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Seznam zkratek
AK
CR
CRR
DG

EK
ERDF
ESF
EU
FS
IOP
HSS
ICT
IPRM
IZS
KoP
Konv.
MK
MMR
MPSV
MV
MZd
NOK

Asociace krajů
Cestovní ruch
Centrum pro regionální rozvoj
Directorate General (Evropská komise – generální ředitelství)
European Agriculture Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova)
Evropská komise
European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond)
European Social Fund (Evropský sociální fond)
Evropská unie
Fond soudržnosti
Integrovaný operační program
Hospodářská a sociální soudržnost
Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie)
Integrované plány rozvoje měst
Integrovaný záchranný systém
Komunikační plán
Cíl Konvergence
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Národní orgán pro koordinaci

NUTS

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Statistická územní jednotka)

NPR
NSRR
OP
OP LZZ
OP RLZ
OPTP
PO
PRV
PWC
RKaZ
ROP
ŘO
SEA
SF
SROP
ÚOHS
ZS

Národní program reforem
Národní strategický referenční rámec
Operační program
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Operační program Technická pomoc
Prioritní osa / prioritní oblast
Program rozvoje venkova
Price Waterhouse Coopers
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Regionální operační program
Řídící orgán
Strategic Environment Assessment (Hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí)
Strukturální fondy
Společný regionální operační program
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Zprostředkující subjekt

EAFRD
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1. Identifikace
OPERAČNÍ PROGRAM

Dotčený cíl:
Konvergence a Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost
Dotčená způsobilá oblast:
• NUTS 2 Praha
• NUTS 2 Střední Čechy
• NUTS 2 Jihozápad
• NUTS 2 Severozápad
• NUTS 2 Severovýchod
• NUTS 2 Jihovýchod
• NUTS 2 Střední Morava
• NUTS 2 Moravskoslezsko
Programové období:
2007-2013
Číslo programu (CCI):
2007CZ16UPO002
Název programu:
Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ

Rok, za nějž se zpráva podává:
2007
Datum schválení Výroční zprávy
monitorovacím výborem: 5.8.2008

Integrovaný operační program (dále jen IOP) je program realizovaný v České republice na základě
Národního strategického referenčního rámce (dále jen NSRR) pro programové období 2007-2013.
IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou
správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování
infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti
bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí
na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
Strategie IOP zahrnuje globální cíl a tři specifické cíle, z nichž vycházejí jednotlivé prioritní osy a oblasti
podpory operačního programu. Splnění specifických cílů je podmíněno realizací aktivit v jednotlivých
prioritních osách, oblastech podpory a aktivitách.
Globálním cílem IOP je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit
socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.
Specifické cíle dále rozvádějí zaměření a obsah globálního cíle. Mezi tyto cíle patří:
-

specifický cíl 1 – zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné
správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT,
specifický cíl 2 – modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem
nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb,
specifický cíl 3 – lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových
intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik.
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Prioritní osa IOP - číslo
Prioritní osa 1a
Prioritní osa 1b
Prioritní osa 2
Prioritní osa 3
Prioritní osa 4a
Prioritní osa 4b
Prioritní osa 5
Prioritní osa 6a
Prioritní osa 6b

Název prioritní osy
Modernizace veřejné správy
Modernizace veřejné správy
Zavádění ICT v územní veřejné správě
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Národní podpora cestovního ruchu
Národní podpora cestovního ruchu
Národní podpora územního rozvoje
Technická pomoc
Technická pomoc

Cíl intervence
Konvergence
RKaZ
Konvergence
Konvergence
Konvergence
RKaZ
Konvergence
Konvergence
RKaZ

Regionů soudržnosti je osm; sedm regionů spadá pod cíl Konvergence a Praha spadá pod RKaZ V čl. 53
a příloze III. Nařízení Rady č. 1083/2006 (ES) se řeší, jakým způsobem je vypočítáván příspěvek z ERDF
pro tyto regiony. Obecně příspěvek z ERDF nepřevýší 85 % způsobilých výdajů pro operační programy
(Čl. 53 (3)(4) a příloha III.) pro oba cíle; zbytek je příspěvek z veřejných rozpočtů ČR.
Z celkového počtu 14 krajů spadá jeden kraj (hl. město Praha) do cíle RKaZ. Zbývajících 13 krajů je
zařazeno do cíle Konvergence. S ohledem na tuto skutečnost je v IOP rozdělena finanční alokace mezi
vícecílové prioritní oblasti ve většině případů v poměru 1:13. 1/14 celkové alokace prostředků je určena
pro cíl RKaZ, cíl Konvergence pak má 13/14 alokace.
Na základě rozdělení finančních prostředků pro všechny prioritní osy IOP je celkový podíl alokace
následující: 98,14 % pro cíl Konvergence a 1,86 % pro cíl RKaZ, tj. pro cíl Konvergence 1 553 010 664
euro (příspěvek Společenství) a 274 060 706 euro (národní zdroje), pro cíl RKaZ 29 379 498 euro
(příspěvek Společenství) a 5 184 618 euro (národní zdroje).
Vícecílovost zahrnuje aktivity systémového, resp. národního charakteru, které je nezbytné podporovat na
celém území ČR. Finanční prostředky z ERDF budou vydávány na stejné aktivity i na území Prahy –
budou tedy pokrývat oba cíle.
Regiony NUTS 2 označované jako regiony soudržnosti byly pro potřeby realizace politiky HSS vytvořeny
na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
Na úrovni regionů soudržnosti je právním subjektem Regionální rada zřízená podle zákona č. 248/2000
Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Na úrovni regionů soudržnosti, kde se sleduje naplňování cílů
Konvergence a RKaZ, jsou komunikačními partnery především Regionální rady, které mají v gesci sedm
regionálních operačních programů. Praha nemá vlastní ROP.

2. Přehled provádění operačního programu
2.1. Dosažený pokrok a jeho analýza
Vyjednávání IOP s Evropskou komisí
Příprava na zahájení implementace IOP probíhala v průběhu roku 2006 v úzké spolupráci s přípravou
NSRR a ostatních regionálních operačních programů.
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Datum
28.2.2007

Průběh a pokrok

Komentář

IOP byl schválen usnesením vlády
ČR č. 197/2007.

28.2.2007

Usnesení vlády ČR č. 178/2007

7.3.2007
a
12.4.2007

Návrh Integrovaného operačního
programu byl poslán EK přes SFC
2007 (CCI no 2007CZ161PO003).

Usnesení o schválení oficiálního předložení NSRR
ČR pro čerpání finančních prostředků ze SF a FS
EU v letech 2007-2013 a operačních programů
Evropské komisi.

Potvrzení úplnosti a přípustnosti
operačního programu.
Potvrzení 1. ledna 2007 jako data pro
čerpání způsobilých výdajů z IOP.

Dopis z DG Regio 16.4.2007 č. 03743, ve kterém
ředitelka Katarína Mathernová potvrdila, že operační
program je považován za úplný a připustitelný,
neboť obsahuje všechny náležitosti podle čl. 37
Nařízení Rady č. 1083/2006 (ES).
Potvrdila také, že podle čl. 56(1) datem způsobilých
výdajů pro program je 1. leden 2007.

23.4.2007

Úvodní připomínky DG Regio

Dopis z DG Regio 23.4.2007 č. 04016.
Ředitelka Mathernová posílá v příloze dopisu úvodní
připomínky k programu a odkazuje na čl. 32(4), kde
je řečeno, že Komise může členský stát vyzvat, aby
poskytl veškeré nezbytné doplňující informace a
případně provedl odpovídající revizi navrhovaného
programu. Ředitelka Mathernová žádá, aby byla
nová verze programu poslána po obdržení
kompletního seznamu připomínek.
Úvodní připomínky se týkaly těchto oblastí:
1/ Smart Administration,
2/ Kultura, zdraví a turismus,
3/ Koordinace s regionálními operačními programy,
4/ Výběrová kritéria,
5/ Romské komunity,
6/ Princip partnerství,
7/ Finanční nástroj Jessica.

10.5.2007

Reakce na úvodní připomínky
Evropské komise z 23.4.2007
k zaslanému IOP

25.5.2007

Jednání se zástupci EK v Praze

16.4.2007

27.7.2007

27.7.2007

Upravený IOP byl zaslán EK
k neformálnímu posouzení po
zapracování úvodních připomínek
z 23.4.2007
EK schválila Národní strategický
referenční rámec

Dopis od náměstka ministra pro místní rozvoj Ing.
Touška čj. 18071/2007-23.
Odpovědi k úvodním připomínkám, které měly
sloužit jako podklad pro jednání 25.5.2007.
Úvodní připomínky byly projednány. Zástupci EK
navrhli a MMR akceptovalo, že poziční dokument
připraví EK k upravenému IOP, kde budou
promítnuty úvodní připomínky EK.
Zapracována byla i problematika koordinace
vycházející z finální verze NSRR. Na základě této
verze měl být zpracován poziční dokument.
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24.8.2007

K verzi IOP z 27.7.2007 zaslala EK
opětovně úvodní připomínky.

