Informační setkání k přípravě
Olomouckého kraje na kohezní
politiku EU 2014+
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Hlavní milníky
•
•
•

Strategie Evropa 2020 – 3/2010
5. kohezní zpráva – 11/2010
Aktualizovaná Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU
– 1/2011
• Souhrnný návrh zaměření kohezní politiky EU po roce 2013
v podmínkách ČR (Národní rozvojové priority ČR) – 8/2011
• Návrhy Nařízení EK – 10/2011
•
•
•

Následuje:
Vymezení operačních programů – 4/2012-12/2012
Příprava Smlouvy/Dohody o partnerství pro rozvoj a investice –
4/2012-12/2012
• Dopracování návrhů operačních programů v souladu s výsledky
jednání s EK – 1/2013-11/2013
• Odsouhlasení operačních programů EK – 11/2013-12/2013
• Zahájení realizace operačních programů – 1/2014

Nařízení EK – společná
ustanovení
1. Strategický přístup – seznam tematických cílů
1) posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací;
2) zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich
využití a kvality;
3) zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví
zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě
EMFF);
4) podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích;
5) podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení
rizik;
6) ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů;
7) podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových
infrastrukturách;
8) podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil;
9) podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě;
10) investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení;
11) posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

Nařízení EK – společná
ustanovení
2. Podmíněnost a výkonnost
Podmínky, které mají zajistit, aby financování EU silně motivovalo
členské státy k naplňování záměrů a cílů Strategie Evropa 2020.
3. Společné řízení
Systém řízení a kontroly s cílem zajistit řádné finanční řízení
4. Místní rozvoj se zapojením místních komunit
Zaměření na rozvojové potřeby na subregionální a místní úrovni
5. Finanční nástroje
Využití inovativních finančních nástrojů u projektů, u kterých se očekává
značná finanční návratnost
6. Monitorování a hodnocení
Společná ustanovení pro všechny fondy na monitorování a hodnocení,
vč. úlohy a složení monitorovacího výboru, výročních zpráv apod.
7. Zjednodušená pravidla
Snaha harmonizovat pravidla a snížit administrativní zátěž pro příjemce

Nařízení EK – společná
ustanovení
Zeměpisné pokrytí podpory
2007-2013

2014-2020

Konvergence
<75% (pro CF <90% ) HDP EU 25
+ přechodná podpora (<75_HDP EU15, >75% HDP
EU 25)
251 mld EUR

Méně rozvinuté regiony
<75% (pro FS <90% ) HDP EU 27
221,3 mld EUR

Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost
49 mld EUR

Více rozvinuté regiony
53,1 mld.EUR

Evropská územní spolupráce
7,75 mld.EUR

Územní spolupráce
11,7 mld.EUR

Přechodné regiony
75% < HDP EU 27 < 90%
38,9 mld EUR

Connecting Europe
40 mld.EUR + 10 mld z FS
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
(vč.Leader +) a Evropský rybářský fond mají
vlastní právní základ a nejsou součástí politiky
soudržnosti.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a
Evropský rybářský fond zahrnuty do společného
rámce (CSF fondy)

Hlavní milníky

Národní rozvojové
priority
Usnesení Vlády ČR č. 650 ze dne 31. 8. 2011
Vláda ČR bere na vědomí:
1. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky Evropské unie po
roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh
rozvojových priorit pro čerpání fondů Evropské unie po roce 2013,
obsažený v části III materiálu č.j. 836/11;
2. jako národní rozvojové priority pro vymezení operačních programů
pro programové období 2014 – 2020
a) zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky,
b) rozvoj páteřní infrastruktury,
c) zvyšování kvality a efektivity veřejné správy,
d) podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému
péče o zdraví,
e) integrovaný rozvoj území;

Národní rozvojové
priority
Tematické okruhy
- převodníky mezi národními prioritami a budoucími operačními
programy
Seznam:
1. Efektivní trh práce
2. Funkční výzkumný a inovační systém
3. Konkurenceschopné podniky
4. Mobilita, dostupnost, sítě a energie
5. Efektivní správa a instituce
6. Boj s chudobou, inkluze a zdraví
7. Životní prostředí
8. Integrovaný rozvoj území

Národní rozvojové
priority
Strategické
vize

Česká republika dobré místo k životu

Česká republika atraktivní místo pro investování a podnikání

Národní
rozvojové
priority

Tématické
okruhy

Operační
programy

Efektivní trh
práce

Zvyšování kvality a efektivity
veřejné správy

Rozvoj páteřní
infrastruktury

Zvýšení konkurenceschopnosti
ekonomiky

Funkční
výzkumný a
inovační systém

Konkurenceschopné
podniky

Mobilita, dostupnost,
sítě a energie

Podpora sociálního začleňování, boje
s chudobou a systému péče o zdraví

Efektivní správa
a instituce

Boj s chudobou,
inkluze a zdraví

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

Integrovaný
rozvoj území

Operační program

Operační program

Operační program

Operační program

Operační program

Operační program

Vize
Globální a specifické
cíle

Vize
Globální a specifické
cíle

Vize
Globální a specifické
cíle

Vize
Globální a specifické
cíle

Vize
Globální a specifické
cíle

Prioritní osy

Prioritní osy

Prioritní osy

Prioritní osy

Vize
Globální a specifické
cíle
Prioritní osy

Oblasti podpor

Oblasti podpor

Oblasti podpor

Oblasti podpor

Oblasti podpor

Oblasti podpor

Aktivity / Intervence

Aktivity / Intervence

Aktivity / Intervence

Aktivity / Intervence

Aktivity / Intervence

Aktivity / Intervence

Prioritní osy

Aktivity Olomouckého
kraje

− Spolupráce s MMR: zapojení v pracovních skupinách MMR,
příprava strategických dokumentů (Analýza problémových
okruhů Olomouckého kraje – hierarchizace cílů)
− Spolupráce s AK ČR: vzájemná koordinace aktivit všech
krajů ČR, zpracování alternativního návrhu vymezení
operačních programů společně s ÚRR (východisko dané Programovým
prohlášením Vlády ČR „radikální snížení počtu operačních programů a jejich podřízení
Vládě ČR“, dopracování karet tematických okruhů, alternativní návrh AK ČR ke kohezní
politice EU 2014+)

Aktivity Olomouckého
kraje
− Spolupráce s ÚRR ROP SM a Zlínským krajem v rámci
projektů technické pomoci ROP SM: Příprava Olomouckého
kraje na kohezní politiku EU 2014+
− Schůzky k přípravě regionu soudržnosti ROP SM na kohezní politiku
EU 2014+:
− 26. 4. 2012 – Přerov (informace o tisku VRR ze dne 24. 4. 2012 –
Příprava regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava na kohezní
politiku EU 2014+, podrobný harmonogram prací – diskuse, návrh
řízení a koordinace aktivit)
− 22. 5. 2012 – Přerov (prezentace výstupů zpracovaných kraji a ÚRR,
připomínkování, další postup prací, informace o akci Zlínského kraje
− Plánované aktivity: strategické dokumenty (Analýza problémových
okruhů OK, Analýza partnerství na území OK, Analýza dopadů
politiky soudržnosti v území NUTS II SM), 1. pracovní setkání
zástupců MR OK

Děkuji za pozornost
Ing. Marta Novotná
pověřena vedením odboru strategického rozvoje kraje

