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Předvádějící
Poznámky prezentace
Dohoda o partnerství není pouhé a jednoduché Copy and Paste tak si mnoho lidí představuje.
Dohoda o partnerství je pro každý členský stát unikátní a to z toho důvodu, že:
reflektuje jiné počáteční podmínky
a současně jiné strategie k docílení shodných cílů

Navíc požadavky a cíle  se s časem dramaticky vyvíjí a pro budoucí období jsou podmínky následující (pozn. …další slide)



PROGRAMOVÉ
 

OBDOBÍ
 

2014+

Předvádějící
Poznámky prezentace
Pro rekapitulaci:
Programové období vycházelo z nových podmínek nastavených jak na úrovní EU tak i z objektivních změn a cílů, kterých chce ČR do roku 2020 docílit.

Hlavními východisky pro nastávající intervenční logiky programového období 2014 – 2020, a tedy i budoucích operačních programů jsou:

Nižší objem finančních prostředků 21,64 mld. €
Orientace na výsledky – měření a vyhodnocování výsledků pomocí indikátorů na úrovni Dohody o partnerství, operačních programů, projektů.
Musejí být dodrženy 4 hlavní principy:
Princip strategického zaměření a propojování - Cíle a priority budou podřízeny naplňování strategie Evropa 2020, Národního programu reforem a Strategie mezinárodní konkurence-schopnosti. 
Princip fungujícího trhu - Budou posíleny tržně konformní mechanismy finančních nástrojů. Tržní principy budou podporovány prostřednictvím intervencí pouze tam, kde lze indikovat tržní selhání.
Princip podpory kvalitních projektů - Snížení fragmentace pomůže zacílení i na úrovni jednotlivých projektů prostřednictvím rozumné a efektivní soustavy indikátorů.
Princip snadnější přípravy a realizace projektů - MMR-NOK vytváří spolu s partnery zjednodušené a jednotné metodické prostředí pro přípravu projektů, včetně kvalitní přípravy stabilních lidských zdrojů pro budoucí intervence.

Vazba projektů na strategii Evropa 2020

Zkušenosti 
Hlavním hybatelem změn v budoucím programovém období jsou především zkušenosti ze současného období 2007 – 2013. 

ZMĚNY

Jednotné metodické prostředí
Všechny programy v novém programovacím období budou mít jednotnou metodiku (JMP).
Stejné procesy a požadavky v celé implementační struktuře.

Menší množství programů
Počet programů v příštím programovém období bude nižší než v současnosti a dojde i díky tomu ke změnám jejich zaměření. 

Integrovaná územní řešení (např. ITI)

Koncentrace a synergie
Na rozdíl od současnosti celým připravovaným programovým období je protknut princip koncentrace investic a budování zásadních projektů tak , aby nedocházelo k rozplynutí prostředků bez viditelných pozitivních dopadů na území a synergie mezi programy, prioritními osami atd. příkladem může být i ITI.

Kromě výše uvedených změn, které přímo vycházejí z nových podmínek, zásadní změnou je, že nemá již docházet k realizaci projektů typu základní registry nebo datové schránky, ale má dojít k realizaci navazujících projektů tzn. dokončení elektronizace veřejné správy a např. sjednocení způsobu zpracování, užívání, sdílení informací o území. 








PRIORITY DOHODY O PARTNERSTVÍ

Předvádějící
Poznámky prezentace
Na základě provedené analýzy disparit, rozvojových potřeb a potenciálu ČR byly
nadefinovány 2 hlavní strategické cíle, k jejichž dosažení musí věcné zaměření
pro programové období 2014–2020 v ČR směřovat.

• Vytvoření kvalitního podnikatelské prostředí, které podpoří konkurenceschopnost
ČR na evropském i globálním trhu, povede k zakládání nových podniků, zvýší
inovační schopnost stávajících podniků a posílí atraktivitu ČR pro domácí a
zahraniční investory.

• Zajištění inkluzívní společnosti vytvářející podmínky pro plnohodnotné uplatnění
všech skupin obyvatelstva, zvýšení zaměstnanosti s důrazem na snížení počtu
vyloučených skupin obyvatel a podpora kvalitních podmínek pro život obyvatel.

Na základě identifikovaných problémů a potřeb rozvoje a v souladu s hlavními
strategickými cíli byly stanoveny hlavní priority pro ČR.

Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti zejména ohrožených skupin.
Kvalitní vzdělávací systém (celoživotní učení) produkující kvalifikovanou a
adaptabilní pracovní sílu.
· Výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu propojeném s
aplikační sférou a směřujícím ke komerčně využitelným výsledkům.
· Podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu a
přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství.
· Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a
odpovídající obslužnost území.
· Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou administrativní a
regulační zátěže a účinně reagující na mimořádné události.
· Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti
chudobě.
· Ochrana životního prostředí a krajiny a přizpůsobení se změně klimatu.
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Intervenční logika obsahuje tzv. územní/regionální dimenzi.
To znamená, že část opatření/ výzev nebude celoplošných, ale pouze pro vybraná území ČR, přičemž jedno z hlavních rozlišení v ČR bude na město a venkov.
Dále bude kladen důraz na integrované přístupy k řešení problémů v území.

Princip partnerství 
Zástupci jednotlivých dotčených osob jsou do systému přípravy na programové období 2014 – 2020 zapojeni od samotného počátku, s jeho účastí se počítá i pro fázi implementace. Zapojení se projevuje jak na politické, tak úřední úrovni.

Naplňování principu partnerství
V průběhu zpracování Dohody o partnerství je přístup a postup zpracování projednáván na mnoha platformách. Návrh na vznik platforem pro fázi přípravy i realizace programového období 2014–2020 byl obsažen již v „Podkladu pro přípravu Dohody o partnerství“ a následně v dokumentu „Vymezení platforem pro programové období 2014–2020“, který byl vládou projednán dne 20. února 2013 a který platformy hlouběji rozpracovává, přičemž pro každou stanovuje její základní charakteristiky

Územní dimenze pro ČR sestává z:
individuálních projektů realizovaných v předmětném území
integrovaných nástrojů realizovaných na základě územních strategií

Integrovaná územní investice  (ITI)
ITI je novým nástrojem kohezní politiky Evropské unie pro programové období 2014-2020. Je obdobou původního názvu Integrated Territorial Investment (ITI). Zjednodušeně si ITI lze představit jako investiční plán, který vychází z rozvojové strategie území. Pro dosažení cílů tohoto plánu ITI umožňuje sdružovat finanční prostředky napříč několika prioritními osami jednoho operačního programu a dokonce využít k financování i více operačních programů najednou. Otevírá to prostor ke komplexnějšímu řešení problémů v území a k ucelenějším investicím do oblastí s potenciálem růstu. Kombinovat lze tvrdé investice do infrastruktury s měkkými projekty.

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 
IPRÚ se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které směřují k rozvoji cestovního ruchu v daném území, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost.

Společenství místního rozvoje (CLLD)
Činnost LEADER metody místního rozvoje byla zahájena v roce 1991 Evropskou komisí jako iniciativa společenství poskytující venkovským komunitám v EU podporu v zapojování místních partnerů do výstavby budoucí podoby dané oblasti. LEADER metoda vyvolala vysoký stupeň zájmu v rámci EU a daleko za hranice, a to nejen ve venkovských, ale i městských a přímořských oblastech.

Stálá konference 
Při vytváření struktury Stálé konference na úrovni regionální i celostátní musí být dle principu partnerství zahrnuti všichni aktéři reprezentující venkov a v rámci rozhodování tohoto uskupení o důraz na požadavek konsenzu, případně vytvoření hlasovacího mechanismu, který zajistí, aby žádný ze subjektů nemohl být lehce přehlasován ostatními.

Komunitně vedený místní rozvoj 
MMR je zastáncem části implementace ESIF prostřednictvím CLLD, avšak MMR jako gestor celkového fungování celého systému ESIF nemůže otevřít stavidla neregulovanému využití metody, jež byla doposud spíše testována v laboratorním prostředí 1-2 prioritních os PRV.

Projekt naplňující územní dimenzi
Územní dimenze představuje princip podpory vybraného specifického území s ohledem na potřebnost a funkční vazby v daném teritoriu. Z uvedeného důvodu se „hypotetický“ projekt naplňující princip územní dimenze neliší o jiného „standardního“projektu.

