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Úvodní informace k tvorb ě výro ční zprávy 
 
Povinnost tvorby výroční zprávy je stanovena dle čl. 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvo j, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti 
a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (obecné nařízení). Za zhotovení výroční zprávy je zodpovědný 
řídící orgán operačního programu.  
Tato výroční zpráva se týká Operačního programu Technická pomoc (OPTP), který zast řešuje politiky 
Hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) v ČR v letech 2007-2013. Výroční zpráva obsahuje přehled 
aktivit spojených s využíváním prost ředků fondů EU za rok 2008. Navíc slouží Evropské komisi (EK) jako 
nejdůležitější zdroj informací týkající se čerpání zdrojů z Evropské unie (EU).  
 
 
Zdroj dat: 
Všechny tabulky čerpají data z IS Monit7+, která byla generována 25.  2. 2009, avšak stavy hodnot jsou 
vykazovány k 31. 12. 2008. Finanční částky představují podíl ERDF i podíl z národního spolufinan cování, 
pokud není uvedeno jinak.  
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Manažerské shrnutí 
 
Operační program Technická pomoc (OPTP) je vícecílový pro gram určený pro cíl Konvergence, který je 
dále doplněn i o finanční příspěvek z cíle Regionální konkurenceschopnost a zam ěstnanost (RKaZ), a 
jako takový může financovat aktivity na celém území České republiky (ČR), tj. i na území hl. m. Prahy.  
 
Jedná se o program realizovaný na základ ě výchozích dokumentů Národního rozvojového plánu (NRP) a 
NSRR pro programové období 2007-2013. Tyto dokument y zaručují soulad s politikou HSS, se 
Strategickými obecnými zásadami Společenství (SOZS) a s národními programy strukturálního  rozvoje. 
 
OPTP poskytuje zdroje EU regionům soudržnosti, kterých je 8. Z toho 7 spadá pod cíl  Konvergence a 
Praha spadá pod RKaZ. P říspěvek z ERDF nepřevýší 85 % způsobilých výdajů pro operační programy 
pro oba cíle; zbytek je p říspěvek z veřejných rozpočtů ČR. Co se týče rozdělení krajů z hlediska cílů, tak 
z celkového počtu 14 krajů spadá jeden kraj (hl. město Praha) do cíle RKaZ. Zbývajících 13 kraj ů je 
zařazeno do cíle Konvergence.  
 
Na základě rozdělení finančních prostředků pro všechny prioritní osy OPTP je celkový podíl al okace 
následující: 98,41 % pro cíl Konvergence a 1,59 % p ro cíl RKaZ, tj. pro cíl Konvergence 243 835 110  
EUR (příspěvek Společenství) a 43 029 727 EUR (národní zdroje), pro cíl RKaZ 3 948 062 EUR 
(příspěvek Společenství) a 696 719 EUR (národní zdroje). 
 
Dne 14. 5. 2008 byla vyhlášena výzva. Jedná se o 1.  výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na 
období 2007-2009 v rámci OPTP. Zahrnuje v sob ě všechny prioritní osy. Navíc již došlo k aktualiza ci 
výzvy. 
 
Dosažené výsledky v OPTP se týkají oblastí zvýšení kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím 
specializovaných školení a seminářů, zjednodušení postupu při podání žádosti o dotace z EU díky 
zpřehlednění a vytvoření nových metodických pokynů a příruček a zvýšení povědomosti a informovanosti 
obyvatel ČR týkající se možnosti čerpání dotací z fondů EU např. díky vytvořené webové stránce 
www.strukturalni-fondy.cz, kde se ŘO OPTP zaměřuje na záložku OPTP na adrese www.strukturalni-
fondy.cz/op-tp. Z důvodu zvyšování kvality informačních systémů, ŘO OPTP pravidelně definuje své 
požadavky na úpravu informačních systémů (IS) Monit7+ a Benefit7, které jsou zadávány dodav atelské 
firmě prostřednictvím jejich správce, kterým je CRR. V pr ůběhu roku 2008 probíhal nábor nových 
zaměstnanců. V roce 2009 se plánuje plný stav zam ěstnanců. 
 
V roce 2008 nebyly zjištěny žádné případy nesouladu s právními p ředpisy ES. ŘO OPTP vydává řízenou 
dokumentaci pro implementaci OPTP, která je v soula du s legislativou ČR i EU. Systém řízení 
dokumentace po obsahové i formální stránce klade d ůraz na soulad s pravidly. 
 
Od počátku realizace programu do 31. 12. 2008 prob ěhla 2 technická zasedání MV OPTP, 2 písemné 
procedury a 2 řádná zasedání MV OPTP. 
 
 
Řídící a kontrolní systém OPTP od procesu vyhlášení výzvy do fáze vydání Podmínek stanovení výdajů 
na financování akce organizační složky státu/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dopi su ministra pro místní 
rozvoj/Registračního listu vykazuje dostatečnou úroveň funkčnosti pro realizaci administrativně 
schvalovacích procedur v rámci administrace žádosti .  
 
V rámci OPTP v roce 2008 nebyly provedeny žádné eva luace. Proces schvalování evaluačních aktivit pro 
období 2007-2013 nebyl schválen MV. V roce 2009 doj de k novému vytvoření evaluačních aktivit na léta 
2007-2013. 
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1 Identifikace opera čního programu 
 

Tabulka 1: Identifikace operačního programu 
Dotčený cíl: 

• Konvergence  
• 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):  
2007CZ16UPO001 

OPERAČNÍ PROGRAM 

Název programu:  
Operační program Technická pomoc 

Rok, za nějž se zpráva podává: 
2008 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ  

Datum schválení Výroční zprávy 
monitorovacím výborem: 16. červen 2009 

 
 

1.1 Charakteristika OPTP  
 
Operační program Technická pomoc (OPTP) je vícecílový pro gram určený pro cíl Konvergence, který je 
dále doplněn i o finanční příspěvek z cíle Regionální konkurenceschopnost a zam ěstnanost (RKaZ), a 
jako takový může financovat aktivity na celém území České republiky (ČR), tj. i na území hl. m. Prahy. 
OPTP je určen pro zajištění aktivit Národního orgánu pro koordinaci (NOK), k terý zastřešuje politiky 
Hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) v ČR v letech 2007-2013, a pro aktivity spojené s využ íváním 
prostředků fondů EU vyžadující jednotný p řístup na národní úrovni.  
 

1.1.1 Cíle OPTP 
 
Globálním cílem OPTP je posílit a zlepšit jednotné centrální řízení a koordinaci programů 
spolufinancovaných z fondů EU na úrovni ČR. Globální cíl má rovněž přispět k zajištění naplnění 
stanovených cílů Národního strategického referenčního rámce ČR (NSRR) v období 2007-2013 a  
pozvednout celkovou úroveň řízení a monitorování při  respektování zásady řádného finančního řízení dle 
čl. 14 obecného nařízení. V neposlední řadě je nezbytné posílit administrativní a absorp ční kapacitu a 
publicitu.  



