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• Definovat metodická doporučení pro řízení a vyhlašování výzev, definovat
závazné náležitosti výzev a postupy pro ŘO.

• Vytvořit metodické doporučení k tvorbě příruček pro žadatele a příjemce -
cílem je zjednodušená a sjednocená filozofie, terminologie, obdobná
struktura napříč všemi OP, co nejvyšší přehlednost a využitelnost

Přístupy k vyhlašování a řízení výzev

struktura napříč všemi OP, co nejvyšší přehlednost a využitelnost
pro přípravu a realizaci projektů.

• Systémové projekty zaměřené např. na semináře pro příjemce,
příp. metodickou pomoc příjemcům na místě – např. při přípravě
projektové žádosti, žádosti o platbu, před kontrolou ad. Klíčová je zejména
odborná úroveň seminářů (znalost detailních a konkrétních informací)
a vhodné časování seminářů či metodické pomoci.



• Analýza výhod a nevýhod jednokolového a dvoukolového hodnocení
projektu.

• Připravit seznam doporučených příloh projektové žádosti, které je možné
požadovat od žadatele až v průběhu hodnotícího procesu žádosti, případně
doložit až po schválení projektu,

Podání projektové žádosti

doložit až po schválení projektu,

• Zavést povinnosti využívání elektronické komunikace přes relevantní
elektrická komunikační rozhraní a předávání dokumentů pouze
v elektronické podobě (u těch typů dokumentů, u kterých to jednoznačně
lze).



• Metodika hodnocení a výběru projektů OP, kde budou definovány zásady
pro proces hodnocení a výběru projektů (systém, lhůty, kritéria,
doporučené váhy a způsob bodování, kritéria a postupy pro výběr
projektů).

• Doporučení pro komunikaci se žadateli, zveřejňování dokumentů týkající se

Proces hodnocení projektů a jeho pravidla

• Doporučení pro komunikaci se žadateli, zveřejňování dokumentů týkající se
hodnocení a výběru projektů.



• Analýza výhod a nevýhod modifikovaného typu financování.

• Metodika způsobilých výdajů 2014+.

• Metodika kontrolních postupů ŘO při jednotlivých typech kontrol
(prováděcí k Metodice MF ČR).

• Metodika pro realizaci veřejných zakázek v rámci OP SF EU.

Realizace projektu a jeho proplácení

• Metodika pro realizaci veřejných zakázek v rámci OP SF EU.

• Metodika kapacitního plánování ŘO (Metodika řízení programového
cyklu).

• Metodika pro vybudování kompetenčního modelu ŘO a úpravu
personálních a řídících procesů.



• Metodika kontrolních postupů ŘO při jednotlivých typech kontrol
(prováděcí k Metodice MF ČR).

• definovat systém kontrol, zásady pro rozsah vzorku na jednotlivých
kontrolních úrovních a základní zásady a postupy pro efektivní provádění
kontrol

• koordinace plánu kontrol prováděných na úrovni ŘO / ZS, příp. také ve

Systém kontrol

• koordinace plánu kontrol prováděných na úrovni ŘO / ZS, příp. také ve
spolupráci s Auditním orgánem,

• stanovení předmětu kontroly v různých fázích realizace projektu

• zajistit dostatečnou odbornou úroveň personálu zajišťujícího kontroly,
klíčová je nejen orientace v legislativě a pravidlech daného OP, ale také
odborná orientace v problematice, kterou kontrolovaný projekt řeší.



• Legislativní prostředí je jedním ze základních pilířů celého systému
implementace.

• Členské země jsou vázány povinnostmi stanovenými v legislativě EU,
jmenovitě pak textech nařízení.

• Cílem by mělo být zajistit jednak soulad české legislativy s evropskou ale

Příprava legislativního prostředí

• Cílem by mělo být zajistit jednak soulad české legislativy s evropskou ale
také nastavit pravidla tak, aby neznamenala nadbytečnou administrativní
zátěž pro příjemce a žadatele o dotaci.



• Kapacita – veškeré kroky realizace programu je nutné před jejich spuštěním 
opatřit kapacitním plánem/odhadem, z něhož bude zřetelné, zda je či není 
reálné udržet funkční procesy a lhůty stanovené v operačních manuálech.

• Kompetence – ŘO by měly zásadní důraz klást na řízení lidských zdrojů se 

Zajištění administrativní kapacity

• Kompetence – ŘO by měly zásadní důraz klást na řízení lidských zdrojů se 
zajištěním stability, vhodné, rozvoje a kompetenčního růstu týmu 
zaměstnanců.



• Zavedení jednotné terminologie se základním výkladem pojmů.

• Cílem je sjednocení terminologie a výkladu základních pojmů napříč OP.

• Jednotná terminologie bude využita při tvorbě řízené dokumentace
a ve výstupech jednotlivých subjektů implementační struktury a také při

Jednotná terminologie

a ve výstupech jednotlivých subjektů implementační struktury a také při
konzultacích se žadateli a příjemci.



• Vzhledem k tomu, že požadavek Evropské komise je, aby předávání
relevantních dokumentů probíhalo pouze v elektronické podobě, bude
vhodné prosadit v rámci strukturálních fondů zavedení povinnosti tento
druh komunikace využívat.

• Zajistit nejvyšší míru elektronizace celého procesu přípravy projektových

Elektronizace komunikace v rámci systému

• Zajistit nejvyšší míru elektronizace celého procesu přípravy projektových
žádostí, jejich podání a administrace, systému hodnocení a výběru
projektu, administraci monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

• Zavést chráněné elektronické komunikace (např. formou chráněného
komunikačního rozhraní, datových schránek, elektronického podpisu).