Dopis z DG Regio 24.8. 2007 č. 009132.
Ředitelka Mathernová žádá o doplňující informace
k IOP, v příloze dopisu jsou úvodní připomínky č. 2.
Zahrnují osm problémových okruhů:
1/ Socio-ekonomická analýza a SWOT analýza,
2/ Cíl a strategie programu,
3/ Vícecílový charakter IOP,
4/ Typy intervencí,
5/ Indikátory,
6/ Implementace OP,
7/ Koordinace,
8/ Demarkační linie.
V průvodním dopise EK žádá, aby byla nová verze
programu poslána po obdržení kompletního
seznamu připomínek.

17.9. 2007

Odevzdání dokumentace pro Audit
shody prováděný firmou PWC.

23.10.2007

Poziční dokument k IOP, CCI
2007CZ161UP002

Dopis z DG Regio 23.10.2007 č. 011292.
Poziční dokument se vztahoval k návrhu IOP
zaslaném do EK 27.7.2007. Úplnost a přijatelnost
návrhu IOP byla potvrzena dopisem ze dne 8. srpna
2007. Připomíná se zaslání úvodních připomínek
z 24.8.2007 a ředitelka Mathernová vyzývá
k přípravě nové verze programového dokumentu na
základě detailních připomínek pozičního
dokumentu. Zahrnuje 16 bodů:
1/ Příprava operačního programu,
2/ Socio-ekonomická analýza a SWOT analýza,
3/ Strategie a cíle operační programu,
4/ Vícecílovost IOP,
5/ Rozdělení finanční alokace,
6/ Prioritní osy,
7/ Výběrová kritéria,
8/ Horizontální témata,
9/ Ex-ante hodnocení,
10/ SEA,
11/ Indikátory,
12/ Implementace operačního programu,
13/ Finanční kontrola / audit,
14/ Finanční ustanovení,
15/ Koordinace,
16/ Demarkační linie

7.11.2007

Poziční dokument – zapracování
připomínek

Dokument shrnuje zapracování připomínek do nové
verze programového dokumentu IOP.

15.11.2007

Do EK byla poslána nová verze IOP
česky přes SFC 2007.

28.11.2007

Do EK byla poslána nová verze IOP
anglicky přes SFC 2007.
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6.12.2007

Poziční dokument – dodatečné
připomínky na základě nové verze
IOP.

10.12.2007

Do EK poslána upravená verze IOP
přes SFC 2007.

20.12.2007 EK schválila IOP.

2.1.1 Informace o věcném pokroku operačního programu
V IOP se k získávání kvalitních dat a informací o pokroku v realizaci programu využívá systém
monitorovacích indikátorů, které jsou definovány v programovém a prováděcím dokumentu.
V prosinci 2007 byl IOP schválen EK a do konce roku nebyla vyhlášena výzva pro předkládání
projektových žádostí. Nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky, proto nedošlo k naplňování
monitorovacích indikátorů.
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2.1.2 Finanční údaje
V průběhu roku 2007 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

PRIORITNÍ OSY PODLE ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ (EUR)
Výdaje zaplacené
příjemci zahrnuté
v žádostech
o platby zaslaných
řídícímu orgánu

Příslušný
příspěvek
z veřejných
zdrojů

Výdaje zaplacené
subjektem
odpovědným
za platby příjemcům

Celkové platby
obdržené
od EK

0

0

0

0

0

0

0

0

Uveďte fond:
- Z toho výdaje typu ESF
- Z toho výdaje typu ERDF

0

0

0

0

Celkový součet

0

0

0

0

Prioritní osa 1
Uveďte fond:
- Z toho výdaje typu ESF
- Z toho výdaje typu ERDF

Prioritní osa 2
Uveďte fond:
- Z toho výdaje typu ESF
- Z toho výdaje typu ERDF

Prioritní osa n

Tabulka je převzatá z přílohy č. XVIII Prováděcího nařízení.
Ve Výroční zprávě za rok 2008, kde se bude sledovat reálné čerpání prostředků z fondů EU, bude tato
tabulka uvádět pouze výdaje typu ERDF.

Výroční zpráva Integrovaného operačního programu za rok 2007

8

Tabulka 1: Informace o rozpisu využití fondů
Kód
Téma 1
Prioritní téma
13 – Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení,
e-začlenění)
53 – Předcházení rizikům (vč.návrhu a provedení plánů na
předcházení přírodním a technologickým rizikům)
55 – Propagace přírodního bohatství
57 – Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
58 – Ochrana a zachování kulturního dědictví
59 – Rozvoj kulturní infrastruktury
61 – Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
75 – Vzdělávací infrastruktura
76 – Zdravotní infrastruktura
79 – Jiná sociální infrastruktura
81 – Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení
dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní
úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů
85 – Příprava, provádění, monitorování a kontrola
86 – Hodnocení a studie; informace a komunikace
Celkem

Kód
Téma 2
Forma
financování

Kód
Téma 3
Typ území

Kód
Téma 4
Hospodářsk
á činnost

Kód
Téma 5
Zeměpisná
poloha

01

01, 05

-

CZ0

505 325 778

0

01

01, 05

-

CZ0

190 397 663

0

01
01
01
01
01
01
01
01

01,
01,
01,
01,
01,
01,
01,
01,

05
05
05
05
05
05
05
05

-

CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0
CZ0

45 006 249
20 220 199
180 848 092
31 914 369
192 573 322
23 295 160
228 915 216
102 498 704

0
0
0
0
0
0
0
0

01

01, 05

-

CZ0

15 530 107

0

01
01

01, 05
01, 05

-

CZ0
CZ0

27 677 299
18 188 004

0
0

01

-

-

CZ0

1 582 390 162

0

Alokace
k tématu (v
EUR)

Vyčerpané
prostředky
za rok 2007
(v EUR)

POZN: Kód Téma 2 – Forma financování: 01 = Nevratná pomoc
Kód Téma 3 – Typ území: 01 = Město, 05 = venkovské oblasti
Kód Téma 5 – Zeměpisná poloha: CZ0 = Česká republika
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Tabulka 2: Návrh finančního plánu IOP (v EUR)
Indikativní rozdělení
národních zdrojů
Číslo
prioritní
osy

1a

Název prioritní osy

Fond/míra
spolufinancování
vztahována k

2
3

Národní zdroje

Národní
veřejné
zdroje

Národní
soukromé
zdroje

Celkové zdroje

Míra
spolufinancování

a

b(=c+d)

c

d

d=a+b

e=a/d

Pro informaci

EIB

jiné zdroje

Modernizace veřejné
správy
ERDF/veřejné
Cíl Konvergence

1b

Příspěvek
Společenství

Modernizace veřejné
správy
Zaváděn ICT v územní
veřejné správě
Zvýšení kvality a
dostupnosti veřejných
služeb

4a

ERDF/veřejné
Cíl RKaZ
ERDF/veřejné
Cíl Konvergence
ERDF/veřejné
Cíl Konvergence
ERDF/veřejné
Cíl Konvergence

310 602 133

54 812 141

54 812 141

365 414 274

85 %

23 892 472

4 216 319

4 216 319

28 108 791

85 %

170 831 173

30 146 678

30 146 678

200 977 851

85 %

545 106 743

96 195 308

96 195 308

641 302 051

85 %

2 097 710

60 567 416

10 688 368

10 688 368

71 255 784

85 %

719 755

4 659 032

822 182

822 182

5 481 214

85 %

55 366

420 865 890

74 270 451

74 270 451

495 136 341

85 %

129 384 784

45 037 309

7 947 760

7 947 760

52 985 069

85 %

827 994

146 117

146 117

974 111

85 %

1 582 390 162

279 245 324

279 245 324

0

1 861 635 486

85 %

0

1 553 010 664

274 060 706

274 060 706

0

1 827 071 370

85%

0

132 202 249

29 379 498

5 184 618

5 184 618

0

34 564 116

85%

0

55 366

Národní podpora CR
4b
Národní podpora CR

ERDF/veřejné
Cíl RKaZ

5

Národní podpora
územního rozvoje

ERDF/veřejné
Cíl Konvergence

6a

Technická pomoc

ERDF/veřejné
Cíl Konvergence

6b

Technická pomoc

ERDF/veřejné
Cíl RKaZ

Celkem
(Cíl Konvergence + Cíl Konkurenceschopnost)
Z toho: Cíl Konvergence
Cíl Konkurenceschopnost

132 257 615

Pozn.:
Míra spolufinancování vztah vána k veřejným zdrojům, soukromé zdroje jsou uvedeny pro informaci ve sloupci "Jiné zdroje".
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2.1.3 Věcné a finanční monitorování projektů
Tabulka 3
PO/Číslo projektu

Název projektu

Rozklad rozpočtu
Zdroje EU

Národní zdroje

Národní
soukromé zdroje

Jiné

0

0

0

0

0

0

0

0

Do konce roku 2007 nebyly schváleny ani realizovány žádné projekty, nedošlo k vyplácení finančních
prostředků příjemcům.

2.1.4 Pomoc podle cílových skupin
Vzhledem k charakteru IOP, který je zaměřen na optimalizaci státní správy a veřejných služeb, je cílovou
skupinou celá veřejnost. V programovém ani v prováděcím dokumentu tyto skupiny nejsou specifikovány.

2.1.5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc
V roce 2007 nedošlo k vrácení nebo zrušení podpory dle článku 57 Udržitelnost operací a čl. 98(2)
Finanční opravy, prováděné členskými státy (Nařízení Rady č. 1083/2006).

