Výroční zpráva o implementaci programu Technická pomoc za rok 2020
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 1.1.2020 byla aktualizována výzva č.3, která umožnila realizovat rozhodnutí o postupném
utlumování činnosti zprostředkujícíh subjektů ITI (Integrovaných územních investic), s ohledem na
jejich neexistenci v novém programovém období, a realizaci částečného přesunu zaměstnanců ze
ZS ITI do řízení strategie ITI. Aktualizovaná výzva také omezila čerpání výdajů na publicitu
v projektech nositelů ITI, a u příjemců RSK zakotvila částečnou způsobilost výdajů na zahraniční
pracovní cesty.
O konkrétních změnách byly informováni všichni příjemci a žadatelé, a to prostřednictvím webových
stránek OPTP - viz Aktualizace výzvy č. 3
Na základě vyhlášených výzev podali v roce 2020 žadatelé 252 projektových žádostí s požadovaným
objemem finančních prostředků 333,5 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno celkem 42 žádostí v
celkové hodnotě 41,8 mil. EUR. V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 155,3 mil. EUR, to je 63,0 %
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 2020 byla průběžně prováděna aktualizace dokumentace OPTP.
V 2020 se uskutečnila dvě zasedání monitorovacího výboru OPTP, vzhledem k opatřením proti
šíření epidemie COVID-19 obě zasedání proběhla formou elektronického projednávání per rollam,
a to 20. 5. 2020 – 27. 5. 2020 a 4. – 11. 12. 2020.
Na těchto zasedáních byly schváleny dokumenty jako např.
Výroční zpráva
o implementaci OPTP za rok 2019 a členové MV OPTP byli informováni o aktuální situaci
implememtace a stavu čerpání v OPTP a přípravě na nové programové období.
V průběhu 2020 se z důvodu krizových opatření vlády ČR proti šíření epidemie COVID – 19
neuskutečnily schůzky s příjemci . Náhradní termíny byly připraveny na jaro 2021.
Na webových
o dění v OPTP.
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Během roku 2020 dále probíhaly přípravy na nové programové období, kdy se uskutečnila pracovní
jednání OPTP a schůzky s potenciálními žadateli nového OPTP v období 2021+ a řada dalších
jednání zaměřených na přípravu OPTP v období 2021+.

