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k 4. září 2013  

- podáno 98 751 žádostí o podporu  

- v celkové hodnotě 1 407,0 mld. Kč.  

- představuje 176,9 % celkové alokace NSRR 
na programové období 2007–2013.  

Aktuální stav čerpání: 



Aktuální stav čerpání: 

Schválené projekty 

• 44 430 projektů 
• 694,9 mld. Kč  
• 87,4 % alokace NSRR 
 

• meziměsíčně nárůst  o: 
• 3,6 mld. Kč (0,5 %) 

Proplacené 
prostředky příjemcům 

 
• 456,7 mld. Kč 
• 57,4 % alokace NSRR 
 

• meziměsíčně nárůst o: 
• 9,7 mld. Kč (2,2 %) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO 

 
• 381,2 mld. Kč 
• 47,9 % alokace NSRR 
 

• meziměsíčně nárůst o: 
• 24,2 mld. Kč (6,8 %) 

Certifikované výdaje 

 
• 275,7 mld. Kč 
• 34,7 % alokace NSRR 
 

• meziměsíční nárůst o: 

• 14,1 mld. Kč (5,4 %) 



• OP Životní prostředí – 6 mld. 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 4,5 ml.  

• Integrovaný operační program – 3 mld.  

• ROP Severozápad  

• OP Technická pomoc – 0,5 mld.  

• Do druhé kategorie, se střední mírou rizika ztráty 
prostředků, spadá OP Doprava, OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost, OP Výzkum a vývoj pro inovace.  

Rizikové programy: 



- zbývá vyčerpat  cca 8 mld. Kč.  

- nepodaří se žádostmi o platbu pokrýt.  

- predikovaná ztráta programu IOP ve výši 3 mld.  

- velké projekty IZS 

Rizikové projekty IOP 
 



- nevhodné nastavení implementační struktury 

- složitost a počáteční absence metodik 

- vysoká fluktuace pracovníků 

- velké problémy v projektovém řízení příjemců, kvalita 
zadávacího řízení, odvolávání, ÚOHS – lhůty 

- závěry auditů EK – pochybení – zastavení programů 

- nejasné výklady kontrol a auditů 

 

Rekapitulace hlavních příčin negativního 
vývoje 



- pravidelná agenda PEM 

- MMR zavedlo krizové řízení u programů a 
konkrétních projektů – snížení ztráty o 7,5 mld. 

- převzetí části delegovaných činností z MV či MK 
zpět na MMR  

Řešení problémů 



- využít článků 95 a 96 Nařízení. 

- přípravy dvou tzv. „Velkých projektů“ (celkové výdaje projektu nad 
50 mil. EUR). 

- rozvolnění pravidla N+2/N+3 

- realokace – vnější:  

- OPTP – ROP+Praha 
- OP ŽP – Doprava 

- realokace vnitřní 

- metodiky a jednotný postup auditního orgánu 

- problematika ÚOHS 

 

Navrhovaná opatření 
 



Rada pro fondy 

- ustavena na základě usnesení vlády  

- předsedá premiér a řídí jí její místopředseda – 
ministr pro místní rozvoj 

- je stálým nadresortním odborným a 
poradním orgánem vlády v oblasti věcné 
koordinace pomoci poskytované ze všech fondů 
Společného strategického rámce 

 

Nové programové období 



Rada vzala na vědomí aktuální verzi Dohody o 
partnerství pro programové období 2014–2020. 

Rada diskutovala harmonogram předkládání 
Dohody o partnerství a programů  

Rada vzala na vědomí informaci o stavu přípravy 
programů 

Závěry II. jednání Rady pro fondy 6. 9. 2013 
 



Rada byla informována o stavu rizikových předběžných 
podmínek a uložila gestorům zajistit jejich plnění. 

Rada projednala rovněž nastavování územní dimenze 
v Dohodě o partnerství a programech a navržené 
integrované nástroje. 

Rada také vzala na vědomí návrh rozdělení celkové alokace 
z fondů SSR mezi jednotlivé programy. 

Na závěr byla Rada informována o dalším harmonogramu 
přípravy programového období 2014–2020.  
 

Závěry II. jednání Rady pro fondy 6. 9. 2013 



Vesnice roku 2013 - Jeseník nad Odrou, 
Moravskoslezský kraj 

Jeseník nad Odrou je téměř dvou tisícová 
obec tvořená čtyřmi místními částmi na 
hranici Sudet a Moravy.  
Ať už navštívíte Blahutovice, Polouvsí, Hůrku 
nebo Hrabětice, najdete život a pospolitost 
osadní, ale také „jesenickou“.  
Spolupráce a partnerství je heslo, kterým žije 
celá obec.  
 
 
2. místo – Holovousy, Královehradecký kraj 
3. místo – Dolní Újezd, Pardubický kraj 



DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice 
roku 

stuha / dotace

původní - snížený - 
návrh pro vítěze 2013

NOVÝ návrh pro 
vítěze 2013

1. místo* v celostátním kole - Vesnice roku 2013 1 000 000 2 000 000

2. místo* v celostátním kole 950 000 1 900 000

3. místo* v celostátním kole 900 000 1 800 000

Zlatá stuha* - vítěz krajského kola 500 000 1 000 000

Modrá stuha 300 000 600 000

Bílá stuha 300 000 600 000

* součet dotace za krajské a celostátní umístění



Dotační tituly 

 

program Podpora rozvoje venkova, 
podprogram Podpora obnovy a rozvoje 
venkova (PORV) 

DT č. 1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
DT č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 
DT č. 3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
DT č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

 
NOVINKA 
DT č. 4  Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci  
 – bude letos opět vyhlášen 
 



Rok   státní rozpočet (v Kč)  

2012   160 000 000,-   

2013   100 000 000,-   

2014     65 000 000,-   

2014   115 000 000,-  nový návrh 

Finance ze státního rozpočtu 



Pro rok 2014 je plánováno 15 mil. korun. 

podprogram Odstraňování bariér v budovách domů 
s pečovatelskou službou a v budovách městských 
a obecních úřadů 

podprogram Euroklíč – „magický“ klíč pro 
handicapované spoluobčany – veřejná sociální 
zařízení jsou osazena jednotným eurozámkem 

program Bezbariérové obce 



Děkuji za pozornost. 
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