Výroční zpráva o implementaci programu Technická pomoc za rok 2021
SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)
V programovém období 2014-2020 je OPTP definován jako operační program podpůrného
charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a
tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení
OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního,
jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího
systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit
a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.
K 1. 2. 2021 byla aktualizována výzva č. 3, důvodem této změny výzvy byly identifikované nejasnosti
ve způsobilosti výdajů na odměny u některých příjemců, zejména pokud jde o výši ročního úhrnu a
pracovního úvazku daného zaměstnance. ŘO OPTP proto provedl příslušné formulační zpřesnění
výzvy.
Následně byla k 1. 5. 2021 provedena osmá aktualizace výzvy č. 3, a to zejména z důvodu
legislativních změn (novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje – ukončení
činnosti regionálních rad) a především s cílem klást větší důraz na podporu odborné stránky
projektových aktivit.
O konkrétních změnách byli informováni všichni příjemci a žadatelé, a to prostřednictvím webových
stránek OPTP - viz DotaceEU - Výzva č.3 aktualizace k 1.5.2021.
Celkem bylo ke dni 31. prosince 2021 v OPTP uzavřeno 240 právních aktů ve výši 295,2 mil. EUR,
což představuje 119,7% celkové alokace programu. Příjemci vykázali řídícímu orgánu výdaje ve výši
199,1 mil. EUR, tj. 80,7% celkové alokace programu. Certifikovány byly výdaje v objemu 192, 6 mil.
EUR, tj. 78 % celkové alokace programu.
ŘO OPTP každoročně oslovuje všechny příjemce, aby aktualizovali své výhledy potřeb financování
z OPTP do roku 2023. Z vyhodnocení screeningu vyplývá, že výhled potřeb příjemců přesahuje
aktuální disponibilní alokaci programu v obou prioritních osách. ŘO OPTP bude i nadále sledovat
vývoj absorpční kapacity v programu.
I v roce 2021 byla průběžně prováděna potřebná aktualizace dokumentace OPTP.
V 2021 se uskutečnila dvě jednání monitorovacího výboru OPTP, vzhledem k opatřením proti šíření
epidemie COVID-19 proběhlo 13. jednání formou elektronického projednávání per rollam, a to 18. 5.
2021 – 25. 5. 2021. 14. zasedání MV OPTP proběhlo prezenční formou dne 23.11.2021.
Na těchto jednáních MV byly schváleny dokumenty jako např. Výroční zpráva
o implementaci OPTP za rok 2020, Roční komunikační plán na rok 2022 a členové MV OPTP byli
informováni o aktuální situaci implementace a stavu čerpání v OPTP a přípravě na nové programové
období 2021+.
V průběhu 2021 se z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemické situace neuskutečnily hromadné
prezenční schůzky s příjemci. Jednání probíhala budˇ on-line formou (např. 22. 4. 2021 se touto
formou uskutečnilo jednání s ITI a RSK, 30.8.2021 se konalo jednání s novými ITI příjemci) anebo
prezenčně pouze s jednotlivými příjemci (s cílem redukovat počet přítomných zástupců z důvodu
aktuálních opatření proti šíření epidemie),
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Během roku 2021 intenzivně pokračovaly přípravy na nové programové období, uskutečnila se řada
jednání s ostatními rezorty, MMR-NOK a budoucími žadateli OPTP2021+. Průběžně probíhal
neformální dialog o návrhu Programového dokumentu OPTP 2021+ ( dále také „PD OPTP 2021+“) se
zástupci Evropské komise a bez větších problémů byly postupně vyřešeny všechny uplatněné
připomínky EK. 4. října 2021 byl po ukončeném mezirezortním připomínkovém řízení schválen OPTP
2021+ vládou ČR.
V závěru roku 2021 byl oficiálně odeslán návrh PD OPTP 2021+ Evropské komisi a bylo tak zahájeno
formální projednání konečné podoby OPTP 2021+ s EK.

