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Objem finančních prostředků 

• Berlínská metodika 

• Vyspělost regionů 

• Míra kofinancování 

 

Nové principy 

• Tematická koncentrace – vazba na strategii Evropa 2020 

• Kondicionality – podmínky nastavení optimálního prostředí 

• Orientace na výsledky 

 

 

 

 

Východiska pro budoucí operační 

programy - EU 



Zkušenosti z minulého období 2004-2006 a současného 

období 2007-2013: 

• Intervence nebyly dostatečně propojeny 

• Široké vymezení strategií a velký počet aktivit 

• Složitý implementační systém 

• Obtížné hodnocení efektů 
 

Potřebnost: 

• Podpora intervencí, které řeší problémy ČR  

Východiska pro budoucí operační 

programy - ČR 



Princip strategického zaměření a propojování: 

• podpora pouze priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR  

 

Princip podpory fungujícího trhu: 

• podpora pouze těch odvětví, kde dochází k selhání trhu 

 

Princip podpory kvalitních projektů: 

• podpora pouze projektů, jež budou měřitelně naplňovat cíle 

 

Princip snadnější přípravy a realizace projektů: 

• snadnější administrativa pro žadatele a příjemce, 
zjednodušování (sjednocování) pravidel  

 

 

 

Hlavní principy 



Logika priorit ČR pro budoucí období: 

• Jádro = KONKURENCESCHOPNOST 

• Konkurenceschopnost ČR/podniků/institucí/regionů/míst. 

• Vhodná kombinace „měkkých“ a „tvrdých“ intervencí. 

• Vzájemné vazby:  Vzdělávání a Trh práce 

•   Podpora podnikání a Inovace, výzkum a vývoj 

• Podpůrné funkce - spočívají v: 

• Infrastruktuře 

• Institucích 

• Regionální rozměr intervencí 

• Začleňování 

 

Priority na úrovni ČR 
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Česká republika dobré místo k životu Česká republika atraktivní místo pro investování a podnikáníStrategické 
vize

Boj s chudobou, 
inkluze a zdraví

Vize
Globální a specifické 

cíle

Prioritní osy

Aktivity / Intervence

Oblasti podpor

Operační program



Jednotné 
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prostředí 
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programů 

Systém 
implementace  
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Příprava efektivního implementačního 

systému 



• Zpracována analýza fungování současného implementačního 

systému 

• Hlavním implementačním prostředkem zůstane projekt 

• Základní fáze projektového cyklu 

 

 

 

 

 

 

• Výsledkem nastavení jasných pravidel → efektivní řízení a 

koordinace 
 

 

 

Zjednodušení administrativní 

náročnosti 

Výzvy pro předložení 
projektových žádostí 

Podání projektové 
žádosti 

Hodnocení a výběr 
projektu 

Realizace projektu, 
platby, kontroly 
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Časové období Aktivita 

02/2012 – 12/2012 Projednávání Společného strategického rámce v Radě EU 

04/2012 – 12/2012 Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání 

s Evropskou komisí 

04/2012 – 12/2012 Příprava návrhů operačních programů (ve vazbě na přípravu 

Dohodu o partnerství) 

01/2013 – 12/2013 Dopracování návrhů operačních programů a vyjednávání 

s Evropskou komisí 

Dopracování Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou 

komisí 

11/2013 – 12/2013 

(předpokládaný 

termín v závislosti na 

vývoje jednání Rady 

EU) 

Odsouhlasení operačních programů s Evropskou komisí 

Odsouhlasení Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou 

komisí 

2014 Zahájení realizace operačních programů v programovém období 

2014-2020 



 

Děkuji za pozornost 
 

 

daniel.braun@mmr.cz  
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