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Harmonogram
příprav na evropské úrovni
•
•
•
•

Schválení Strategie EU 2020 - červen 2010
Zveřejnění Sdělení EK k reformě rozpočtu EU – říjen 2010
Zveřejnění Páté kohezní zprávy – listopad 2010
Návrh Finanční perspektivy – do konce 1. pololetí 2011
(→ předložení nových legislativních návrhů – HU PRES, PL PRES)

• Vyjednávání právních předpisů – 2011-2012
(→ vyjednávání programů s Evropskou komisí – 2012-2013)

• Nové programové období (start nových programů) – leden 2014
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Aktuální akce…
•

Jednání ministrů V4+3
15. listopadu 2010 (SK V4 PRES, Bratislava)
→ přijetí společných závěrů

•

Neformální ministerské setkání na úrovni EU –
22.-23. listopadu 2010 (BE PRES, Liège)
→ první diskuse o Páté Kohezní zprávě na evropské

úrovni

•

Dne 29. listopadu 2010 – konference pořádaná MMR
→ první debata o budoucí kohezní politice EU a reflexe
Páté kohezní zprávy.
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Připravované akce…
• Veřejná konzultace k Páté kohezní zprávě
→ příspěvek za ČR – do 31. ledna 2011

• Kohezní fórum – 31. ledna-1. února 2011
• New Member States Conference – ČR - duben 2011
• HU PRES – avizováno neformální jednání ministrů
(květen 2011)

• Koordinace pozic v rámci V4 (+SI, BG, RO, případně
EU-12).
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Efektivní kohezní politika
… předpoklady
• silná kohezní politika → dostatečná celková alokace pro
dosažení potřebného objemu investic (critical mass)

• flexibilita pro stanovení priorit
→ různá území – různé podmínky - různá úzká místa

• vazba na Strategii Evropa 2020 – předmětem vyjednávání
při programování

• koncentrace na úzký okruh priorit
5

Efektivní kohezní politika
… předpoklady
• zvýšení efektivity – kondicionalita
→ klíčová otázka programování,
→ preventivní charakter,
→ provazba pouze na kohezní politiku

• výkonnostní rezerva → část alokace vázána na dosažení cílů
stanovených při vyjednávání

• větší orientace na využívání návratných forem – finanční nástroje
• implementace - pravidlo n+2/3 → rychlost čerpání nesmí převážit nad
kvalitou realizovaných projektů

• stabilní legislativní prostředí
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Harmonogram na národní úrovni
… výchozí body
•

Pátá kohezní zpráva – zveřejněna 10. listopadu
2010

•

stručná Rámcová pozice ke kohezní politice – listopad
2010

•

projednávání Páté kohezní zprávy na národní úrovni –
prosinec – leden 2010

•

zpracování komplexní Rámcové pozice ČR –
únor/březen 2011
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Příprava v ČR…
1. role Ministerstva pro místní rozvoj
→ koordinace kohezní politiky i její implementace
2. vytvoření platformy pro debatu se všemi partnery
3. Východiska pozice ČR pro jednání o podobě kohezní
politiky EU po roce 2013
4. Rámcová pozice k „Páté kohezní zprávě“
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Témata k debatě …
•
•
•
•

Délka programového období – 7 let vs. 5+5 let?
Geografické pokrytí – budoucí cíle? přechodný
mechanismus? flexibilita (převoditelnost zdrojů) mezi cíli?
role makroregionálních strategií? budoucnost ESÚS?
Tématická koncentrace – menu priorit provázané se
Strategií Evropa 2020, integrovanými směry a hlavními
iniciativami
Podmíněnost plateb – makroekonomická (Konvergenční
program), strukturální reformy, programová (dosahování
stanovených cílů) ⇒ pobídky, sankce, výkonnostní prémie
(EU, národní úroveň)?
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Harmonogram
… nezbytné kroky
•
•
•
•
•
•

získání vstupů pro formulování národních priorit
střednědobé hodnocení NSRR (1-4/2011)
Národní program reforem (1-5/2011)
priority regionální politiky (2011 – zač. 2012)
investiční priority pro financování ze SF/FS (2011 – 2012)
Národní rozvojová smlouva, příprava a vyjednávání operačních
programů (pol. 2012 – 2013)

→ včasné zahájení programového období
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Děkuji za pozornost.
olga.letackova@mmr.cz

www.mmr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
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