7  

Strategické cíle dále rozvádějí zaměření a obsah globálního cíle programu OPTP. Mezi tyt o cíle patří: 
 
- strategický cíl 1 – zajistit řídící, metodickou a koordinační roli nejvyšší horizontální úrovně řízení 

(NOK, Platební a certifikační orgán - PCO a Auditní orgán - AO) p ři realizaci NSRR v souladu 
s HSS a zásadami řádného finančního řízení. Včas zajistit přípravu nového programového období 
2014+; 

- strategický cíl 2 – zabezpečit fungující jednotný centrální monitorovací inform ační systém 
umožňující řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů (i přijímání nápravných 
opatření), který bude používán Řídícími orgány (ŘO) všech OP, PCO, AO a zajistí tak 
elektronickou výměnu dat a dokumentů mezi jednotlivými úrovněmi implementace; 

- strategický cíl 3 –  zajistit administrativní kapacitu nezbytnou pro do sažení cílů NSRR 
prostřednictvím podpory koordinačních orgánů (NOK, PCO a AO) a zvyšovat absorp ční kapacitu 
pro využití strukturálních fondů (SF);  

- strategický cíl 4 –  dosáhnout zvyšování povědomí veřejnosti o existenci a využití SF EU, 
o implementaci Kohezní politiky a cílů NSRR v podmínkách ČR a o naplňování cílů NSRR. 
Nastavit platformu spolupráce mezi subjekty v imple mentační struktuře: NOK, ŘO, zprostředkující 
subjekt (ZS) se zaměřením na informovanost cílové skupiny p říjemců pomoci SF.  

 

1.1.2 Přehled prioritních os OPTP v četně jejich specifických cíl ů 
 
Tabulka „Stratifikace PO“ uvádí souhrnný p řehled všech prioritních os včetně jejich územních cílů za 
OPTP. Prioritní osy OPTP se dělí na „a“ a „b“, kde prioritní osa „a“ zahrnuje pod íl aktivit programu 
podporovaných v regionech Konvergence (7 regionů soudržnosti). Prioritní osa „b“ zahrnuje podíl akt ivit 
programu podporovaných v regionech Regionální konku renceschopnost a zaměstnanost (Praha).  
 
Pro cíl Konvergence je určeno 13/14 z celkové alokace prost ředků v porovnání s cílem  Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, kde je stanovena 1/14 finančních prostředků.  
 
Tabulka 2: Stratifikace PO 
Číslo 

prioritní 
osy 

Název prioritní osy Územní cíle 

1a Podpora řízení a koordinace Konvergence 

1b Podpora řízení a koordinace Regionální konkurenceschopnost a  zaměstnanost 

2a Monitorování Konvergence 

2b Monitorování Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

3a Administrativní a absorpční 
kapacita 

Konvergence 

3b Administrativní a absorpční 
kapacita 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

4a Publicita Konvergence 

4b Publicita Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
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Níže jsou uvedeny tabulky s p řehledem jednotlivých prioritních os včetně jejich specifických cílů. 
 
PO 1a: Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence 
PO 1b: Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschop nost a zam ěstnanost 
 
Tabulka 3: Specifické cíle pro prioritní osu 1a, 1b  

Číslo 
prioritní 

osy 

Číslo 
specifického 

cílu 
Specifické cíle 

Specifický cíl 
číslo 1 

• Zajištění jednotné realizace NSRR ve všech orgánech 
implementace v návaznosti na vymezení jejich p ůsobnosti 
pomocí nástrojů řízení. 

• Zaručení hladkého a efektivního průběhu čerpání pomoci 
v období 2007-2013. 

• Vytvoření jednotného rámce implementačního prostředí pro 
řízení ŘO OP, realizaci, kontrolu, monitorování, evaluaci a  
audit operačních programů. 

Specifický cíl 
číslo 2 

• Zajištění postupů a procesů spojených s financováním a 
kontrolou operačních programů a auditní činností. 

Specifický cíl 
číslo 3 

• Zajištění jednotného řízení a koordinace institucí 
zapojených do oblasti HSS v ČR. 

1a,b 

 

Specifický cíl 
číslo 4 

• Zajištění přípravy strategických dokumentů pro období 
2014+. 

• Vytvoření pozice ČR pro rozhodnutí o úloze, p řednostních 
cílech SF a jejich sdružování v četně koordinace fondů 
navzájem na základě hodnocení dosažení cílů 
programového období 2004-2006 a 2007-2013 a 
socioekonomického vývoje v ČR a členských státech EU. 

 
 
 
PO 2a: Monitorování – cíl Konvergence 
PO 2b: Monitorování – cíl Regionální konkurencescho pnost a zam ěstnanost 
 
Tabulka 4: Specifické cíle pro prioritní osu 2a, 2b  

Číslo 
prioritní 

osy 

Číslo 
specifického 

cílu 
Specifické cíle 

2a,b 

 

Specifický cíl 
číslo 1 

• Zajištění relevantních, srovnatelných, věcně správných a 
aktuálních dat v rámci monitorovacího systému tak, aby 
byla zajištěna podpora pro efektivní řízení, koordinaci, 
monitorování a hodnocení NSRR. 
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PO 3a: Administrativní a absorp ční kapacita – cíl Konvergence 
PO 3b: Administrativní a absorp ční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 
 
Tabulka 5: Specifické cíle pro prioritní osu 3a, 3b  

Číslo 
prioritní 

osy 

Číslo 
specifického 

cílu 
Specifické cíle 

Specifický cíl 
číslo 1 

• Zabezpečení administrativní kapacity pro zajištění koordinace a 
realizace cílů NSRR v období 2007–2013. 

 
• Zajištění kvalitní administrativní kapacity orgánů podílejících se 

na systému řízení, kontroly, financování a auditu v rámci NSRR.   
 
• Zajištění vzdělávání zaměstnanců implementační struktury 

v případě všeobecných horizontálních témat, jejichž znalost je 
nutností napříč celou implementační strukturou SF.  

 

3a,b 

 

Specifický cíl 
číslo 2 

• Zajištění hladkého a efektivního průběhu čerpání pomoci z fondů 
EU prostřednictvím podpory tvorby projektů a kapacit  na jejich 
přípravu, realizaci a administraci na straně žadatelů, příjemců, 
zprostředkujícího subjektu a dalších implementačních struktur. 

 
 
 
 
PO 4a: Publicita – cíl Konvergence 
PO 4b: Publicita – cíl Regionální konkurenceschopno st a zam ěstnanost 
 
Tabulka 6: Specifické cíle pro prioritní osu 4a, 4b  

Číslo 
prioritní 

osy 

Číslo 
specifického 

cílu 
Specifické cíle 

Specifický cíl 
číslo 1 

• Vytvoření a realizace jednotného systému informování ve řejnosti 
o fondech EU, o implementaci Kohezní politiky v ČR, o realizaci 
NSRR a operačních programů.  

