
predstaviteľmi 10 priamo
riadených programov

Vytvorenie spoločného webového
sídla s informáciami o priamo
riadených programoch

Zorganizovanie konferencie za
účasti predstaviteľov EK, krajín
V4+4 a odbornej verejnosti

Vyhlásené výzvy
Informácie o
možnostiach získania
podpory a o
vyhlásených výzvach

Webové
sídlo
www.eurofondy.gov.sk

Úspešné
projekty
Informácie o úspešne
realizovaných
projektoch na
Slovensku

Databáza
partnerov
Informácie o
možnostiach hľadania
partnerských
organizácií do
projektov

Záver konferencie

Účastníci konferencie vrátane zástupcov Európskej komisie, zástupcov krajín V4+4 a zástupcov priamo riadených programov
na Slovensku sa zhodli na potrebe efektívnejšieho využívania priamo riadených programov a užšej koordinácie priamo
riadených programov a európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

Budúcnosť – projekt
Koordinácia a implementácia nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií SR

Cieľom projektu je posilnenie strategického riadenia EÚ fondov na
národnej úrovni prostredníctvom inovovania koordinačného
mechanizmu medzi priamo riadenými programami a EŠIF

Reformný zámer schválený 22.11.2018 na zasadnutí Hodnotiaceho výboru posudzovania reformných zámerov.
Zámer národného projektu schválený 27.11.2018 Monitorovacím výborom OP EVS.

D3 Čadca Bukov – Svrčinovec

EŠIF

Priamo
riadené
fondy
EIB, PPP,
Štátny
rozpočet

71,65 mil. €
EŠIF
74,32 mil. €
CEF
52,43 mil. €
štátny rozpočet

Ďakujeme
Ďakujem za
pozornosť
za pozornosť

Denisa Žiláková
Generálna riaditeľka CKO

Představení studie k zahraniční praxi
s koordinací unijních programů

STUDIE

Analýza/dobrá praxe koordinace unijních programů v
zahraničí (zaměření: institucionální nastavení)
Partner: Centrum pro výzkum evropských politik (EPRC)
University of Strathclyde, Glasgow (IQ NET)
Ke stažení: Studie bude dostupná na stránkách spravovaných MMR
www.dotaceeu.cz

STUDIE: HLEDÁNÍ CEST KE ZLEPŠENÍ ČERPÁNÍ MIMO ZDROJE ESIF

VÝZVA
Snížení prostředků z ESIF
pro ČR po roce 2020+
(pokles o více než 20 %)
mj. v důsledku posunu na
úrovni EU k jiným
rozpočtovým kapitolám.

ŘEŠENÍ
Zvýšit příjmy z dalších
finančních zdrojů EU unijních programů.

NÁSTROJE
Zlepšení
koordinace
a
spolupráce
v
ČR
se
zaměřením na institucionální
uspořádání.

STUDIE – CÍL, KONTEXT + KOORDINACE
CÍL
•
•

•

získat informace o koordinaci unijních programů v
zahraničí z pohledu institucionálního nastavení,
zjistit, zda je zajištěna koordinace unijních programů a
dalších komplementárních programů (ESIF, národní
dotace) a pokud ano, tak jakým způsobem.
určit hlavní důvody (ne)úspěchu čerpání EU programů
vč. sběru/identifikace úspěšnosti v dané zemi.

JAK LZE DEFINOVAT A ANALYZOVAT KOORDINACI?
Studie se zaměřuje na 2 dimenze koordinace:
• koordinace v různých fázích procesu tvorby politik a
• různé intenzity koordinace.