Projekt či spíše množiny projektů naplňující územní dimenzi by měly být v souladu s prioritami příslušných operačních programů ESIF, plnit konkrétní podmínky těchto programů včetně plnění výsledkových indikátorů, odpovídat zaměření relevantních strategických dokumentů na národní či regionální a lokální úrovni. Zároveň by však měly řešit konkrétní potřeby daných území vycházející z expertních analýz a trendů vývoje.
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Předvádějící
Poznámky prezentace
FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Celková předpokládaná alokace na budoucí programové období bude 21,64 mld. €.
Rozdělení prostředků mezi jednotlivé programy je hlavně závislá na tématických cílech a ostatních podmínkách.
Kofinancování z fondů EU 85%
Pravidlo n+3

(Pozn. Alokace aktualizovaná)
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Předvádějící
Poznámky prezentace
LEGISLATIVNÍ A METODICKÁ PŘÍPRAVA 
budoucího programového období 2014+ byla založena na dvou hlavních pilířích:
Evropská legislativa
Metodické prostředí v ČR

EU legislativa
Balíček legislativních návrhů nařízení pro čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020 zveřejnila Evropská komise („Komise“) dne 6. října 2011.
Tento soubor má celkem 6 návrhů nařízení Evropského parlamentu („EP“) a Rady.
 
Všechny nařízení Evropského parlamentu týkající se ESI fondů byly schváleny 17. prosince 2013

NAŘÍZENÍ (EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ) č. 1299/2013 
o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce 
NAŘÍZENÍ č. 1300/2013
o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006; 
NAŘÍZENÍ č. 1301/2013 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
NAŘÍZENÍ č. 1302/2013 
,kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení 
NAŘÍZENÍ č. 1303/2013 
o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
NAŘÍZENÍ č. 1304/2013 
o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 


Metodické prostředí v ČR
V průběhu roku 2013 MMR s partnery na základě stanoveného harmonogramu předkládalo návrhy nejdůležitějších metodických materiálů na Vládu.
Do začátku roku 2014 byly schváleny všechny důležité metodické dokumenty 


Zajištění výkonu funkce sekretariátu Rady pro fondy SSR, resp. ESI fondy
Usnesení vlády č. 302 Statut a Jednací řád Rady pro fondy SSR, resp. ESI fondy (dále Rada), podle něhož výkon funkce sekretariátu Rady zajišťuje MMR. �S výkonem této funkce je spojeno administrativní a organizační zajištění činnosti Rady a jejích pěti pracovních skupin.
Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro období 2014–2020
Tento metodický pokyn byl schválen usnesením vlády ČR č. 401 ze dne 29. května 2013
Soubor metodických dokumentů k oblastem evaluace, zásadám tvorby a používání indikátorů, způsobilosti výdajů a jejich vykazování a řízení rizik v programovém období 2014-2020
který byl schválen usnesením vlády č. 597 ze dne 9. srpna 2013 
Metodický pokyn řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v programovém období 2014-2020,
který byl vládou projednán a schválen usnesením č. 873 ze dne 20. listopadu 2013.


Ostatní rozpracované metodické dokumenty budou dle plánu schváleny během 1. pololetí 2014.
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DoP

2. 12.2013 - Projednání Dohody na jednání Rady pro fondy SSR, resp. ESI fondy
6. 12. 2013 - Neformální dialog s EK – jednání k připomínkám EK k Dohodě
11. 12. 2013 - Zaslání Dohody do meziresortního připomínkového řízení (MPŘ)
Do konce roku předložíme vládě informaci o aktuálním stavu přípravy Dohody o partnerství
3. 1. 2013 - Termín pro zaslání připomínek v rámci MPŘ
20. 1. 2014 - Zaslání Dohody pro finální posouzení SEA hodnotiteli
MMR předložilo návrh DoP na SEA posouzení na MŽP 3.února 2014. SEA posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, bude trvat cca do března.
Návrh DoP včetně posudku SEA bude předložen vládě ke schválení v březnu 2014.
Vládou schválené znění DoP bude předloženo EK do 20. dubna 2014. 

Programy

V současnosti ŘO dopracovávají návrhy Programů pro budoucí programové období 2014+.
V souvislosti se spožděním v oblasti podpory venkova a rybářství na úrovni EU už v současnosti původní termín předložení všech návrhů programů na vládu v březnu není reálný a spíše je očekáváno, že návrhy všech programů ke schválení vládou budou předloženy v letních měsících roku 2014. 
V závislosti na termínu schválení programů na národní úrovni budou posléze návrhy předána EK.



DĚKUJI ZA POZORNOST

www.mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz
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