 
• Zajištění transparentnosti pomoci poskytované z fondů EU, 

soustředěné v OP vycházejících z NSRR pro období 2007-2013, 
byla transparentní pro dané cílové skupiny.  

 
4a,b 

 
Specifický cíl 
číslo 2 

• Zajištění vývoje, správy, rozvoje a techniky informa čních nástrojů 
na podporu komunikace a implementace NSRR. 

 
• Zajištění metodické, expertní, technické a konzultační podpory 

realizace komunikačních nástrojů, které budou sloužit ke 
koordinaci a řízení komunikačních strategií OP. 

 
• Zajištění informační a metodické podpory subjektů zapojených 

do implementace programů. 
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1.1.3 Finan ční alokace OPTP 
 
Vzhledem k tomu, že do cíle Konvergence z celkového  počtu 14 krajů spadá 13 krajů a do RKaZ pouze 
jeden kraj (hl. město Praha), tak je pro cíl Konvergence ur čena převážná část finančních prostředků 
OPTP, jak vyplývá z tabulky 7. Ve v ětšině případů je v OPTP rozdělena finanční alokace mezi vícecílové 
prioritní oblasti v poměru 1:13, tzn. 1/14 celkové alokace prost ředků je určena pro cíl RKaZ, zatímco cíl 
Konvergence pak má 13/14 alokace.  
 
Tabulka 7: Přehled souhrnných finančních zdrojů pro cíl Konvergence a RKaZ 

Cíle OPTP dle 
prioritních os  

 
Zdroje 

 

Celkový podíl alokace 
finan čních prost ředků 

v % 

Celkový podíl alokace 
finan čních prost ředků 

v EUR 

Příspěvek Společenství 243 835 110 

Národní zdroje 43 029 727 

Cíl 
Konvergence 

 

Celkem 

98,41 

286 864 837 

Příspěvek Společenství 3 948 062 

Národní zdroje 696 719 
Cíl RKaZ 

 

Celkem 

1,59 

4 644 781 

 

V obecném nařízení se řeší, jakým způsobem je vypočítáván příspěvek z ERDF pro regiony soudržnosti. 
Regionů soudržnosti je osm. Sedm regionů spadá pod cíl Konvergence a Praha spadá pod RKaZ. 
Obecně příspěvek z ERDF nepřevýší 85 % způsobilých výdajů pro operační programy (čl. 53, odst. 3, 4 a 
příloha III. obecné nařízení) pro oba cíle; zbytek je p říspěvek z veřejných rozpočtů ČR. 
 
Vícecílovost zahrnuje aktivity, které je nezbytné p odporovat na celém území ČR.  

1.2 Výchozí dokumenty OPTP 
 
OPTP je program realizovaný na základě výchozích dokumentů Národního rozvojového plánu (NRP) a 
NSRR pro programové období 2007-2013. Tyto dokument y zaručují soulad s politikou HSS, se 
Strategickými obecnými zásadami Společenství (SOZS) a s národními programy strukturálního  rozvoje. 
 

1.3 Řídící orgán a zprost ředkující subjekty 
 
Usnesením vlády ze dne 22. 2. 2006 č. 198 ke koordinaci p řípravy ČR na čerpání  
finančních prostředků ze SF a z Fondu soudržnosti (FS) EU v letech 2007- 2013 bylo uloženo Ministerstvu 
pro místní rozvoj (MMR) zajistit funkci řídícího orgánu včetně funkce koordinátora NOK pro čerpání 
prostředků ze SF a z FS v letech 2007-2013 (fond ů EU). Navržená působnost koordinačního a 
metodického orgánu vychází z textu obecného na řízení pro programové období 2007-2013.  
 
Na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 189/2007 ze dne 3. 9. 2007 byl výkonem vedoucí 
funkce ŘO OPTP pověřen Odbor řídícího orgánu IOP a OPTP. Rozhodnutím ministra pro  místní rozvoj 
č. 103/2008 ze dne 30. 6. 2008 byl pak z řízen samostatný Odbor ŘO OPTP a Rozhodnutím č. 169/2008 
ze dne 15. 9. 2008 byl pov ěřen Odbor ŘO OPTP výkonem funkce ŘO OPTP. 
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ŘO OPTP odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z OPTP v souladu 
s předpisy EU a národní legislativou.  
 
Do implementace programu je zapojeno Ministerstvo f inancí (MF) jako PCO a AO.  
Rozsah subjektů podílejících se na implementaci OPTP vyplývá z usn esení vlády ze dne 22. 2. 2006 
č. 175, které pověřuje věcně příslušná ministerstva a regionální rady regionů soudržnosti NUTS 2 
přípravou a implementací OP pro programovací období 2 007-2013. PCO nepostoupil výkon žádných 
svých funkcí jinému subjektu a nevyužil tak možnost  danou obecným nařízením, čl. 59, odst. 2. 
 
Zprostředkujícím subjektem OPTP pro všechny prioritní osy je na základě Rozhodnutí ministra pro místní 
rozvoj č. 349/2006 ze dne 20. listopadu 2006 Centrum pro re gionální rozvoj ČR (CRR) – státní 
příspěvková organizace MMR. ŘO OPTP  v souladu s článkem 59, odst. 2 obecného na řízení a na 
základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 57/2008 ze dne 15. dubna delegoval n ěkteré činnosti ŘO 
na zprostředkující subjekt. Interním uspořádáním v rámci CRR dle Organizačního řádu a na základě 
Metodického pokynu č. 17 (MP-17) je v rámci CRR odd ělena činnost útvarů, které zajišťují funkci ZS od 
činnosti útvaru v roli p říjemce OPTP, tak aby nedošlo ke konfliktu zájm ů. ZS zajišťuje vždy v příslušné 
prioritní ose veškeré úkoly spojené s p říjmem, hodnocením, výběrem projektů a případně realizací 
projektů, kde je příjemcem podpory. V případě projektů, kde příjemce podpory  je CRR, zajiš ťuje celkovou 
administraci projektů ŘO OPTP.  
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1.4 Příjemci a cílové skupiny OPTP  
Tabulka 8: Přehled příjemců a cílových skupin OPTP 

Prioritní 
osa Oblast podpory P říjemci Cílové skupiny 

Řízení implementace 
NSRR 

MMR - odbor řízení a koordinace 
NSRR 

MMR a implementační 
struktura OP 
CRR  

Finanční řízení, 
kontrola a audit 

PCO, AO - MF 
MMR - odbor řízení a koordinace 
NSRR 

PCO, AO - MF a PAS 
CRR 

Řízení a koordinace 
HSS 

MMR - odbor řízení a koordinace 
NSRR 

Instituce zapojené do řízení a 
koordinace HSS 
prostřednictvím členství v 
ŘKV 
CRR 