2.1.6 Kvalitativní analýza
Do konce roku 2007 nebyly schváleny ani realizovány žádné projekty, proto není provedena analýza
pokroku programu ani stanovení jeho přínosu k lisabonskému procesu a plnění lisabonských indikátorů.

2.1.7 Horizontální témata
IOP při své implementaci plně respektuje dvě horizontální témata. Jedná se o „Rovné příležitosti“ a téma
„Udržitelný rozvoj“.
Podle Programového dokumentu IOP mají výraznější vliv na oblast rovných příležitostí aktivity v PO 3 v
oblastech intervence 3.1, 3.2, 3.3 a 5.2. Výraznější vliv na udržitelný rozvoj lze očekávat zejména u
1
oblastí: 3.2, 5.2 a 5.3.
Názvy oblastí intervence:
3.1 Služby v oblasti sociální integrace
3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
5.2 Zlepšení prostředí problémových sídlišť
5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Rovné příležitosti
1

Podrobnější výklad viz Programový dokument IOP str. 88–92.
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IOP v souladu s článkem 16 obecného nařízení a v závislosti na charakteru podporované oblasti zajistí
podporu rovnosti žen a mužů a začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází provádění pomoci.
Současně bude zohledněna rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního
postižení, věku, náboženského a světového názoru nebo sexuální orientace.
Zvláštní pozornost je věnována genderové problematice; při programování, monitorování a evaluaci byl
brán zřetel na příspěvek k rovnému zacházení a na podporu žen, aby mohly profitovat z prostředků SF
stejnou měrou jako muži.
Při vyplňování žádosti v Benefitu7 příjemce vyplňuje záložku Horizontální témata, ve které určuje, zda má
projekt neutrální vliv na rovné příležitosti, zda má pozitivní dopad nebo zda je na tuto problematiku přímo
zaměřen.
Při hodnocení projektu se uvádí, do jaké míry plánované aktivity naplňují princip rovných příležitostí.
Protokol o hodnocení projektů se ukládá do MS.
V monitorovacích zprávách se klade důraz na sledování rovných příležitostí na všech úrovních
implementace.
Tabulka 4
Měrná
jednotka

Přírůstek
v roce 2007

Stav
k 31.12.2007

Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti

Počet

0

0

Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti

Počet

0

0

Počet projektů zaměřených na rovné příležitosti

Počet

0

0

Sledování horizontálních témat

Udržitelný rozvoj
IOP v souladu s článkem 17 obecného nařízení zajistí podporu udržitelného rozvoje a prosazování cíle
chránit životní prostředí během jednotlivých fází provádění pomoci. Vychází se z toho, že SF jsou určeny
zejména na podporu a rozvoj ekonomické a sociální oblasti, nicméně za předpokladu, že jejich
implementace přispěje také ke zlepšení životního prostředí. ŘO IOP bude proto sledovat dopady
implementace IOP na životní prostředí se záměrem maximalizovat zlepšení stavu životního prostředí
v podporovaných tématických oblastech.
V monitorovacím systému je možné sledovat poměr projektů zaměřených na zlepšení stavu životního
prostředí vůči projektům neutrálním, např. díky záložce Horizontální témata a Environmentální kritéria.
Záložka Horizontální témata a Environmentální kritéria je v Benefitu7 (portálu pro žadatele) a žadatel
označuje věty, které zaměřené na životní prostředí, pokud se jich projekt týká. Jsou to:
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Tabulka 5
Měrná
jednotka

Přírůstek
v roce 2007

Stav
k 31.12.2007

Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí.

Počet

0

0

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí.

Počet

0

0

Projekt je ekologicky neutrální.

Počet

0

0

Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší.

Počet

0

0

Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod.

Počet

0

0

Projekt využije alternativní zdroje.

Počet

0

0

Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace.
Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního
prostředí.

Počet

0

0

Počet

0

0

Sledování horizontálních témat

2.1.8 Lisabonská strategie
Národním programem reforem (NPR) ČR navázala na iniciativu EU, jejímž cílem bylo vytvoření nového
systému řízení Lisabonské agendy. NPR má přispět ke zjednodušení a zefektivnění dosavadní
koordinace hospodářských politik na úrovni EU i členských států a zajistit větší identifikaci těchto států se
stanovenými prioritami Lisabonského procesu.
NPR ČR (usnesení vlády č. 1200/2005) představuje integrované a soudržné propojení
makroekonomických a mikroekonomických politik s politikou zaměstnanosti. NPR je koncipován na tříleté
období a při formulaci priorit byl kladen důraz na jejich realizovatelnost v daném období, na stanovené
výdajové rámce rozpočtu ČR a vyhodnotitelnost a vzájemný synergický efekt jednotlivých opatření.
IOP odráží následující hlavní priority tohoto programu:Tabulka 6: Vazba IOP na NPR
Tabulka 6
Zaměření NPR
Makroekonomická část
Makroekonomická stabilita a udržitelný
růst
Mikroekonomická část
Podnikatelské prostředí
Výzkum a vývoj, inovace
Udržitelné využívání zdrojů
Modernizace a rozvoj dopravních a ICT
sítí
část Zaměstnanost
Flexibilita na trhu práce
Začleňování na trhu práce
Vzdělávání

Prioritní oblasti IOP
PO-1, PO-2
PO-3

PO-4

P0-5

XX

XX

XX

XX

X

X
X

X
X

XX

X
X

X

X
X
X

PŘÍMÁ VAZBA PRIORITNÍ OBLASTI IOP K NAPLNĚNÍ
ZAMĚŘENÍ NPR
NEPŘÍMÁ VAZBA PRIORITNÍ OBLASTI IOP K NAPLNĚNÍ
ZAMĚŘENÍ NPR

X
X

XX
X
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2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství
V roce 2007 nebyly při přípravě IOP zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy Evropských
společenství.
Řídící orgán IOP vydává řízenou dokumentaci pro implementaci IOP, která je v souladu s legislativou ČR i
EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly:
•
•
•
•

hospodářské soutěže,
veřejných zakázek,
ochrany životního prostředí,
podpory rovných příležitostí a principu nediskriminace.

2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže
Program respektuje ustanovení čl. 87–88 Smlouvy o založení ES vztahující se k pravidlům veřejné
podpory. Prostředky na realizaci programů ze strukturálních fondů jsou považovány za veřejné
prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní
předpisy.
Řídicí orgán IOP odpovídá za to, že veškerá podpora poskytnutá v tomto programu je v souladu
s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je poskytnuta.
Veškeré zamýšlené podpory jsou oznamovány podle čl. 88 bod 3 Smlouvy a žádné podpory z veřejných
prostředků kromě blokových výjimek a podpory udělované podle pravidla „de minimis“ nesmějí být
poskytovány dřív, než Komise přijme konečné rozhodnutí.

2.2.2 Veřejné zakázky
Při implementaci IOP je plně respektována národní legislativa harmonizovaná s předpisy EU v oblasti
zadávání veřejných zakázek. Tato problematika je ošetřena zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, který navazuje na právní předpisy ES včetně transpozice směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES
do českého právního řádu.
Hlavní principy zákona vycházejí především ze Smlouvy o založení Evropských společenství a ze směrnic
2004/17/ES a 2004/18/ES.

2.2.3 Ochrana životního prostředí
Výraznější vliv IOP na udržitelný rozvoj lze očekávat zejména u následujících oblastí:
a) oblast intervence 5.3 zaměřené na pořízení územních analytických podkladů a územních plánů;
jedná se o zásadní dokumenty na podporu udržitelného rozvoje v ČR, jejichž obsah a zaměření je
upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
navazující prováděcí legislativou (zejména vyhláška č. 500/2006 Sb.)2, projekty mají proto
zásadní pozitivní dopad na udržitelný rozvoj v místech a regionech, pro které byly pořízeny,
2

Podle § 18 stavebního zákona „územní plánování vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a
který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generace budoucích. Územní plánování zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území
s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“
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b) oblast intervence 5.2 zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů
v rámci tzv. problémových sídlišť měst nad 20 tis. obyvatel – pozitivní přínos ve formě úspory
energetické náročnosti stávajících budov a zlepšení podmínek na sídlištích (rozšíření zeleně,
úpravy veřejných prostranství, veřejná parkoviště apod.),
c) oblast intervence 3.2 zejména pokud jde o modernizaci přístrojů využívajících ionizující záření.

2.2.4 Podpora rovných příležitostí a principu nediskriminace
ŘO a ZS v souladu s čl. 16 obecného nařízení a v závislosti na charakteru podporované oblasti zajišťují
podporu rovnosti žen a mužů a začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází provádění pomoci.
Současně zohledňují rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení,
věku, náboženského a světového názoru nebo sexuální orientace.
Řídící orgán a ZS zajišťují, aby informace o rovných příležitostech byly sledovány na úrovni projektů;
konkrétní zaměření na rovné příležitosti je specifikováno v Příručkách pro žadatele a příjemce. Žadatel o
podporu proto ve specifické části projektové žádosti popisuje vliv projektu na rovné příležitosti a odpovídá
na otázky, zda a jak projekt plánuje realizaci aktivit na podporu rovných příležitostí. Cílem klasifikace
projektů podle jejich vlivu na rovné příležitosti je motivovat žadatele, aby vedle hlavního cíle projektu
zvážili rozšíření projektových aktivit o ty, které mají pozitivní dopad na rovné příležitosti.

