Výroční zpráva o implementaci programu Technická pomoc za rok 2018
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.
Ve sledovaném období byly průběžně aktualizovány výzvy OPTP, kdy o konkrétních
změnách byly informováni všichni příjemci a žadatelé a to prostřednictvím webových stránek
OPTP.
Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé 169 projektových žádostí s požadovaným
objemem finančních prostředků 224,4 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno celkem 28
žádostí v celkové hodnotě 25,1 mil. EUR a 5 projektových žádostí bylo v hodnotícím procesu.
V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 80,1 mil. EUR, to je 32,5 % celkové alokace
programu.
Dne 5. 9. 2018 bylo Ministerstvu pro místní rozvoj doručeno usnesení Policie ČR, kterým se
podezření ze spáchání trestných činů, v souvislosti s dotčenými projekty odkládá, neboť
vyšetřování dospělo k závěru, že nedošlo ke spáchání trestného činu. Tuto skutečnost
oznámil ŘO OPTP Auditnímu orgánu a Platebnímu a certifikačnímu orgánu. Dne 16. 11. 2018
byl EK odeslán dopis o stavu policejního vyšetřování, jehož součástí je oznámení záměru
opětovně zahájit proplácení u projektů dotčených vyšetřováním v rámci PO 2 a to od 1. 1.
2019.
ŘO OPTP v souvislosti s monitoringem absorpční kapacity programu vyzval 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.
V roce 2018 proběhla dvě jednání k zesílenému řízení rizik. První se konalo 9. 3. 2018, na
základě kterého byl OPTP dle MMR-NOK opět zařazen do kategorie středně rizikových
programů. Další jednání proběhlo 1. 10. 2018, v rámci zůstal OPTP v kategorii středně
rizikových programů.
Na základě pravidelného hodnocení rizikovosti programů v rámci Integrovaného systému
řízení rizik (ISŘR) prováděného MMR-NOK v únoru 2018 byl OPTP opět zařazen do
kategorie středně rizikových programů. V rámci hodnocení trendu vybraných rizik v srpnu/září
2018 zůstal OPTP ve stejné kategorii rizikovosti, avšak došlo ke zlepšení kondice programu.
V roce 2018 proběhla dvě jednání zesíleného řízení rizik, a to 9. 3. 2018 a 1. 10. 2018.
I nadále ve sledovaném období docházelo průběžně k aktualizaci dokumentace OPTP.
V neposlední řadě se uskutečnila dvě zasedání monitorovacího výboru OPTP a to dne 18. 5.
2018 a 20. 11. 2018. Na těchto zasedáních byly schváleny dokumenty jako např. Výroční
zpráva o implementaci OPTP za rok 2017 a členové MV OPTP byli informováni o dění a

stavu čerpání v OPTP. S příjemci se pravidelně uskutečňují schůzky a semináře, v jejichž
rámci jsou probírány případné problémy a nejasnosti. Zároveň na webových stránkách OPTP
jsou pravidelně uveřejňovány veškeré informace o dění v OPTP.