1 

Příprava nového 
programového období 
2014+ 

MMR - odbor řízení a koordinace 
NSRR 

Instituce zapojené do řízení a 
koordinace HSS 
prostřednictvím členství v 
ŘKV 

2 Komunikační a 
monitorovací systém 

MMR - odbor správy 
monitorovacího systému 
CRR 
PCO, AO - MF 

NOK 
ŘO OP 
PCO, AO - MF 

Podpora 
administrativních 
struktur vč. profesního 
vzdělávání 

MMR - NOK, OSMS, ŘO OPTP 
MF - PCO, AO   
PAS 
Funkce správce rozpočtu a 
hlavního účetního 
CRR1 

Orgány státní správy 
podílející se na implementaci 
NSRR 
ŘO OP 
Kraje a obce 

3 

Podpora absorpční 
kapacity  

MMR - odbor řízení a koordinace 
NSRR, 
ŘO OPTP 
CRR* 

MMR; CRR 
Ústřední orgány státní správy 
a jimi zřízené organizace 
Kraje, obce, svazky obcí, 
obecně prospěšné 
společnosti 
Fyzické a právnické osoby 

Aktivity pro informování 
a publicitu 

MMR - odbor publicity a 
administrativní kapacity NSRR 
PCO, AO - MF 

MMR, ŘO OP 
CRR 
MF 
Kraje a obce 

4 

Správa nástrojů 
komunikace a řízení 
KoP OPTP. 

MMR - odbor publicity a 
administrativní kapacity NSRR 
PCO, AO - MF 

MMR, ŘO OP 
CRR 
Ústřední orgány státní správy 
a jimi zřízené organizace 

                                                           
1 Schváleno na Monitorovacím výboru ze dne 28. 11. 20 08. 
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2 Přehled provád ění opera čního programu 

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 
Tabulka 9: Přehled událostí 

Datum Událost Komentá ř 

01. 01. 2008 Výkonem funkce pověřeného auditního subjektu je pověřeno 
Samostatné oddělení interního auditu (MMR) 

Usnesení vlády č. 760/2007 

Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 109/2007 a 
10/2008 

03. 01. 2008 
Aktualizovaná Metodika monitorování programů SF a FS pro 
programové období 2007-2013 (verze 2.2) 

Vydal Odbor správy 
monitorovacího systému – 
OSMS (MMR) 

04. 01. 2008 OPTP: Zpráva o posouzení souladu s p ředpisy (Audit shody) 
Vypracoval 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC) 

25. 01. 2008 
Schválení institucí, schválení statutu a jmenování členů 
Monitorovacího výboru OPTP 

Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 14/2008 

11. 02. 2008 1. řádné zasedání Monitorovacího výboru OPTP (MV OPTP) 11. 02. 2008 

13. 02. 2008 
_ 

19. 08. 2008 

Audit připravenosti na čerpání z prostředků EU z OPTP 
Provedl Odbor interního 
auditu a kontroly – OIAK 
(MMR) 

29. 02. 2008 Změna členů a vydání Statutu MV OPTP Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 31/2008 

10. 03. 2008 

Vydání postupu při přípravě, uzavírání a evidenci smluv, p ři používání 
přímých objednávek a při zadávání veřejných zakázek v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o veřejných zakázkách) a finančních 
limitech veřejných zakázek podle zákona o ve řejných zakázkách 

Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 33/2008 

21. 03. 2008 Schválení výběrových kritérií OPTP MV OPTP 

21. 03. 2008 Ustavení a složení Výb ěrové komise OPTP 
Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 46/2008 
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Datum Událost Komentá ř 

15. 04. 2008 Schválení osnov projektů OPTP (rámcových) Zástupci MMR, MF, CRR 

15. 04. 2008 
Pověření CRR ČR plněním úkolů spojených s výkonem funkce ZS p ři 
implementaci OPTP 

Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 57/2008 

16. 04. 2008 Odeslání KoP do EK  

18. 04. 2008 Vydání Prováděcího dokumentu OPTP Schválen ŘO OPTP 

květen 2008 Vypořádání připomínek (Audit shody)  

01. 05. 2008 
Organizační a personální změny na MMR: zrušení Samostatného 
oddělení interního auditu; výkonem funkce pověřeného auditního 
subjektu (PAS) je pověřen OIAK (MMR) 

Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 62/2008 

14. 05.2008 Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP, vydání 1.0 Vydal ŘO OPTP 

14. 05. 2008 PŽP v OPTP Vydal ŘO OPTP 

14. 05. 2008 
Vyhlášení 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na 
období 2007–2009 v rámci OPTP  

Vyhlásil ŘO OPTP 

14. 05. 2008 Informace o výsledku jednání EK ohledn ě KoP 2007-2013  

19. 05. 2008 Změny v ustavení a složení Výběrové komise  OPTP 
Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 77/2008 

29. 05. 2008 Aktualizovaná PŽP v OPTP Vydal ŘO OPTP 

červen 2008 
 
Příjem prvních projektových žádostí Administrace CRR/ŘO OPTP 

01. 06. 2008 
Aktualizovaná Metodika finančních toků a kontroly programů 
spolufinancovaných ze  SF, FS a Evropského rybá řského fondu na 
programové období 2007-2013 

Vydalo MF 

10. 06. 2008 Změny v ustavení a složení Výběrové komise  OPTP 
Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 97/2008 

13. 06. 2008 Schválení Výroční zprávy OPTP za rok 2007 MV OPTP Per rollam 
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Datum Událost Komentá ř 

26. 06. 2008 Odeslání Výroční zprávy za rok 2007 OPTP do EK  

30. 06. 2008 
Organizační a personální změny na MMR: zrušení Odboru ŘO IOP a 
OPTP; zřízení samostatného Odboru ŘO OPTP 

Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 103/2008 

02. 07. 2008 Přijetí přepracované verze KoP 2007-2013 Evropskou komisí  

25. 07. 2008 Aktualizovaná PŽP v OPTP Vydal ŘO OPTP 

13. 08. 2008 Popis řídících a kontrolních systémů OPTP Vydal ŘO OPTP 

15. 08. 2008 
Aktualizovaná Metodika monitorování programů SF a FS pro 
programové období 2007-2013  (verze 2.3) 

Vydává OSMS (MMR) 

18. 08. 2008 
Změna 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory  
v rámci OPTP: došlo k prodloužení výzvy do roku 201 0 

Vyhlásil ŘO OPTP 

21. 08. 2008 Potvrzení EK o p řijatelnosti Výroční zprávy za OPTP za rok 2007   

28. 08. 2008 
Změna ve složení Výběrové komise OPTP, změna a vydání Statutu 
Výběrové komise OPTP 

Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 159/2008 

01. 09. 2008 Souhrnná zpráva o řízení rizik Vydal ŘO OPTP 

04. 09. 2008 První fyzická ex-ante kontrola u žadat ele ZS pod patronací ŘO OPTP 

15. 09. 2008 Odbor ŘO OPTP pověřen výkonem funkce ŘO OPTP Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 169/2008 

09. 10. 2008 Zahájení auditu systému Provádí OIAK (MMR) 

10. 10. 2008 1. jednání Výběrové komise OPTP Zástupci MMR, MF, CRR 

24. 10. 2008 
Aktualizovaná Metodika finančních toků a kontroly programů 
spolufinancovaných ze  SF, FS a Evropského rybá řského fondu na 
programové období 2007 - 2013 

Vydalo MF 

05. 11. 2008 2. jednání Výběrové komise OPTP Zástupci MMR, MF, CRR 

07. 11. 2008 
Vydání Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o posk ytnutí podpory ze 
státního rozpočtu a SF EU pro 16 projekt ů v rámci OPTP 

Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 198/2008 
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Datum Událost Komentá ř 

14. 11. 2008 Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP (OM), vydání 2.0 Vydal ŘO OPTP 

18. 11. 2008 Schválení KoP 2007-2013 EK  

28.11.2008 2. řádné zasedání MV OPTP 
Zástupci MV doplnění na 
základě závěrů 1. zasedání 
o reprezentanty dalších OP.  

12.12.2008 
Organizační a personální změny na MMR: Změny ve vedení Odboru 
ŘO OPTP 

Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj č. 221/2008 

17.12.2008 
Aktualizace Popisu řídícího a kontrolního systému a následné 
odsouhlasení  AO a EK  

čtvrtletně Hlášení nesrovnalostí2 Vydal ŘO OPTP 

čtvrtletně Souhrnná zpráva o řízení rizik Vydal ŘO OPTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 V roce 2008 nebyly odhaleny žádné nesrovnalosti an i podezření na nesrovnalost. 
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2.1.1 Informace o v ěcném pokroku opera čního programu 
 
 
V OPTP je k získávání kvalitních dat a informací o pokroku v realizaci programu využíván systém monito rovacích indikátorů, které jsou definovány 
v programovém a prováděcím dokumentu. Jsou naplňovány na úrovni jednotlivých projektů a měří plnění cílů programu a dosažené efekty.  
V OPTP se využívají indikátory výstupu, výsledku a dopadu, což vyplývá i z níže uvedené tabulky.  
 
Tabulka 10: Indikátorová mapa OPTP 

Kód NČI Název indikátoru Typ 
indikátoru  

Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 3 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 100 N/A N/A 100 482700 
Míra zkrácení 
administrativního procesu 
při administraci projektu 

dopad % ŘO OPTP 

Plánovaná4 N/A N/A 80 80 

Dosažená 0  19 N/A 19 

Výchozí 16 0 N/A 16 480700 
Počet vytvořených 
metodických a technicko-
informačních materiálů 

výstup počet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 65 65 

Dosažená 0 2  N/A 2 

Výchozí 12 0 N/A 12 480300 
Počet zasedání orgánů 
(monitorovacích, poradních 
a řídících) 

výstup počet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 92 92 

Dosažená 0 42  N/A 42 

Výchozí 3 0 N/A 3 480500 Realizace studií a zpráv výstup po čet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 27 27 

Dosažená 0  85 N/A 85 

Výchozí 40  0 N/A 40 4811005 

Počet uskutečněných 
školení, seminářů, 
workshopů, konferencí 
apod. 

výsledek/ 
výstup 

počet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 395 395 

                                                           
3 Údaje v sloupci „celkem“ jsou uvedeny kumulativn ě. 
4 Plánované hodnoty indikátorů se v OPTP nestanovují. 
5 Indikátor s kódem 481100 je v jednotlivých prioritn ích osách definován odlišně. V prioritní ose 1 se nazývá „Po čet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod.“        
(indikátor výsledku), v prioritní ose 2 „Po čet podpořených školení, seminářů apod.“ (indikátor výstupu) a v prioritní ose 3 „Po čet školení, seminářů, workshopů apod.“ (indikátor 
výstupu). 
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Kód NČI Název indikátoru Typ 
indikátoru  

Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 3 

Dosažená 0  1127 N/A 1127 

Výchozí  320 0 N/A 320 481902 Počet proškolených osob  výsledek počet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 1480 1480** 

Dosažená 0 65  N/A 65  

Výchozí 132,5  0 N/A  132,5 483100 
Počet zaměstnaných 
pracovníků implementační 
struktury 

výstup počet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 345 345 

Dosažená 0 13  N/A  13 

Výchozí  0 0 N/A  0 483101 

Počet zaměstnanců 
implementační struktury 
zaměstnaných déle než 3 
roky 

výsledek počet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 170 170 

Dosažená 0 20 N/A  20 

Výchozí  0 0 N/A  0 481900 Počet úspěšně 
proškolených osob 

výsledek počet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 3000 3000 

Dosažená 0  0 N/A 0  

Výchozí  0 0 N/A 0  480900 
Počet uspořádaných 
informačních a 
propagačních aktivit 

výstup počet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 15 15 

Dosažená 0 0 N/A  0 

Výchozí 3 080 000 0 N/A  3 080 000  480901 
Počet návštěv internetových 
stránek výsledek počet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 6 000 000 6 000 000 

Dosažená 0 0 N/A 0  

Výchozí 1 977 000 0 N/A  1 977 000  480902 
Počet stažení elektronických 
dokumentů 

výsledek počet ŘO OPTP 

Plánovaná N/A N/A 3 500 000 3 500 000 
Poznámka: Dosažená hodnota = projekty ve stavu P6 +  P4, u nichž byla odevzdána monitorovací zpráva. 
  

 
V roce 2009 dojde ke kompletní revizi indikátor ů OPTP. Součástí revize by měla být úprava definic, indikativních hodnot a vznik  nových indikátorů.   
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2.1.2 Přehled vyhlášených výzev 
 
Souhrnná kontinuální výzva byla vyhlášena dne 14. 5 . 2008. Jedná se o 1. výzvu k podávání žádostí o po skytnutí podpory na období 2007-2009 v 
rámci OPTP. Zahrnuje v sobě všechny prioritní osy.  
 
Zároveň byla dne 13. 8. 2008 provedena aktualizace výzvy, která se týkala níže popsaných oblastí. 
Změnilo se:  

• termín ukončení realizace projektů, nové datum ukončení realizace projektů je 31. 12. 2010;  
• uvádí se maximální objem finančních prostředků, které mohou být v rámci výzvy p řiděleny (v návaznosti na prodloužení termínu ukon čení 

realizace projektů) - viz text výzvy.  
 