2.3 Závažné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
V této kapitole jsou popsány problémy, které se objevily při provádění programu IOP, a opatření přijatá
Řídícím orgánem IOP k řešení.

2.3.1. Informační systém MS2007
Monitorovací systém MS2007, který zahrnuje MSC2007, IS Monit7+ a webovou žádost Benefit7, nedosáhl
v roce 2007 plné operační způsobilosti, systém splňoval základní požadované funkčnosti. Dodatečné
požadavky na rozšíření funkčností související s postupem přípravy dalších metodických dokumentů
programu jsou průběžně zapracovávány.
Řídící orgán IOP pravidelně definuje své požadavky na úpravu IS Monit7+ a Benefit7, které jsou
zadávány prostřednictvím jejich správce CRR dodavatelské firmě. ŘO IOP spolupracuje s Pracovní
skupinou pro monitorování a Pracovní skupinou pro optimalizaci monitorovacího systému, které se
zabývají rozvojem MS2007 a zapracováním požadovaných funkcí.

2.3.2 Rozvoj lidských zdrojů
V době schválení programu Evropskou komisí byl již připravován Operační manuál IOP, ve kterém jsou
řešeny otázky kapacitní i dalšího vzdělávání zaměstnanců. V případě specializovaných potřeb řízení a
realizace IOP jsou využívány časově omezené služby externích poradců či poradenských firem.
V březnu 2007 došlo k oddělení ŘO IOP od ŘO SROP a vyjednávání o programovém dokumentu
probíhalo prostřednictvím samostatného odboru.
Závažným problémem byla nedostatečná administrativní kapacita odboru ŘO, proto byl na podzim 2007
vyhlášen nábor nových pracovníků. Počet stálých pracovníků se koncem roku 2007 zvýšil z 12 na 23.
V březnu 2008 se Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj plánuje reorganizace odboru ŘO, která bude
znamenat zrušení oddělení metodiky a řízení IOP a oddělení OPTP v odboru ŘO IOP a OPTP v sekci pro
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evropské záležitosti, místo nich budou zřízena oddělení řízení IOP a OPTP, oddělení metodiky IOP a
OPTP a oddělení monitorování a evaluace IOP a OPTP v odboru Řídícího orgánu IOP a Operačního
programu Technická pomoc v sekci pro evropské záležitosti.

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu
Jelikož byl IOP schválen 20. prosince 2007, nedošlo k žádným legislativním změnám nebo
neočekávaným skutečnostem, které by měly na implementaci programu vliv. V souvislosti s implementací
IOP nedošlo v průběhu roku 2007 k žádným změnám.

2.5. Případná podstatná změna podle čl. 57 Obecného nařízení
Vzhledem ke schválení IOP v prosinci roku 2007 nebyly realizovány žádné projekty, proto nebyly během
roku 2007 zaznamenány případy, kdy by byla zjištěna podstatná změna podle čl. 57 (Udržitelnost operací)
nařízení (ES) č. 1083/2006.

2.6 Doplňkovost s jinými nástroji
Podle schváleného Programového dokumentu IOP se počítá s koordinací s uvedenými subjekty
implementační struktury.

2.6.1 Koordinace IOP – ROP
Dohoda mezi IOP a ROPy
Mezi Regionálními radami všech sedmi regionů soudržnosti jako řídícími orgány ROP a MMR jako řídícím
orgánem IOP byla uzavřena 21. prosince 2007 Dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při
implementaci IOP a regionálních operačních programů (ROP).
Citace z článku II. Koordinační mechanismy a popis spolupráce:
V návaznosti na Národní strategický referenční rámec a zajištění synergie mezi Integrovaným operačním
programem a regionálními operačními programy bude spolupráce a koordinace probíhat zejména
v následujících oblastech:
- zastoupení Řídícího orgánu IOP v monitorovacích výborech všech ROP a recipročně zastoupení řídících
orgánů ROP v Monitorovacím výboru IOP, což bude tvořit vrcholovou úroveň koordinace,
- v rámci Řídícího a koordinačního výboru ustavení koordinačního výboru Vyvážený rozvoj území
složeného zejména ze zástupců Řídícího orgánu IOP, řídících orgánu ROP a Asociace krajů České
republiky (dále jen "AK CR") ke koordinaci aktivit mezi IOP a ROP, zřízení pracovních skupin při výše
uvedeném koordinačním výboru pro zajištění koordinace implementace střednědobých národních strategií
v oblastech podpory sociální integrace, veřejné zdraví, cestovní ruch, kultura a bydlení,
- vyhlašování výzev IOP a ROP při vzájemném předběžném a průběžném informování řídících orgánu o
předpokládaných termínech výzev, jejich zaměření a průběhu a o výběru projektu a synergických vazbách
mezi nimi,
- ustavení výběrových komisí, do kterých budou nominování zástupci AK CR, pro výběr projektů v rámci
IOP,
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- příprava, projednání, schvalování a realizace Integrovaných plánu rozvoje mest v případě podpory
bydlení (oblast intervence 5.2 IOP; dále jen "IPRM") , a to v případě měst nad 50 tis. obyvatel, tak i
dalších měst nad 20 tis. obyvatel, která připravují IPRM,
- využití Monitorovacího systému MSC2007 pro zajištění přístupu k informacím o projektech vybraných k
realizaci v IOP a ROP,
- vzájemná výměna hodnotících a výročních zpráv k posílení provázanosti IOP a ROP.

2.6.2 Koordinace IOP – OP LZZ
Koordinace se týká oblastí intervence, které se navzájem doplňují. V IOP budou podporovány z ERDF
investiční projekty týkající se informační a sociální infrastruktury, zatímco v OP LZZ je podpora z ESF
orientována na neinvestiční projekty spojené se školením či výcvikem zaměstnanců příslušných institucí;
nemůže tak dojít k překryvům.
V průběhu roku 2007 probíhala jednání k přípravě smlouvy o realizaci Smart Administration mezi
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

2.6.3 Koordinace IOP – Program rozvoje venkova
Koordinace se týká prioritních os a oblastí intervence IOP:
- 2 Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím ICT
- 3 Podpora vybraných veřejných služeb
- 4a Národní podpora cestovního ruchu – cíl Konvergence
- 4b Národní podpora cestovního ruchu – cíl RKaZ
- 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,
- 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.
Ostatní oblasti intervence IOP nejsou v rámci PRV řešeny.
Věcné vymezení intervencí3
a) Prioritní osa 2 IOP Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím ICT – návaznost na PRV se
předpokládá v Ose III. ve skupině opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.
V rámci této osy se jedná o Opatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic, které je zaměřeno na řešení
základní infrastruktury v malých obcích. Mezi podporovanými aktivitami je i nákup počítačů a
software, tato podpora se předpokládá v PRV pouze v obcích do 500 obyvatel. Podpora rozvoje
informačních technologií v IOP je pojata komplexně na zajištění informačních systémů územní
veřejné správy. V tomto smyslu není podpora v IOP ve vztahu k PRV konkurenční, ale doplňující.
b) Prioritní osa 3 IOP Podpora vybraných veřejných služeb – návaznost na PRV se předpokládá v Ose
III. ve skupině opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Jedná se o Opatření 2.1
Obnova a rozvoj vesnic, kde podpora z EAFRD je zaměřena na řešení základní infrastruktury a
občanského vybavení venkovských obcí zejména pokud jde o technickou vybavenost, místní
komunikace apod., podpora jen v obcích do 500 obyvatel. Zaměření podpory v IOP není těmto
aktivitám konkurenční a nepřekrývá se s nimi.
c) Prioritní osy 4a, 4b Národní podpora cestovního ruchu - vazba na opatření III. 1.3 Podpora
cestovního ruchu PRV. V IOP nejsou podporovány investiční projekty, podpora se zaměřuje na
3
Program rozvoje venkova zahrnuje intervence v obcích do 500, resp. 2000, obyvatel podle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB)
k 1.1.2007.
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prezentaci, propagaci a marketing CR na celorepublikové úrovni, nikoliv na podporu konkrétních
lokalit či regionů; rovněž vymezení příjemců podpory je v IOP a PRV odlišné. Propagace CR na
celorepublikové úrovni se vhodně doplňuje s aktivitami PRV zaměřenými na rozvoj služeb CR a
infrastruktury malého rozsahu podporou podnikatelů v obcích do 2000 obyvatel.
d) Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví – vazba na Opatření III.
2.2 – Ochrana a rozvoj dědictví venkova. PRV se zaměřuje na podporu obnovy a využití
venkovských památek a malá venkovská muzea v obcích do 500 obyvatel s vyloučením národních
kulturních památek a památek UNESCO. Překryvům zamezuje zaměření oblasti intervence 5.1
Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví v IOP, které podporuje obnovu a využití
vybraných národních kulturních památek a památek UNESCO a rozvoj kulturních služeb národního
rozměru.
e) Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik v IOP – vazba na
Opatření III. 2.1 – Obnova a rozvoj vesnic v rámci PRV; PRV podporuje projekty obcí do 500
obyvatel, v rámci IOP. Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
bude podpora územních plánů obcí s 500 a více obyvateli.