ESIF & další
programy
EU

Vybrané
členské
státy EU

• COSME
• Creative
Europe
• EaSI
• Horizon 2020
• LIFE
•
•
•
•

Rakousko
Belgie
Estonsko
Španělsko

PŘÍSTUPY KE KOORDINACI ESIF A PROGRAMŮ EU
Úrovně
koordinace

Intenzita
koordinace

• Strategické plánování na úrovni operačního programu/Dohody o
partnerství (např. právních rámců, indikátorů, projektových výzev).
• Řízení & implementace na úrovni operačního programu (např. monitoring
& evaluace).
• Zapojení/angažovanost a implementace na úrovni projektu (např.
poradenství a podpora pro žadatele a příjemce).
• Aktivní spolupráce: Instituce spolu úzce spolupracují na společných aktivitách
(stanovení společných cílů; a spoluvytváření znalostí) nebo za více programů EU
může být zodpovědný jeden subjekt.
• Konzultace & dialog: Instituce spolu vzájemně konzultují své cíle a aktivity, s cílem
koordinace tam, kde je to možné.
• Výměna informací & zkušeností: Instituce se vzájemně informují o svých cílech,
činnostech a zkušenostech.
• Komplementarita & soudržnost: Programy EU v rámci jedné země / regionu jsou
navrženy tak, aby se navzájem doplňovaly, např. přes jasné vymezení úkolů.

KOORDINACE ESIF A PROGRAMŮ EU
PŘEKÁŽKY
• resortismus
• politické, institucionální a kognitivní uvíznutí ve stávajících sítích a rutinních
postupech.
PŘÍLEŽITOSTI / PODMÍNKY EFEKTIVNÍ KOORDINACE
• Politický závazek na vysoké úrovni a praktické podněty.
• Rozvojové politiky s cílem otevřít proces rozvoje a možnosti financování
širší škále zúčastněných stran a podněcovat nové formy koordinace a
spolupráce.
• Formální a neformální zakládání a pěstování styků překračujících sektorové,
tematické hranice a hranice organizace a hledání informačních zdrojů mimo
vlastní organizaci (boundary spanners) a mezi-sektorovými fóry.

DOBRÁ PRAXE V OBLASTI KOORDINACE
Zajistit politický závazek na vysoké úrovni ke koordinaci a dlouhodobý
strategický přístup
Jasným příkladem je Španělsko a jeho postup při rozjezdu období 2014-20
•

španělské celostátní a regionální orgány veřejné správy připsaly silnou politickou
prioritu cíli zvýšit úspěšnost Španělska v získávání evropských zdrojů financování
mimo ESIF.

•

tento politický závazek poskytl základ pro celou škálu provedených opatření,
zahrnujících zlepšení koordinace, ale i investice do nových struktur a kapacit pro
podporu projektových žadatelů a do nových marketingových přístupů k potenciálním
žadatelům.

DOBRÁ PRAXE V OBLASTI KOORDINACE
Postavit nebo posílit správní struktury, které upřednostňují koordinaci
Irsko - ministerstvo financí celostátní vlády usnadňuje koordinaci mezi ESIF, H2020 a
národním financováním, neboť je odpovědné za přidělování rozpočtů na VaVaI pro všechna
ministerstva, a zároveň nese celkovou odpovědnost za politiku ESIF.
Národní/ regionální kanceláře v Bruselu

•

Důležitá role při překlenování hranic a navazování kontaktů mezi celou škálou oblastí
politiky a zainteresovanými stranami na evropské, národní a regionální úrovni.

•

mohou sbírat informace a know-how v řadě politik EU a programů financování a šířit je.

•

mohou působit jako rozbočovač, který spojuje více domácích organizací a jednotlivců
prostřednictvím tematických/sektorových akcí a interpersonálních kontaktů/doporučení.

Německo - proces formálního národního/ regionálního dialogu týkající se koordinace ESIF a
H2020.

DOBRÁ PRAXE V OBLASTI KOORDINACE
Změna kultury mobilizací široké škály zúčastněných stran
Španělsko - Koordinace byla posílena díky uznání nezbytnosti mobilizovat všechny
dostupné kapacity, aby vzájemně spolupracovaly.

 To vedlo k formálním dohodám o spolupráci v oblasti mezinárodního
výzkumu a vývoje mezi státem a regionálními správami.
 Navíc se snažili zajistit ve fázi plánování aktivní účast širokého spektra
zainteresovaných subjektů (podnikatelé, univerzity, výzkumné ústavy,
inovační agentury atd.)