Doplnilo se:  

• termín ukončení příjmu projektových žádostí, žádosti je možné podávat  do 30. 4. 2010.  
 

V tabulce „Detail výzvy“ jsou obsaženy následující informace. Celkem za všechny prioritní osy bylo p ředloženo do 1. výzvy v rámci OPTP 38 
žádostí v celkové výši 74 520 428,02 EUR. Schváleno  bylo 21 projektů v celkové výši 22 251 483,25 EUR.  
 
Tabulka 11: Detail výzvy 

Předložené projektové 
žádosti za rok 2008 

Schválené projekty za rok 
2008 Pořadí 

výzvy 
Datum  

vyhlášení  
Datum  

ukon čení 

Prioritní osa/ 
oblast/ 

podoblast podpory  

Alokace na 
výzvu v EUR 

počet v EUR počet v EUR 

1a 1b 11 907 269,00 3 5 519 076,22 3 5 519 076,22 

2a 2b 22 789 721,00 19 26 841 682,30 10 6 107 960,94 

3a 3b 47 669 988,00 14 20 884 378,50 8 10 624 446,09 
1 14.5.2008 31.4.2010 

4a 4b 31 581 626,00 2 21 275 291,00 0 0 

Celkem        113 948 604,00 38 74 520 428,02 21 22 251 483,25 

Poznámka: Částky v EUR jsou p řepočítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporu čen ze strany NOK pro p řepočet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2008.  
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2.1.3 Finan ční údaje  
 
 
Tabulka 12: Prioritní osy podle zdrojů financování (finanční příspěvek ze SF/FS a z národních a ve řejných zdrojů v 
EUR) 

 Výdaje 
zaplacené 

příjemci 
zahrnuté 

v žádostech 
o platby 

zaslaných ŘO 

Výdaje zaplacené 
subjektem 

odpovědným 
za platby 

příjemcům 

Celkové platby 
obdržené 

od EK 
v EUR 

Zálohy 
přijaté od EK 

v EUR6 

 
Prioritní osa 1 
 
Výdaje typu ERDF 

0 0 0 
 

1 295 906 
 

 
Prioritní osa 2 
 
Výdaje typu ERDF 

0 0 0 2 477 832 

 
Prioritní osa 3 
 
Výdaje typu ERDF 

0 0 0 5 182 385 
 

 
Prioritní osa 4 
 
Výdaje typu ERDF 

0 0 0 3 433 036 

Celkový sou čet 0 0 0 12 389 158,6 

              Poznámka: P říspěvek z ERDF se na úrovni OPTP vypo čítává ve vztahu ke způsobilým veřejným výdajům. 
                  V rámci OPTP se nevyužívá možnost i tzv. křížového financování. 
 
 
V rámci OPTP nejsou poskytovány zálohové platby a p růběžná platba v roce 2008 neproběhla.  
 
 
 
 

                                                           
6 Přijaté zálohy za rok 2007 a 2008 od EK 
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2.1.4 Indikativní finan ční plán OPTP 
 
Pro prioritní osu 1 jsou ve finan čním plánu určeny celkové zdroje ve výši 30 464 478 EUR, pro prio ritní osu 2 celkové zdroje činí 58 301 925 EUR, 
pro prioritní osu 3 jsou určeny celkové zdroje ve výši 121 950 808 EUR a pro pr ioritní osu 4 celkové zdroje činí 80 792 407 EUR. Celkem je ve 
finančním plánu na OPTP vynaloženo 291 509 618 EUR. 
 
Tabulka 13: Indikativní finanční plán OPTP dle prioritních os (EUR) 

Indikativní rozd ělení 
národních zdroj ů 

Příspěvek 
Společenství 

Národní 
zdroje Národní 

veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 

Celkové 
zdroje 

Míra 
spolufinan-

cování 7 
Číslo 

PO Název prioritní osy Fond 

a b(=c+d) c d e=a+b f=a/e 

1a 
Podpora řízení a koordinace – 

cíl Konvergence ERDF 25 500 000 4 500 000 4 500 000 0 30 000 000 85  % 

1b 
Podpora řízení a koordinace – 

cíl RKaZ 
ERDF 394 806 69 672 69 672 0 464 478 85 % 

2a 
Monitorování – cíl 

Konvergence ERDF 48 767 022 8 605 946 8 605 946 0 57 372 968 85  % 

2b Monitorování – cíl RKaZ ERDF 789 613 139 344 139  344 0 928 957 85 % 

3a Administrativní a absorpční 
kapacita – cíl Konvergence 

ERDF 102 000 000 18 000 000 18 000 000 0 120 000 00 0 85 % 

3b 
Administrativní a absorpční 

kapacita – cíl RKaZ 
ERDF 1 658 186 292 622 292 622 0 1 950 808 85 % 

4a Publicita – cíl Konvergence ERDF 67 568 088 11 9 23 781 11 923 781 0 79 491 869 85 % 

4b Publicita – cíl RKaZ ERDF 1 105 457 195 081 195 081 0 1300 538 85 % 

Celkem OPTP (cíl Konvergence + cíl RKaZ) 247 783 172 43 726 446 43 726 446 0 291 509 618 85,0 % 

Z toho: cíl Konvergence 243 835 110 43 029 727 43 029 727 0 286 864 837 
 85,0 % 

cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 3 948 062 696 719 696 719 0 4 644 781 85,0 % 

Poznámka: Částky v EUR jsou p řepočítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporu čen ze strany NOK pro p řepočet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2008. 
 
                                                           
7 Míra spolufinancování je vztahována k ve řejným zdrojům. 
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2.1.5 Pravidlo n+3/ n+2 
 
Z tabulky „Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 dle jednotlivých os“ vyplývá  naplňování pravidla n+3/n+2 dle prioritních os. V priori tní ose 1 byly za 
rok 2008 předloženy 3 projektové žádosti v celkové výši 5 519 076,22 EUR a všechny tyto žádosti byly zárove ň v roce 2008 schváleny. V prioritní 
ose 2 bylo předloženo za rok 2008 celkem 19 žádostí v celkové vý ši 26 841 682,30 EUR, z toho bylo schváleno 10 žádo stí v celkové výši              
6 107 960,94 EUR. V prioritní ose 3 bylo p ředloženo 14 žádostí za rok 2008 v celkové výši 47 6 69 988,00 EUR a z toho jich bylo schváleno 8 
v celkové výši 10 624 446,09 EUR. V prioritní ose 4  byly za rok 2008 p ředloženy pouze 2 žádosti, které nebyly v roce 2008 schváleny. Celkový 
počet předložených žádostí za rok 2008 činil 38 ve výši 74 520 428,02 EUR a z nich jich byl o schváleno 21 ve výši 22 251 483,25 EUR.   
 