2.7 Opatření k monitorování
2.7.1 Monitorování programu
V roce 2007 probíhala jednání o složení Monitorovacího výboru IOP. Především se jednalo o počet členů
a zastoupení co nejširšího spektra subjektů, které se na implementaci IOP buď přímo podílejí, nebo
kterých se intervence přímo dotýkají. V roce 2007 se nekonalo žádné zasedání monitorovacího výboru
IOP.
Důležitou skutečností v roce 2007 byla příprava Operačního manuálu IOP, který obsahuje popis
následujících opatření k monitorování a evaluacím.
PRINCIPY MONITOROVÁNÍ
Monitorování je komplex vzájemně propojených činností. Monitorování se zabývá sběrem, tříděním,
agregováním a ukládáním informací o projektech, prioritních osách a programu a vyhodnocováním
průběhu jejich realizace v porovnání se stanoveným plánem. Monitorování je prováděno v souladu s
Metodikou monitorování strukturálních fondů 2007 -2013.
Typy monitorování:
•

Finanční monitorování shromažďuje a vyhodnocuje data a informace týkající se vynaložených
finančních prostředků. Umožňuje sledování shody skutečnosti s předloženým plánem čerpání
alokovaných prostředků.

•

Věcné monitorování souvisí s věcným zaměřením projektu a umožňuje sledování věcné,
časové a finanční shody skutečnosti s plánovanými cíli zejména pomocí měřitelných indikátorů.

•

Procesní monitorování je užíváno pro sledování pokroku v implementaci projektů, prioritních os
a programu a s tím souvisejících postupů v reálném čase.

Monitorování programu IOP je nezbytným nástrojem pro:
•

řízení a kontrolu: dodává informace pro rozhodovací procesy, umožňuje sledovat průběh
programu a projektů s ohledem na jejich harmonogram, konkrétní cíle i závazné procesy a
podniknout opravné kroky v případě, že dochází ke zpoždění či jejich realizace nevede
k očekávaným výsledkům,
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•

administraci: systém dodává informace pro zpracování dokumentů
dokumentujících realizaci projektů a programu, případně je sám generuje,

•

evaluaci: systém dodává potřebné informace pro hodnocení programu.

a

formulářů

Aktivity monitorování:
•

•

Shromažďování věcných, finančních a časových údajů o projektech, prioritních osách a
programu:


naplňování monitorovacích indikátorů prostřednictvím monitorovacích zpráv příjemců,



kontroly na místě.

Sledování pokroku realizace a sestavování monitorovacích zpráv:


průběžné sledování věcného, finančního a časového pokroku v realizaci projektů,



průběžné sledování pokroku v realizaci prioritních os a oblastí intervence,



průběžné sledování pokroku programu,



sestavování monitorovacích zpráv na úrovni programu.

•

Komunikace s příjemcem,

•

Vazba na kontrolní činnost:


poskytuje data pro realizaci kontrol,



poskytuje podklady pro plánování kontrolní činnosti.

Role Řídicího orgánu
Odpovědnost ŘO:
•

řádné, efektivní a včasné monitorování,

•

validita dat v IS,

•

sběr spolehlivých finančních a věcných údajů a dalších informací o poskytování pomoci z IOP,

•

pravidelné informování Evropské komise o pokroku v realizaci a hlavních výsledcích programu
prostřednictvím výročních zpráv a závěrečné zprávy, které jsou jedním z hlavních prvků celého
monitorovacího procesu. V rámci výročních zpráv Komise a ŘO prověřují dosažené výsledky,
Komise je oprávněna ŘO předat své připomínky,

•

opatření plynoucí z monitorování,

•

metodické řízení implementační struktury.

Úkoly ŘO:
•

v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení a požadavky na
centrálně závazný rozsah dat definovanými ze strany NOK, PCO a AO zadává do MSC2007
požadované údaje o IOP,

•

v souladu s požadavky NOK na efektivní řízení programů sleduje průběh finanční a věcné
realizace OP a zajišťuje, aby data v požadovaném rozsahu a termínech byla předávána do
MSC2007,
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•

využívá MSC2007 pro plnění svých odpovědností v oblasti finančního řízení – sledování plnění
pravidla n+3 a n+2, vystavování souhrnné žádosti o platbu prostředků EU z účtu PCO na
příjmový účet správce kapitoly SR a zpracování podkladů pro PCO pro certifikaci výdajů,

•

odpovídá za zajištění IS Monit7+, aby umožnil efektivní monitorování a řízení IOP a aby
dodával do MSC2007 závazná data vyžadovaná NOK, PCO, AO, resp. EK,

•

v souladu s čl. 60 Obecného nařízení, čl. 14 a přílohou III Implementačního nařízení vede a
uchovává záznamy a data o projektech a poskytuje je na vyžádání EK pro účely administrativní
a fyzické kontroly,

•

v souladu s požadavky vyhlášek MF č. 560/2006 a č. 296/2005 předává do MSC2007 data pro
IS ISPROFIN a IS CEDR,

•

v rámci nastaveného systému podávání zpráv připravuje:
o

podklady pro měsíční monitorovací zprávy a čtvrtletní zprávy pro vládu zpracovávané
NOK,

o

Zprávy o realizaci IOP pro Monitorovací výbor IOP,

o

Výroční zprávy a Závěrečnou zprávu o realizaci IOP, které po schválení monitorovacím
výborem IOP předkládá EK,

o

standardní monitorovací tabulku pro EK,

o

sestavy, které jsou součástí informací požadovaných EK pro informační systém
SFC2007,

o

podklady pro výroční kontrolní zprávy AO,

o

ad hoc zprávy a sestavy na žádost NOK, monitorovacího výboru IOP, vedení ministerstva
či jiného subjektu,

•

účastní se jednání Poradního výboru NOK,

•

účastní se pravidelných monitorovacích schůzek svolávaných NOK a podílí se na jejich
průběhu,

•

účastní se jednání PS pro monitorování,

•

průběžně komunikuje a spolupracuje s NOK při řešení problematiky monitorování,

•

promítá požadavky vyplývající z Metodiky monitorování 2007 do své prováděcí dokumentace a
řídí a koordinuje v této oblasti ZS a příjemce, v souladu s požadavky NOK zajišťuje splnění
výchozích předpokladů pro kvalitu a aktuálnost dat v MSC2007 a provádí pravidelné testování
kvality a aktuálnosti dat v IS Monit7+ pomocí testovacích sestav definovaných NOK.

Role zprostředkujících subjektů
Zprostředkující subjekty zabezpečují monitorování a kontrolu projektů, vedou dokumentaci projektů,
shromažďují a vkládají data do IS Monit7+ ve stanovených lhůtách. Zprostředkující subjekty využívají k
průběžnému monitorování IS Monit7+.
Úkoly ZS:
−

zajišťují včasný sběr informací a dat (včetně jejich aktualizace) od příjemců podpory z IS Benefit7
a administrují projekty v IS Monit7+, zejména data související s příjmem a hodnocením žádostí o
podporu, výběrem a schvalováním projektů, realizací, proplácením projektů a kontrolami projektů;

−

v souladu s požadavky ŘO plní přeneseně požadavky NOK, PCO a AO na předávání dat v
požadované formě, rozsahu a termínech z IS Monit7+ do MSC2007;

−

připravují podklady pro:
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•

měsíční sestavy pro NOK,

•

Zprávy o realizaci IOP pro Monitorovací výbor IOP,

•

Výroční zprávy a Závěrečnou zprávu o realizaci IOP,

•

další ad hoc zprávy,

•

hlášení nesrovnalostí a podezření na nesrovnalost.

Role příjemců
Žadatel a příjemce poskytuje prostřednictvím IS Benefit7 data o sobě a svém projektu:
−

údaje ze žádosti o podporu,

−

údaje o průběhu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích zpráv, ve kterých uvádí
dosažený stav realizace projektu a naplňování monitorovacích indikátorů (v případě
integrovaných projektů uvádí koordinátor projektu údaje o stavu realizace za celý integrovaný
projekt),

−

monitorovací hlášení,

−

údaje ze žádosti o platbu a doprovodné monitorovací zprávy při ukončení etapy a projektu.

ŘO zřídil a vede Pracovní skupinu pro monitorování a informační systémy IOP, jejímiž členy jsou zástupci
zprostředkujících subjektů. Cílem pracovní skupiny je koordinace v oblasti aktivit monitorování a
informačních systémů, zjišťovat potřeby zprostředkujících subjektů a podporovat efektivní komunikaci
všech stran.

2.7.2 Evaluace programu
Evaluace (hodnocení) je proces, který zkoumá nakládání s veřejnými prostředky s cílem zvýšení
hospodárnosti tohoto procesu. Evaluace systematicky aplikuje metodologii sociálního a ekonomického
výzkumu. Předmětem evaluace není zkoumání nastavení a plnění role jednotlivce v systému, ale
fungování celého systému.
Za řádné a efektivní provádění evaluace je odpovědný ŘO. ŘO ustanoví pracovní skupinu pro evaluace,
které zajišťuje interní evaluační kapacitu. Pracoviště organizuje Pracovní skupina pro evaluaci IOP.
OBECNÁ VÝCHODISKA
Evaluace IOP je prováděna v souladu s povinnostmi ustanovenými v článcích 47 až 49 Nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006, v souladu s metodickými pokyny Evropské komise a v souladu s metodickými pokyny
NOK.
Cílem evaluace je dle čl. 47 odst. 1 nařízení č. 1083/2006:
•

zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z fondů EU a její konzistence s cíli Evropské
unie a České republiky,

•

zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačního programu,

•

zkoumání specifických strukturálních problémů České republiky a udržitelného rozvoje
ve vztahu k předmětu operačního programu.