DOBRÁ PRAXE V OBLASTI KOORDINACE
Budování kapacit s cílem zajistit koordinaci
Ve Španělsku spolu s politickým závazkem a vytvářením formálních koordinačních
mechanismů patří mezi klíčové prvky strategie pro získávání finančních zdrojů
z EU:
•

•

vytváření mezinárodních kanceláří v technologických platformách a podnikatelských
sdruženích, s profesionálním personálem schopným připravit žádost o finanční
podporu a podporovat žadatele skrze poradenství v oblasti plánování, právních otázek,
finančních záležitostí a řízení projektu;
a založení fondu (Fondo Euroingenio), s 30 miliony € v období 2007-09 z regionálních
operačních programů ESIF, který financoval nástroje a struktury, jež měly za cíl
stimulovat účast regionálních zainteresovaných stran v 7. RP a v jiných mezinárodních
programech VaV.

DOBRÁ PRAXE V OBLASTI KOORDINACE
Zjednodušení a sladění pravidel
Některé zúčastněné strany v Estonsku naznačují, že zjednodušené vykazování
nákladů by bylo nejlepším způsobem, jak posílit koordinaci a podpořit
investice do projektů spolupráce ESIF a H2020 v oblasti VaVaI.
• Vnitrostátní pravidla pro ERDF v Estonsku neumožňují využívání
zjednodušeného vykazování nákladů.
• Např. ERDF financuje mezinárodní výzkumné pracovníky, aby v Estonsku
budovali výzkumné týmy a školili post-doktorské výzkumné pracovníky. Příjemce
musí doložit faktury za všechny obecné/ nepersonální náklady, ale bylo by
jednodušší, kdyby mohli místo toho žádat úhradu fixních režijních nákladů.

DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ KOORDINACE UNIJNÍCH PROGRAMŮ A
INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ V ČR

I když je možné poučit se z jiných členských států, je třeba jakákoli
doporučení pro změny politiky přizpůsobit institucionálnímu prostředí
v České republice.

DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ KOORDINACE UNIJNÍCH PROGRAMŮ
A INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ V ČR
1. Zajistit, aby se vůdčí zainteresované subjekty zavázaly na vysoké úrovni k
jednotnému, dlouhodobému, strategickému přístupu ke zvýšení účasti ČR v
unijních programech mimo ESIF, včetně kroků pro posílení koordinace a
spolupráce mezi všemi programy:
•

Převést tento závazek na vysoké úrovni do dohody o společných cílech;

•

Zaujmout koordinovaný přístup ke sladění strategických politických rámců
(včetně ukazatelů) a balíčků nástrojů, a přenést je do prováděcích dokumentů a
víceletých finančních rámců;

•

Ujistit se, že všechny zúčastněné strany se podílejí na přípravě strategických
rámců politik a na přezkoumávání a hodnocení pokroku při dosahování
společných cílů.

DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ KOORDINACE UNIJNÍCH PROGRAMŮ A
INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ V ČR
2. Pověřit správní struktury, aby učinily z koordinace prioritu.
Přidělit vhodné správní struktuře (nové nebo stávající) odpovědnost za zvláštní
upřednostňování komunikace a koordinace mezi orgány odpovědnými za různé unijní a
vnitrostátní programy, např.:
•

Zřídit jeden koordinační orgán odpovědný za prosazování koordinace a za sledování a
vyhodnocování synergií ve všech unijních a národních programech;

•

Stanovit tematické subjekty s odpovědností za koordinaci dotačních programů, včetně
výměny informací, načasování a nastavení výzev a hodnocení výsledků koordinace;

•

Ujistit se, že každá organizace zodpovědná za řízení/ provádění unijního programu je
rovněž pověřena koordinací s ostatními unijními programy - a že tento úkol je
převeden do cílů dané organizace, pracovních plánů a rozpočtů (boundary-spanning)

Cíl: snížení bariér mezi jednotlivými institucemi (redukce resortismu).

DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ KOORDINACE UNIJNÍCH PROGRAMŮ A
INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ V ČR
3. Rozvíjet a vybudovat kulturu, která si váží a upřednostňuje koordinaci a
komunikaci, i mezi orgány odpovědnými za různé unijní programy, a to jak:
•

v rámci veřejné správy, tak i

•

mezi veřejnou správou a dalšími klíčovými zainteresovanými subjekty
(včetně všech subjektů zapojených do různých programů EU, jakož i zástupců
podnikatelské sféry, vysokoškolského vzdělávání a výzkumu, širších veřejných
agentur, a občanské společnosti a nevládních organizací).

Jako krok v tomto směru zřídit platformy a procesy, které stimulují a udržují
strukturovaný dialog mezi zúčastněnými stranami.

DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ KOORDINACE UNIJNÍCH PROGRAMŮ A
INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ V ČR
4. Vypracovat za tímto účelem studii a program budování koordinace
Zvážit provedení aktivního procesu navazování vztahů mezi různými
veřejnými orgány a dalšími zainteresovanými stranami:
nejprve provést analýzu:
•

stávající kultury spolupráce/ koordinace v českém politickém prostředí,

•

ale i překážek bránících spolupráci/ koordinaci,

•

a vytvořit na míru přizpůsobený plán pro budování vztahů mezi všemi
příslušnými orgány a zúčastněnými stranami, v celé škále unijních a národních
programů.

DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ KOORDINACE UNIJNÍCH PROGRAMŮ A
INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ V ČR
5. Investovat do lidských zdrojů i schopností a školení zaměstnanců:
•

souvisejícího s prováděním synergií mezi unijními programy.

•

ujistit se, že zaměstnanci v řídících orgánech a národních kontaktních místech jsou schopni
poradit žadatelům ohledně kritérií přijatelnosti jiných programů financovaných z EU.

•

zajistit, aby, formální a neformální vytváření sítí a vyhledávání zdrojů mimo organizaci bylo
oceňováno, tj. zahrnout tyto činnosti do popisu jednotlivých pracovních náplní.

•

vytvářet a podporovat osobní vztahy mezi vnitrostátními pracovníky a pracovníky v
institucích EU a v orgánech veřejné správy jiných členských států, a podporovat vzájemné
učení a cílené výměny za účelem podpory učení:
o

příležitost zažít „funkční koordinaci“.

o

osobní vztahy by mohly být užitečné při snaze o ovlivnění pravidel na úrovni EU.

DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ KOORDINACE UNIJNÍCH PROGRAMŮ A
INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ V ČR
6. Upřednostňovat koordinaci na každém kroku
•

Mít koordinaci jako prioritu při návrhu i realizaci programů, a to zejména při
nastavování a vyhlášení výzev; při rozhodování o kritériích pro výběr
projektů; sběru dat, monitorování a evaluaci; a propojování webových
stránek.

•

Zaměřit se na koordinaci na úrovni projektů, a používat ESIF nebo národní
programy k soutěžení na vyšších úrovních o přímé financování z programů EU.

•

Zvážit, zda iniciativy na úrovni EU, např. Pečeť excelence (Seal of
Excellence) neposkytují užitečné možnosti pro koordinaci finančních prostředků
EU na úrovni projektů.

DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ KOORDINACE UNIJNÍCH PROGRAMŮ A
INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ V ČR

7.

Pokud je to možné, zjednodušit a sladit pravidla

• usilovat o zjednodušení a sladění vnitrostátních předpisů,
pravidel a pokynů, a to zejména ve vztahu k finančnímu řízení,
kontrole a auditu.
• pomáhat žadatelům a příjemcům, aby byli úspěšní, protože to je
vaším společným cílem.

DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ KOORDINACE UNIJNÍCH
PROGRAMŮ A INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ V ČR
8.

Pokusit se ovlivnit pravidla na úrovni EU směrem ke
koordinaci

• usilovat o ovlivnění předpisů a rámců na úrovni EU během fáze
vyjednávání o období 2021-2027 tak,
• aby v praxi existoval větší prostor pro koordinaci všech
unijních programů.