Tabulka 14: Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 dle jednotlivých os 

Alokace na rok 2008 Předložené projektové 
žádosti pro rok 2008 

Schválené projekty za 
rok 2008 

Proplacené 
prost ředky p říjemcům 

za rok 2008 

Certifikované 
prost ředky za rok 

2008 
Prioritní 

osa 
počet v EUR počet v EUR počet v EUR počet v EUR počet v EUR 

1a N/A 11 717 544,10 3 5 519 076,22 3 5 519 076,22 0 0,00 0 0,00 

1b N/A 189 724,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Priorita 1  N/A 11 907 269,00 3 5 519 076,22 3 5 519 076,22 0 0,00 0 0,00 

2a N/A 22 426 600,17 19 26 841 682,30 10 6 107 960,94 0 0,00 0 0,00 

2b N/A 363 120,83 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 

Priorita 2  N/A 22 789 721,00 19 26 841 682,30 10 6 107 960,94 0 0,00 0 0,00 

3a N/A 46 910 436,54 14 20 884 378,50 8 10 624 446,09 0 0,00 0 0,00 

3b N/A 759 551,46 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 

Priorita 3  N/A 47 669 988,00 14 20 884 378,50 8 10 624 446,09 0 0,00 0 0,00 

4a N/A 31 078 419,03 2 21 275 291,00 0 0 0 0,00 0 0,00 

4b N/A 503 206,97 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 

Priorita 4  N/A 31 581 626,00 2 21 275 291,00 0 0 0 0,00 0 0,00 

Celkem  N/A 113 948 604,00 38 74 520 428,02 21 22 251 483,25 0 0,00 0 0,00 

Poznámka: Částky v EUR jsou p řepočítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporu čen ze strany NOK pro p řepočet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2008.  
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ŘO OPTP sleduje naplňování pravidla n+3/n+2 dle prioritních os, které se  dále člení na jednotlivé oblasti podpory. Sleduje se pr ůběh čerpání 
prostředků SF v jednotlivých projektových žádostech a výše čerpání je porovnávána k výši alokace daného roku/al okace ponížené o přijaté zálohy 
z EK. Rozhodným okamžikem z hlediska naplnění pravidla n+3/n+2 je stav, kdy je projekt certifi kován, tzn. že v okamžiku, kdy bude částka 
certifikovaných projektů rovna výši alokace daného roku ponížené o p řijaté zálohy z EK, bude pravidlo naplněno. Doposud nebyl žádný projekt 
certifikován.  
 
Aktuálně je sledováno naplňování alokace 2007 ponížené o p řijaté zálohy z EK, jejíž výše musí být vy čerpána do konce roku 2010. Zpoždění 
v procesu čerpání prostředků ze SF vyplývá p ředevším z pozdního schválení programu v EK, ke kter ému došlo až v závěru roku 2007. 
K vyrovnání deficitu v čerpání finančních prostředků by mělo dojít v průběhu roku 2009 a zejména roku 2010. 
 
Z tabulky 15 vyplývá, že v roce 2008 nedošlo k prop lacení prostředků příjemcům, protože žádný projekt nebyl dokončen. Nicméně poměr 
předložených žádostí k alokaci finančních prostředků tvoří 65,40% a poměr schválených projektů k alokaci finančních prostředků tvoří 19,53%. 
 
Tabulka 15: Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty) 

Alokace  Předložené žádosti  Schválené projekty Proplacené prost ředky 
příjemcům 

Certifikované 
prost ředky Rok 

a) EUR b) EUR  b/a c) EUR c/a d) EUR  d/a e) EUR e/a 

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 113 948 604,00 74 520 428,02 65,40% 51 927 074,66 45,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2009                   

2010                   

2011                   

2012                   

2013                   

2014                   

2015                   

Celkem 113 948 604,00 74 520 428,02 65,40% 22 251 483,25 19,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Poznámka: Částky v EUR jsou p řepočítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporu čen ze strany NOK pro p řepočet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2008.  
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2.1.6 Křížové financování 
OPTP neposkytuje možnost křížového financování, protože umožňuje investiční i neinvestiční výdaje a není tudíž t řeba čerpat finance z jiného 
programu. Možnost křížového financování pro OPTP neobsahuje žádná metod ika ani programový dokument. 

2.1.7 Informace o rozpisu využití fond ů 
Tabulka 16: Prioritní témata OPTP 

Téma 1 
 

Téma 2 
 

Téma 3 
 

Téma 4 
 

Téma 5 
 

 
Alokace na 
téma v OP 

 

Prioritní téma  Forma 
financování  Typ území  Hospodá řská 

činnost  
Zeměpisná 

poloha  

Průběžné 
naplňování 8 

(v EUR) Plánovaná 
částka  
(v EUR)  

81 – Mechanismy lepšího vytvá ření, 
monitorování a hodnocení dobrých politik a 
programů na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni, budování kapacit pro 
provádění politik a programů 

01 01 
Veřejná 
správa 

CZ01 
CZ02 
CZ03 
CZ04 
CZ05 
CZ06 
CZ07 
CZ08 

4 731 505,82 20 605 657,15 

85 – Příprava, provádění, monitorování a 
kontrola  01 01 

Veřejná 
správa 

CZ01 
CZ02 
CZ03 
CZ04 
CZ05 
CZ06 
CZ07 
CZ08 

1 793 653,77 26 513 374,01 

                                                           
8 Stav projektů je P4 a výše.  
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Téma 1 
 

Téma 2 
 

Téma 3 
 

Téma 4 
 

Téma 5 
 

 
Alokace na 
téma v OP 

 

Prioritní téma  Forma 
financování  Typ území  Hospodá řská 

činnost  
Zeměpisná 

poloha  

Průběžné 
naplňování 8 

(v EUR) Plánovaná 
částka  
(v EUR)  

86 – Hodnocení a studie; informace a 
komunikace 

01 01 
Veřejná 
správa 

CZ01 
CZ02 
CZ03 
CZ04 
CZ05 
CZ06 
CZ07 
CZ08 

392 414,57 16 223 319,56 

Celkem      6 917 574,16 
 

63 342 350,72 
 Poznámka: Kód Téma 2 – Forma financování: 01 = Nevratná pomoc ; Kód Téma 3 – Typ území: 01 = M ěsto; Kód Téma 5 – Zeměpisná poloha: CZ01 - CZ08 = NUTS II  

Částky v EUR jsou p řepočítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporu čen ze strany NOK pro p řepočet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2008. 
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2.1.8 Informace o pomoci podle cílových skupin 
 
U OPTP nejsou identifikovány žádné cílové skupiny, odvětví či oblasti, kterým je věnována zvláštní 
pozornost. 

2.1.9 Vrácená nebo znovu použitá pomoc 
 
Vrácená nebo znovu použitá pomoc není relevantní pr o OPTP, protože během roku 2008 nedošlo 
k proplacení žádného projektu. 