Evaluace může být:
•

strategické povahy za účelem posouzení vývoje programu ve vztahu k prioritám Společenství a
ČR,
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•

operativní povahy se zaměřením na zvýšení efektivnosti administrace procesů a odstranění
překážek a úzkých míst implementace jako další nástroj vedle monitoringu a vlastních
zkušeností z řízení programu.

Postupy a pravidla pro evaluační činnost IOP upravují:
•

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (čl. 47-49),

•

Working Paper EK No. 5 (June 2006; Evaluation during the programming period: on-going
evaluation An integrated management tool),

•

Guide Evropské komise “The Evaluation of Socioeconomic Development“,

•

Pokyny pro zajišťování evaluace programů hospodářské a sociální soudržnosti jako součást
Metodiky pro přípravu programových dokumentů pro období 2007-2013 vydané NOK,

•

Metodická příručka „Evaluace socioekonomického rozvoje“ a doplňující texty k této příručce,

•

Upřesňující informace podané evaluační jednotkou.

Úkoly pracovní skupiny pro evaluace:
•

sestavení, aktualizace a vyhodnocování plnění Evaluačního plánu IOP (viz příloha A.3-3))
ve vazbě na Evaluační plán NSRR,

•

zajištění všech hlavních typů evaluací v průběhu realizace IOP – ex ante, průběžné (on-going),
dle okamžité potřeby (ad hoc) a souhrnné (pro strategické zprávy podle čl. 29 odst. 2 Nařízení
č.1083/2006),

•

realizace evaluačního plánu:
o

příprava evaluačních témat,

o

vypracování zadání pro výběr externího zpracovatele,

o

vytváření optimálních podmínek pro realizaci evaluačních projektů, jejich koordinace
s využitím odborných skupin;

•

předkládání výsledků plnění evaluačního plánu Monitorovacímu výboru IOP a Monitorovacímu
výboru NSRR prostřednictvím evaluační jednotky,

•

rozvíjení evaluační kapacity pro operační program, ustanovení a řízení Pracovní skupiny pro
evaluaci IOP a odborných oponentních skupin pro evaluační projekty,

•

prezentace výsledků evaluačních aktivit subjektům
v implementaci IOP a dalším zainteresovaným subjektům,

•

publicita výsledků evaluačních aktivit a šíření zkušeností získaných z evaluací,

•

aktivní vzájemná spolupráce s evaluátory a pracovníky evaluace na národní úrovni (NOK) a na
různých úrovních implementace IOP a na různých úrovních implementace strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti v České republice, komentáře k materiálům předloženým v rámci
spolupráce s ostatními evaluačními pracovišti, včetně NOK, účast na jednání Pracovní skupiny
pro evaluaci NSRR,

•

poskytování zdrojů pro provádění evaluace a využití údajů a informací z monitorovacího
systému a pro ex-post evaluaci prováděnou EK.

s

rozhodovacími

pravomocemi

PRACOVNÍ SKUPINA PRO EVALUACE IOP
Pracovní skupina pro evaluace IOP plní úlohu poradního a koordinačního orgánu pro rámcové
evaluační aktivity, jako je sestavování evaluačního plánu, aktivity pro rozvíjení evaluační kapacity,
využívání výsledků evaluací a jejich předkládání Monitorovacímu výboru IOP. Členy PS pro evaluaci IOP
jmenuje ŘO ze svých zástupců a ZS.
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Pracovní skupina pro evaluace IOP zejména zajišťuje:
•

přípravu evaluačního plánu,

•

aktualizaci evaluačního plánu pro další rok,

•

sledování postupu realizace evaluačního plánu,

•

rozvíjení evaluační kapacity,

•

využívání výsledků evaluací,

•

vyhodnocování plnění evaluačního plánu,

•

návrhy zpráv pro Monitorovací výbor IOP.

Pro odborný dohled nad realizací jednotlivých evaluačních projektů ŘO jmenuje odborné skupiny.
EVALUAČNÍ PRACOVNIŠTĚ NSRR (EVALUAČNÍ JEDNOTKA)
Evaluační pracoviště NSRR (evaluační jednotka) provádí evaluační aktivity na úrovni NSRR, zejména
úkoly spojené s vytvářením podkladů pro strategické zprávy podle čl. 29 odst. 2 nařízení č. 1083/2006. Ve
vztahu k IOP se jedná zejména o:
•

spolupráci s evaluačním pracovištěm IOP včetně sdílení informací,

•

poskytování metodické podpory a vzájemného komentování závažných výstupních materiálů,

•

podporu činnosti evaluačního pracoviště IOP účastí svých zástupců na činnosti pracovních a
poradních orgánů operačních programů.

V průběhu roku 2008 budou také probíhat jednání se zprostředkujícími subjekty k upřesnění soustavy
indikátorů a k opatření k jejich naplňování.
Založení pracovní skupiny pro evaluace IOP se plánuje na polovinu roku 2008.
V průběhu roku 2007 se připravoval návrh Evaluačního plánu na celé programové období 2007-2013,
který bude dokončen v roce 2008. Po ustavení pracovní skupiny pro evaluace se začne připravovat Roční
evaluační plán.

3. Provádění programu podle priorit
3.1 Dosažení cílů a analýza pokroku u prioritních os a oblastí podpory
3.1.1 Prioritní osa 1a – Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence
Prioritní osa 1b – Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti
V průběhu roku 2007 nedošlo k žádnému věcnému ani finančnímu pokroku, z tohoto důvodu ŘO IOP
neřešil žádné závažné problémy při provádění prioritních os.
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Indikátory výstupu

Kód nár.
číselníku

Indikátor

Hodnota
2005

Indikativ. cíl
2015 – Cíl
Konvergence

Indikativ. cíl
2015 - Cíl
Konkurence
schopnost

Dosažená
hodnota
v roce 2007

6

15

-

0

ŘO IOP

0

-

4

0

Měrná
jednotka

Zdroj

Počet

Eurostat

Počet

150108

Nárůst nových plně
elektronizovaných agend
veřejné správy, metodika
IDABC d)

150106

Počet vybudovaných základních
registrů veřejné správy a)

150109

Podíl registrů napojených na
centrální registry a)

%

ŘO IOP

0

75

75

0

150110

Podíl úřadů státní správy
využívajících sdílenou KIVS b)

%

ŘO IOP

0

80

80

0

150111

Podíl resortních a agendových
portálů provázaných na Portál
veřejné správy c)

%

ŘO IOP

19

75

75

0

%

RO IOP

-

20

20

0

%

RO IOP

20

100

100

0

Zdroj

Hodnota
2005

Indikativ. cíl
2015 – Cíl
Konvergence

Indikativ. cíl
2015 - Cíl
Konkurences
chopnost

Dosažená
hodnota
v roce
2007

150112
150113

Podíl digitalizovaných
dokumentů d)
Podíl úřadů s elektronickou
spisovou službou a elektronicky
řízeným oběhem dokumentů d)

Indikátory výsledku

Kód nár.
číselníku

Indikátor

Měrná
jednotka

152000

Úroveň služeb eGovernmentu –
metodika IDABC

%

Eurostat

30

75

75

0

152001

Občané využívající internet pro
komunikaci s veřejnou správou
a)

%

Eurostat

3,3

35

35

0

152105

Snížení administrativního
zatížení občanů, podnikatelů a
veřejného sektoru

%

IOP

100

75

75

0
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3.1.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence
V průběhu roku 2007 nedošlo k žádnému věcnému ani finančnímu pokroku, z tohoto důvodu ŘO IOP
neřešil žádné závažné problémy při provádění prioritních os.
Indikátory výstupu
Kód nár.
číselníku
150105
150117
150115

Indikátor
Počet kontaktních míst veřejné správy
(Czech Point) c)
Podíl registrů místní veřejné správy
napojených na centrální registry a)
Podíl lokálních sítí zapojených do
KIVS b)

Indikativ. cíl
2015 – Cíl
Konvergence

Dosažená
hodnota v roce
2007

1300

6244

0

ŘO IOP

0

75

0

%

ŘO IOP

10

85

0

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Počet

ŘO IOP

%

4

150116

Podíl regionálních portálů
integrovaných s Portálem veřejné
správy

%

ŘO IOP

0

75

0

150114

Nové plně elektronizované agendy
místní veřejné správy

počet

ŘO IOP

0

10

0

150112

Podíl digitalizovaných dokumentů

%

ŘO IOP

0

20

0

150113

Podíl úřadů s elektronickou spisovou
službou a elektronicky řízeným
oběhem dokumentů

%

ŘO IOP

20

100

0

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Indikativ. cíl
2015 – Cíl
Konvergence

Dosažená
hodnota v roce
2007

%

Eurostat

30

75

0

%

ŘO IOP

100

75

0

Indikátory výsledku
Kód nár.
číselníku
152000
152105

4

Indikátor
Úroveň služeb eGovernmentu –
metodika EU
Snížení administrativního zatížení
občanů, podnikatelů a veřejného
sektoru

Hodnota v roce 2007
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3.1.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl
Konvergence
V průběhu roku 2007 nedošlo k žádnému věcnému ani finančnímu pokroku, z tohoto důvodu ŘO IOP
neřešil žádné závažné problémy při provádění prioritních os.
Indikátory výstupu
Kód nár.
číselníku

Indikátor

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Indikativ. cíl
2015 – Cíl
Konvergence

Dosažená
hodnota
v roce 2007

330300
Core 41

Počet projektů zaměřených na sociální
inkluzi (3.1.)

