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Plnění indikátorů NSRR – cíl 1
Kód

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Závazek
příjemce

Dosažená
hodnota

070100

Počet nově vytvořených pracovních míst ‐ celkem

Počet míst

0,0

29 727,0

12 804,21

8 031,9

110300

Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci
Počet míst
VaV ‐ celkem

0,0

2 500,0

3 735,8

455,6

110200

Počet projektů na kooperaci mezi podniky
a výzkumnými institucemi

Počet
projektů

0,0

450,0

88,0

7,0

380210

Počet nově založených firem

Počet firem

0,0

450,0

177,01

177,0

382161

Počet inovačních firem podpořených inkubátory,
inovačními centry a vědeckotechnickými parky

Počet firem

0,0

500,0

6,01

6,0

110820

Počet studentů magisterských a doktorských studijních Počet
programů využívajících vybudovanou infrastrukturu
studentů

0,0

500,0

2 199,0

0,0

111100

Počet fungujících regionálních VaV center

0,0

20,0

34,0

0,0

Zdroj: MSC2007, 3. 11. 2011

Počet center

Hlavní aktivity
Národního orgánu pro koordinaci
v programovém období 2007-2013

Riziko ztráty alokace – pravidlo N+3
• materiál Návrh změn některých rizikových OP předložen
vládě 05/2011
Návazné aktivity NOK:
- koordinace revidovaných OP,
- dokument „Opatření pro snížení rizik v OP VK“
(předloženo vládě ČR 07/ 2011),
- dokument „Akční plány ke snížení rizika automatického
zrušení závazku u rizikových OP“ (předloženo vládě ČR
08/2011).

Riziko pozastavení plateb ze strany EK
ČR obdržela dne 7. 4. 2011 dopis Evropské komise k OP, u kterých hrozí
riziko pozastavení plateb ze strany Evropské komise (OP VaVpI, OP PI,
OP D, OP ŽP a ROP SZ).
Dopady rizika: jde o významné riziko u těch operačních programů, které
nedosahují limitu čerpání pro plnění pravidla n+3 pro rok 2011.
Opatření ze strany NOK:
- spolupráce NOK s dotčenými řídícími orgány a MF (AO a PCO),
- nastavení intenzivní komunikace se zástupci Evropské komise,
nápravná opatření - metodického charakteru, intenzivnějším
prováděním kontrol projektů

Riziko složité legislativy
Návrhy legislativních a nelegislativních změn
‐ schvalování, finanční řízení, kontroly
Probíhá novelizace:
• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
• zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Proběhly aktualizace:
• Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na
programové obd. 2007‐2013
• Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., v programovém období 2007‐2013

Příprava období
2014-2020
Evropský kontext

Balíček nových nařízení

•

EK přijala balíček legislativních opatření dne 6. 10. 2011
Jednotlivými složkami balíčku jsou:
1. Obecné nařízení, které stanoví společná ustanovení pro čerpání
peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského
sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti (FS), Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského
námořního a rybářského fondu (EMFF) a obecná ustanovení pouze
pro ERDF, ESF a FS.
Tři samostatná/specifická/fondová nařízení
2. ERDF
3. ESF
4. FS
5. Cíl Evropské územní spolupráce
6. Novelizace nařízení o Evropských seskupeních pro územní
spolupráci (ESÚS)

Novinky, které nařízení přinášejí

•
•
•
•
•
•

Pět fondů se bude řídit v některých oblastech jedním souborem
pravidel.
EK vyjedná s členskými státy Smlouvy o partnerství.
Princip koncentrace. Propojení cílů na strategii Evropa
2020 (povinné procento investic z jednotlivých fondů a oblastí).
Ex-ante a ex-post kondicionality (rámec provádění).
Makroekonomické kondicionality.
EK bude mít širokou pravomoc požádat o revizi programů
nebo pozastavit financování.

•
•
•
•
•
•
•
•

Klíčové priority ČR pro vyjednávání o
souboru nařízení
adekvátně financovaná KP
zjednodušení procesů, snížení administrativní zátěže
jiné pojetí tematické koncentrace než v numerickém
návrhu EK
Ne vyčlenění prostředků Fondu soudržnosti do nového
Nástroje k propojení Evropy
Ne příliš těsné vazbě KP na proces Evropského
semestru
Ne omezení způsobilosti DPH oproti současné praxi
Ne plošnému zákazu podpory velkých podniků
Větší flexibilita u pravidla pro rušení závazků (pravidlo
N+2)

Národní rozvojové priority kohezní
politiky po roce 2013

Národní rozvojové priority
• Vláda ČR projednala materiál „Souhrnný návrh zaměření
budoucí kohezní politiky“ 08/2011.
Národní rozvojové priority:
• zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky,
• rozvoj páteřní infrastruktury,
• zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy,
• podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o
zdraví,
• integrovaný rozvoj území.

Tematické okruhy

•
•
•
•
•
•
•
•

Efektivní trh práce – cíle: efektivní trh práce, vzdělávání,
celoživotní učení, zvyšování kvalifikace, udržet zaměstnanost osob
nad 55, zvýšit zaměstnanost žen s dětmi, aj.
Funkční výzkumný a inovační systém – efektivní řízení
aplikovaného výzkumu a vývoje, propojení poptávky podnikatelů
s nabídkou VaV institucí, vznik nových technologických podniků, aj.
Konkurenceschopné podniky – zvýšení konkurenceschopnosti
ekonomiky s důrazem na aktivity ne přímo vázané na VaV, aj.
Mobilita dostupnost, sítě, energetika – dobudování páteřních
komunikací, dostupnost a udržitelná doprava, moderní technologie.
Efektivní správa a instituce – zvýšení kvality státní správy a
samosprávy, transparentnost, soudnictví.
Integrovaný rozvoj území – posílení konkurenceschopnosti
regionů (zdůraznění významu rozvojových pólů) a posilování
územního principu/soudržnosti.
Boj s chudobou, inkluze, zdraví – řešení problémů vyloučených
lokalit, dostupnost sociálních služeb, aj.
Životní prostředí – snížení energetické náročnosti ekonomiky,
budov, řešení vybraných problémů ochrany prostředí a přírody, aj.

Celkový harmonogram příprav

•
•
•
•
•
•

Vyjednávání víceletého finančního rámce - do konce 2012
Vyjednávání o návrzích nařízení - 2011–2012-2013 (?)
Společný strategický referenční rámec – leden 2012
Vymezení úrovně budoucích operačních programů – duben
2012 → vyjednávání s Evropskou komisí (2012-2013)
Návrh Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice –
vyjednávání s Evropskou komisí (2012-2013)
Zpracování operačních programů – 2012-2013
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