Diskuse na základě dotazníku
Reflexe přípravy 2020+ z pohledu
NKM

Přehled o úspěšnosti žadatelů
(otázka: Do jakého detailu máte přehled o úspěšnosti žadatelů v rámci vámi spravovaného
programu?)

» Většina programů má informace o úspěšnosti od EK/příslušných
agentur
» Dobrá praxe: CEF (přehled o všech podpořených i zamítnutých
projektech, vč. stručného odůvodnění)
» Slabší místa: u některých programů k dispozici jen bodové
hodnocení bez zdůvodnění / výstupů hodnotitelů (např. Evropa pro
občany; Kreativní Evropa - MEDIA); informace pouze
zprostředkovaně (Spravedlnost); chybí informace o úspěšnosti
nabídek CZ subjektů (3. akční program EU v oblasti zdraví 2014-2020)

Stávající kapacita
(otázky: Kolika zaměstnanci NKM disponuje? Využíváte i externí zdroje? Jsou tyto kapacity
dostatečné?)

• Kapacity vnímány jako nedostatečné: CEF (DOPRAVA); InvestEU;
Erasmus+; Evropa pro občany; 3. akční program EU v oblasti zdraví
2014-2020
• Kapacity vnímány jako dostatečné: CEF (ENERGETIKA,
TELECOM); COSME; Horizont 2020; SRPS; Program pro
zaměstnanost a sociální inovace
• Není možno hodnotit: Digitální Evropa (nový program); Spravedlnost
(není zřízeno NKM).
Navýšení kapacity externě: většinou nevyužíváno (PR, školící akce)

Hlavní výzvy pro nastavování 2021+
(otázky: Co vnímáte jako silné a slabé stránky v rámci vaší spolupráce s řídícím subjektem? Co
jsou hlavní výzvy/problémy pro vaše NKM v rámci návrhů pro 2021+)

1. Institucionální (zejména u nových či tematicky širokých programů)
2. Kapacita (zejména pro koordinaci u průřezových či tematicky širších
programů)
3. Věcné (způsobilé aktivity; kombinace zdrojů – tzv. blending)
4. Komunikace (potřeba zlepšení mezirezortní komunikace; špatná
informovanost o dalších možnostech financování v některých
oblastech)
5. Vyjednávání (malá schopnost ovlivnit EK ze strany ČS)

Hlavní posuny pro 2021+
(otázky: Co předpokládáte, že by mohlo být nejvýznamnějším posunem oproti stávajícímu období? Co byste v
příštím programovém období změnili, aby bylo využívání programu efektivnější?)

Již realizované:
• Zjednodušení (podávání žádostí, administrativy pro žadatele, vykazování nákladů)
• Důraz na synergie s dalšími (unijními) programy (+)
Doporučení pro zvýšení efektivity využívání programů:
• Aktivní komunikace a konzultace s žadateli (Digitální Evropa)
• Větší flexibilita pro ČS ve využití prostředků (CEF Doprava)
• Dofinancování projektů (LIFE)
• Komunikace a PR vůči potenciálním příjemcům (Digitální Evropa; 3. akční programu
EU v oblasti zdraví 2014-2020)
• Zajištění personálních kapacit NKM (Evropa pro občany; InvestEU)
• Harmonizace pravidel (Horizont 2020) a komplementarita s ESIF (Evropa pro občany)
• Informace o neúspěšných žadatelích (Kreativní Evropa MEDIA)

Diskusní panel hodnotitelů
vybraných unijních programů

Otázky pro panelovou diskusi
• Co je podle vás příčinou úspěchu/neúspěchu projektů
v daném Unijním programu? (zobecnit na základě
vlastních zkušeností)
• Máte povědomí o úspěšnosti českých projektů? Proč
jsou neúspěšné (hlavní příčiny)? V čem české projekty
nejvíce chybují?
• Co by se mohlo/mělo udělat ro to, aby české subjekty:
» měly větší zájem o získávání finančních prostředků z Unijních programů
(více se hlásily)?
» byly úspěšnější v mezinárodní konkurenci?

Závěr a shrnutí

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