Počet

ŘO IOP

0

294

0

075713

Počet pobytových zařízení sociálních
služeb, která započala transformaci (3.1 a)

Počet

ŘO IOP

0

30

0

075714

Počet organizací, které realizují projekty
zaměřené na začleňování příslušníků
ohrožených romských lokalit (3.1 b)

Počet

ŘO IOP

0

30

0

075802

Počet subjektů, které realizují projekty
v rámci sociální ekonomiky (3.1 c)

Počet

ŘO IOP

0

250

0

080100
Core 38

Projekty na podporu zdraví – celkem (3.2)

Počet

ŘO IOP

0

110

0

080102

Počet projektů na podporu zdraví – pro
modernizaci přístrojového vybavení (3.2 a)

Počet

ŘO IOP

0

50

0

080101

Počet projektů na podporu zdraví – pro
prevenci zdravotních rizik (3.2 b)

Počet

ŘO IOP

0

45

0

Počet

ŘO IOP

0

15

0

Počet

ŘO IOP

0

5

0

Počet

ŘO IOP

0

5

0

Počet

ŘO IOP

0

3

0

Počet

ŘO IOP

0

14

0

080702
074521
074532
074533

260407

Počet projektů zaměřených na zavádění
standardů a standardních postupů řízení
kvality a nákladovosti (3.2 c)
Počet podpořených institucí služeb
zaměstnanosti (3.3 a)
Počet nově vybudovaných a podpořených
stávajících školících středisek SZ (3.3 b)
Počet nově vybudovaných a podpořených
stávajících poradensko-vzdělávacích
středisek SZ (3.3 c)
Počet operačních středisek IZS
v jednotlivých krajích s provedenou
integrací ICT (3.4 a)

260408

Počet nově vybudovaných logistických
základen (3.4 b)

Počet

ŘO IOP

0

1

0

260409

Počet nově vybudovaných výcvikových a
vzdělávacích center pro nový systém
výcviku a výuky IZS (3.4 c)

Počet

ŘO IOP

0

1

0

260410

Počet modernizovaných nebo
vybudovaných kontaktních pracovišť typu
Front office napojených do sítě IZS (3.4 d)

Počet

ŘO IOP

0

369

0

260407

Počet technologických zařízení k eliminaci
hrozeb či následků bezpečnostních rizik

Počet

RO IOP

0

2000

0
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Indikátory výsledku
Kód nár.
číselníku

Indikátor

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Indikativ. cíl
2015 – Cíl
Konvergence

Dosažená
hodnota
v roce 2007

075711

Počet nově fungujících alternativních
sociálních služeb (3.1a)

Počet

ŘO IOP

0

60

0

075712

Počet nově vzniklých sociálních služeb (3.1 b)

Počet

ŘO IOP

0

50

0

075603

Podíl osob, u kterých poskytnutá podpora
splnila svůj účel (3.1 c)

%

ŘO IOP

0

60

0

Zvýšení počtu standardizovaných
specializovaných pracovišť v národních sítích
(3.2 a)
Počet dostupných programů prevence pro
obyvatele (3.2 b)
Počet programů zavádějících standardy a
standardní postupy řízení kvality a
nákladovosti (3.2 c)

%

ŘO IOP

0

60

0

Počet

ŘO IOP

0

45

0

Počet

ŘO IOP

0

40

0

074514

Nárůst kvality pracovního a klientského
prostředí institucí služeb zaměstnanosti (3.3 a)

%

ŘO IOP

0

10

0

074512

Nárůst kapacity školících středisek služeb
zaměstnanosti (3.3 b)

%

ŘO IOP

0

25

0

074513

Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích
středisek (3.3 c)

%

ŘO IOP

0

40

0

260401

Počet podpořených složek IZS (3.4)

Počet

ŘO IOP

0

3

0

260403

Počet proškolených osob v novém systému
výuky za rok (3.4c)

Počet

ŘO IOP

0

2000

0

260406

Snížení průměrné doby reakce na hrozící či
nastalé bezpečnostní riziko (3.4d)

%

ŘO IOP

100

75

0

260404

Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění
poskytování humanitární pomoci jiným zemím

m2

OP IOP

0

2 500

0

080721
080712
080704
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3.1.4 Prioritní osa 4a – Národní podpora cestovní ruchu – Cíl Konvergence
Prioritní osa 4b – Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti
V průběhu roku 2007 nedošlo k žádnému věcnému ani finančnímu pokroku, z tohoto důvodu ŘO IOP
neřešil žádné závažné problémy při provádění prioritních os.
Indikátory výstupu

Kód nár.
číselníku

Indikátor

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Indikativ-ní cíl
2015 Cíl
KONV

Indikativ. cíl
2015 -Cíl RKaZ

Dosažená
hodnota
v roce 2007

410100
Core 34

Počet projektů
zaměřených na rozvoj
cestovního ruchu

Počet

ŘO IOP

0

44

23

0

413305

Počet informačních a
rezervačních systémů

Počet

ŘO IOP

0

1

1

0

413315

Počet zavedených
standardů služeb CR

Počet

ŘO IOP

0

5

5

0

410304

Počet marketingových a
statistických šetření

Počet

ŘO IOP

0

6

6

0

410303

Počet propagačních
kampaní na produkty
v oblasti CR

Počet

ŘO IOP

0

32

11

0

Indikátory výsledku
Kód nár.
číselníku

Indikátor

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Indikativ-ní cíl
2015 Cíl
KONV

Indikativ. cíl
2015 -Cíl
RKaZ

Dosažená
hodnota
v roce 2007

%

ŘO IOP

0

50

50

0

413311

Podíl subjektů CR v ČR, které
budou napojeny na rezervační
5
systém

413320

Počet nově klasifikovaných a
certifikovaných subjektů v oblasti
CR

Počet

ŘO IOP

0

2000

280

0

413321

Počet vytvořených zdrojových
databází

Počet

ŘO IOP

0

6

6

0

410302

Počet vytvořených propagačních
nebo marketingových produktů
pro CR

Počet

ŘO IOP

0

10

10

0

5
K 31.12.2006 bylo v ČR registrováno celkem 7616 hromadných ubytovacích zařízení, z toho na území Cíle Konvergence 6 997
zařízení
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3.1.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence
V průběhu roku 2007 nedošlo k žádnému věcnému ani finančnímu pokroku, z tohoto důvodu ŘO IOP
neřešil žádné závažné problémy při provádění prioritních os.
Indikátory výstupu
Kód nár.
číselníku
410401
410402
330100
Core 39
330103
330101

Indikátor
Počet zregenerovaných nemovitých
kulturních památek (5.1a, 5.1b)
Počet nově vybudovaných či
zmodernizovaných kulturních zařízení
(5.1c)
Počet projektů zvyšujících atraktivitu
měst (5.2)
Počet projektů zvyšujících atraktivitu
bydlení v území (5.2 a)
Počet projektů zlepšující stav
bytových domů (5.2 b)

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Indikativ. cíl
2015 – Cíl
Konvergence

Dosažená
hodnota
v roce 2007

Počet

ŘO IOP

0

20

0

Počet

ŘO IOP

0

5

0

Počet

ŘO IOP

0

47

0

Počet

ŘO IOP

0

40

0

Počet

ŘO IOP

0

750

0

330102

Pilotní projekty – podpora vybraných
romských lokalit (5.2 c)

Počet

ŘO IOP

0

7

0

330400

Počet podpořených projektů pro
tvorbu územně-analytických podkladů
krajů (5.3 a)

Počet

ŘO IOP

0

10

0

330401

Počet podpořených projektů pro
tvorbu územně-analytických podkladů
obcí (5.3 a)

Počet

ŘO IOP

0

140

0

330411

Počet podpořených projektů tvorby
nových nebo aktualizace existujících
územních plánů (5.3b)

Počet

ŘO IOP

0

60

0

330415

Plocha území obcí pokrytá územně
analytickými podklady obcí (5.3a)

km

2

ŘO IOP

0

34 800

0

330416

Plocha území obcí pokrytá novým
územním plánem (5.3b)

km

2

ŘO IOP

0

140

0
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Indikátory výsledku
Kód nár.
číselníku

Indikátor

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Indikativ. cíl
2015 – Cíl
Konvergence

Dosažená
hodnota
v roce 2007

Počet

ŘO IOP

0

20

0

%

ŘO IOP

125

0

Počet

ŘO IOP

0

20 000

0

410404

Počet vytvořených metodik v oblasti
kulturního dědictví (5.1a)

410411

Zvýšení počtu návštěvníků památek a
kulturních zařízení (5.1b, 5.1c)

331200

Počet regenerovaných bytů (5.2b,c)

331300

Plocha revitalizovaného území (5.2a)

m

2

ŘO IOP

0

4 000 000

0

331500

Úspora spotřeby energie bytových
domů (5.2b,c)

%

ŘO IOP

0

20

0

330418

Zvýšení plochy území v rozvojových
oblastech, rozvojových osách a
specifických oblastech pokrytých
novými územními plány (5.3b)

%

ŘO IOP/
ÚÚR

0

0,18

0

330417

Zvýšení plochy území ČR, které bude
pokryto územně analytickými podklady
obcí (5.3a)

%

ŘO IOP/
ÚRR

18,5

0

100

0
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3.1.6 Prioritní osa 6a – Technická pomoc – Cíl Konvergence
Prioritní osa 6b – Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnosti
a zaměstnanosti
V průběhu roku 2007 nedošlo k žádnému věcnému ani finančnímu pokroku, z tohoto důvodu ŘO IOP
neřešil žádné závažné problémy při provádění prioritních os.
Indikátory výstupu

Kód nár.
číselníku
480500
480700

481100
481600

480800

480900

483100

Indikátor
Počet vytvořených studií a zpráv
(vč. evaluačních)
Počet vytvořených metodických
a technicko-informačních
materiálů
Počet uskutečněných školení,
seminářů, workshopů,
konferencí
Počet osob, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů celkem
Realizovaná spolupráce se
sdělovacími prostředky a
komunikace s veřejností
Počet uspořádaných
informačních a propagačních
aktivit
Počet trvale zaměstnaných
pracovníků implementační
struktury

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Indikativ. cíl –
Cíl
Konvergence

Indikativ. cíl
2015 - Cíl
Konkurenceschopnost

Dosažená
hodnota
v roce
2007

Počet

ŘO IOP

0

13

1

0

Počet

ŘO IOP

0

82

2

0

ŘO IOP

0

69

1

0

0

1372

28

0

0

29

1

0

0

30

2

0

0

89

1

0

Počet
Počet
Počet

Počet

Počet

ŘO IOP
ŘO IOP

ŘO IOP

ŘO IOP

Indikátory výsledku

Kód nár.
číselníku

Indikátor

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota
2005

Indikativ. cíl –
Cíl
Konvergence

Indikativ. cíl
2015 - Cíl
Konkurenceschopnost

Dosažená
hodnota
v roce
2007

481900

Počet proškolených osob

Počet

ŘO IOP

0

1078

22

0

480300

Počet zasedání řídících a
poradních orgánů

Počet

ŘO IOP

0

13

1

0

482500

Počet uskutečněných
kontrol

Počet

ŘO IOP

0

1323

27

0
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Rozdělení alokace ERDF podle jednotlivých roků 2007-2013 – podle prioritních os a oblastí intervence
Tabulka 7: Rozdělení alokace ERDF podle jednotlivých roků 2007 až 2013 – cíle, prioritní osy a oblasti intervence (údaje v EUR)
Prioritní osy
Oblasti
intervence
Cíle
1a
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4a
5
5.1
5.2
5.3
6a
6.1a
6.2a
Celkem
Cíl Konvergence
1b
4b
6b
6.1b
6.2b
Celkem
Cíl RKaZ
Cíle KONV+RKaZ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem
2007 - 2013

38 537 389
21 195 563
67 633 115
9 827 034
30 829 910
5 780 608
21 195 563
7 514 791
52 218 160
26 398 111
24 025 605
1 794 444
5 587 921
3 372 021
2 215 900

40 432 989
22 238 144
70 959 895
10 310 412
32 346 391
6 064 948
22 238 144
7 884 433
54 786 701
27 696 598
19 572 325
7 517 778
5 862 784
3 537 887
2 324 897

42 336 878
23 285 283
74 301 221
10 795 904
33 869 502
6 350 532
23 285 283
8 255 691
57 366 469
29 000 761
25 060 152
3 305 556
6 138 847
3 704 477
2 434 370

44 329 793
24 381 387
77 798 789
11 304 098
35 463 835
6 649 469
24 381 387
8 644 310
60 066 871
30 365 909
28 583 077
1 117 885
6 427 820
3 878 857
2 548 963

46 323 619
25 477 990
81 297 952
11 812 523
37 058 896
6 948 543
25 477 990
9 033 106
62 768 504
31 731 679
30 438 677
598 148
6 716 925
4 053 317
2 663 608

48 310 199
26 570 609
84 784 397
12 319 100
38 648 158
7 246 530
26 570 609
9 420 488
65 460 318
33 092 485
31 769 685
598 148
7 004 978
4 227 142
2 777 836

50 331 266
27 682 197
88 331 374
12 834 473
40 265 014
7 549 690
27 682 197
9 814 597
68 198 867
34 476 918
33 123 801
598 148
7 298 034
4 403 986
2 894 048

310 602 133
170 831 173
545 106 743
79 203 544
248 481 706
46 590 320
170 831 173
60 567 416
420 865 890
212 762 461
192 573 322
15 530 107
45 037 309
27 177 687
17 859 622

192 686 939

202 164 946

211 684 389

221 648 970

231 618 096

241 550 989

251 656 335

1 553 010 664

3 213 823
626 696
111 375
67 204
44 171

3 278 099
639 229
113 603
68 548
45 055

3 343 662
652 014
115 875
69 919
45 956

3 410 535
665 054
118 192
71 317
46 875

3 478 746
678 355
120 556
72 744
47 812

3 548 320
691 923
122 967
74 198
48 769

3 619 287
705 761
125 426
75 682
49 744

23 892 472
4 659 032
827 994
499 612
328 382

3 951 894

4 030 931

4 111 551

4 193 781

4 277 657

4 363 210

4 450 474

29 379 498

196 638 833

206 195 877

215 795 940

225 842 751

235 895 753

245 914 199

256 106 809

1 582 390 162

Poznámka: 1. Navazuje na finanční plán IOP podle jednotlivých let.
2. U prioritních os, kde je jen jedna oblast intervence se oblast intervence neuvádí.
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4. Velký projekt
Ve smyslu čl. 39 obecného nařízení bude v prioritní ose 3 v oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti
bezpečnosti, prevence a řešení rizik realizován velký projekt Národní centrum pro krizovou
připravenost a výcvik IZS v Hradci Králové.
Cíle projektu
Cílem projektu je dosažení potřebné úrovně odborné přípravy v oblasti krizového řízení a havarijního
plánování ve státní a místní správě, zefektivnění řízení a koordinace Integrovaného záchranného systému
ČR, zvýšení účinnosti prevence přírodních, technologických a bezpečnostních rizik, zdokonalení
koordinace reakce na krizové situace a mimořádné události. Projekt zahrnuje vybudování Národního
centra pro krizovou připravenost, výcvik složek IZS a orgánů veřejné správy.
Příjemce
Příjemcem podpory a investorem projektu bude MV – Generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR (MV – GŘ HZS ČR).
Finanční alokace
Rozpočtové náklady projektu dosáhnou celkem 70 mil. EUR, z toho se předpokládá spolufinancování
z ERDF ve výši cca 59,5 mil. EUR a 10,5 mil. EUR z národních veřejných zdrojů z rozpočtové kapitoly MV
ČR.
Harmonogram
GR HZS ČR plánovalo do konce roku 2007 „Ustavení projektového týmu“.
Na první měsíce roku 2008 jsou plánovány následující aktivity: „Výběr projektového poradce pro
projektovou a realizační část projektu“, „Výběr projektového poradce pro zpracování podkladů
k financování ze SF“, „Příprava předběžné studie proveditelnosti“, „Příprava veřejné zakázky pro výběr
projektové kanceláře“.

5. Technická pomoc
Globálním cílem prioritní osy Technická pomoc je zajištění dostatečné administrativní kapacity,
efektivního řízení a implementace, informovanosti, kontroly, sledování a hodnocení IOP a posílení
absorpční kapacity.
V průběhu roku 2007 nedošlo k čerpání prostředků z finanční pomoci.

6. Informování a propagace
Základní prvky komunikace jsou součástí Nařízení Rady č. 1083/2006 a prováděcího Nařízení Komise č.
1828/2006. Obě nařízení hovoří o tom, že řídící orgán je zodpovědný za zajištění souladu s požadavky na
poskytování a zveřejňování informací a celkově za propagaci programu.
Informování a publicita IOP jsou zakotveny v Komunikačním plánu IOP a koordinovány na úrovni
programu prostřednictvím pracovní skupiny pro komunikaci IOP. Na úrovni Národního orgánu pro
koordinaci funguje pracovní skupina pro informovanost a publicitu fondů EU.
O schválení Programového dokumentu IOP Evropskou komisí 20.12.2007 byla uveřejněna tisková zpráva
na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz a na stránkách strukturální-fondy.cz.
Současně byl Programový dokument zveřejněn na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz
v českém anglickém jazyce.
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V roce 2008 plánuje ŘO orgán publikovat kalendář na rok 2008 s tématikou IOP.
Podle článku 7(2d) Prováděcího nařízení je ŘO IOP odpovědný za zveřejnění seznamu příjemců, názvu
operací a výše částky financování přidělené operacím z veřejných zdrojů elektronicky nebo jinou formou.
Na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz vznikne záložka seznam příjemců, kde se budou
zveřejňovat příjemci, jejich projekty a finanční částky.
ŘO na webových stránkách průběžně aktualizuje Frequently asked questions (FAQ) – seznam
nejčastějších otázek. Žadatelé mají příležitost se svým dotazem oslovit přímo komunikačního pracovníka.
Komunikační plán IOP bude odeslán Evropské komisi do čtyř měsíců od schválení programového
dokumentu.
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