2.1.10 Kvalitativní analýza 
 
Tabulka „Kvalitativní analýza“ obsahuje p řehled schválených projektů za rok 2008 za jednotlivé prioritní 
osy. Z tabulky níže vyplývá, že v roce 2008 nedošlo  k proplacení prostředků příjemcům, protože žádný 
projekt nebyl dokončen. 
 
Tabulka 17: Kvalitativní analýza 

Schválené projekty 2008 Ukon čené projekty 
kumulativn ě Prioritní osa 

počet v EUR počet v EUR 

% podíl všech 
ukon čených 

projekt ů na alokaci  

1 3 5 519 076,22 0 0 0 

2 10 6 107 960,94 0 0 0 

3 8 10 624 446,09 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

Celkem OP 21  
 

22 251 483,25 
 

0 0 0 

Poznámka: Schválené projekty se nacházejí ve stavu P4 a ukončené projekty je stav P6.  
 
 
Dosažené výsledky pomocí OPTP: 
 

• zvýšení kvalifikace zaměstnanců v rámci specializovaných školení a seminá řů  
• zjednodušení postupu při podání žádosti o dotace z EU díky zp řehlednění a vytvoření nových 

metodických pokynů a příruček 
• zvýšení povědomosti a informovanosti obyvatel ČR týkající se možnosti čerpání dotací z fondů 

EU  
 
Přínos OPTP k horizontálním cíl ům EU 
 
Rovné p říležitosti: 
 
Pro OPTP nejsou rovné p říležitosti z hlediska náplně prioritních os relevantní. 
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Udržitelný rozvoj: 
 
Udržitelný rozvoj je členěný do tří částí – sociální, enviromentální a ekonomická. Dle čl. 17 obecného 
nařízení je udržitelný rozvoj soust ředěn především na ochranu životního prost ředí a zlepšování jeho 
kvality. OPTP však nemá p římý vliv na životní prost ředí. 
 
Princip partnerství: 
 
Do realizace KoP jsou v široké mí ře zapojeni relevantní partneři (MF ČR, ŘO tématických OP, ŘO ROP, 
asociace krajů ČR, jednotlivé krajské úřady, hl. město Praha - vazba na cíl RKaZ), a to nap ř. v aktivitách 
typu seminářů, konzultací či spolupráce s médii. ŘO OPTP zapojuje do informačních a propagačních 
opatření příslušné partnery, kteří poskytují příjemcům jasné a podrobné informace ve smyslu čl. 5 
Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (prováděcí nařízení). 
Při přípravě OPTP byl v souladu s článkem 11 obecného nařízení plně respektován princip partnerství.  
 
Příspěvek intervence OP k cíl ům Lisabonské strategie (= earmarking) 
 
Příspěvek intervence OP k cílům Lisabonské strategie není pro OPTP relevantní.  
 

2.2 Informace o souladu s právními p ředpisy Spole čenství 
 
V roce 2008 nebyly p ři provádění OP zjištěny žádné případy nesouladu s právními p ředpisy Evropského 
společenství, a to ani na straně ŘO, tak ani na straně příjemců pomoci z OP. 
ŘO vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementa ce OP, který je v souladu 
s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce kl ade důraz na soulad 
s pravidly: 
 

� hospodářské soutěže, 
� veřejných zakázek. 

2.2.1 Pravidla hospodá řské sout ěže 
 
Hospodářská soutěž musí být v souladu s národním i komunitárním práv em. V ČR je ochrana 
hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který 
zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodá řské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže. 

Operační program Technická pomoc je zaměřen dovnitř veřejné správy - příjemci jsou OSS – MMR, MF, 
PAS a CRR. Z tohoto důvodu  nebude v rámci programu poskytována ve řejná podpora a na p říjemce se 
nevztahují pravidla hospodářské soutěže. 

2.2.2 Veřejné zakázky 
 
Při implementaci OPTP je plně respektována národní legislativa harmonizovaná s p ředpisy EU v oblasti 
zadávání veřejných zakázek. Tato problematika je ošet řena zákonem č. 137/2006 Sb., o ve řejných 
zakázkách, který navazuje na právní p ředpisy ES včetně transpozice směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 
do českého právního řádu. 
Příjemci  OPTP postupují p ři zadávání veřejných zakázek rovněž v souladu s P říručkou pro žadatele a 
příjemce  a interním p ředpisem dané organizace. V p řípadě, že se pravidla daná interním p ředpisem liší 
od pravidel v  p říručce, má přednost interní předpis. Na základě aktualizace Příručky pro žadatele a 
příjemce dojde v roce 2009 k sjednocení postupu pro z adávání veřejných zakázek v rámci OPTP.  
 



 29

Na základě proběhlých auditů a zkušeností z období 2004-2006 p řistoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj 
NOK ve spolupráci s PCO k vytvo ření základního minima v oblasti zadávání zakázek, k teré nejsou 
upraveny zákonem. Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze 
zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, v programovém 
období 2007-2013“ je proto stanovit pro všechny sub jekty zapojené do procesu implementace kohezní 
politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek  nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument 
je na programu vlády ČR a předpokládá se schválení v roce 2009. Tyto závazné po stupy budou sloužit 
také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro Územní finanční orgány při výkonu kontroly 
zadávání zakázek.  
Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace OP 
spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy ES musí být striktn ě dodržován, kontrolován a p ři 
jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně 
poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu 
nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se 
o zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu.  
 

2.3 Závažné problémy a p řijatá opat ření k jejich odstran ění 

2.3.1 Informa ční systémy OPTP 
 
ŘO OPTP pravidelně definuje své požadavky na úpravu informa čních systémů (IS) Monit7+ a Benefit7, 
které jsou zadávány dodavatelské firmě prostřednictvím jejich správce – CRR, aby došlo k minimal izaci 
problémů s IS. ŘO OPTP spolupracuje s PS JMS, která se zabývá rozvo jem centrální metodiky 
monitorování, nastavením, funkcionalitami a optimal izací jednotného monitorovacího systému a také 
požadavky na všechny úrovně jednotného monitorovacího systému z hlediska rozsa hu dat pro centrální 
monitorování a pro navazující externí IS. Vzhledem k tomu, že stále probíhá zdokonalování IS, tak 
dochází k jeho celkovému pravidelnému testování, co ž umožňuje ujasnění požadavků na úpravu IS 
i ověření správné funkčnosti aplikací. Pravidelně probíhají školení, která zajiš ťují, že se v IS pohybují 
pouze kvalifikovaní zaměstnanci. V rámci EU se používá informa ční systém MSC2007, kam se p řenášejí 
údaje z Monitu7+. Jedná se o zast řešující systém pro Monit7+. Data z MSC2007 se dále přenáší do 
SFC2007.  
 

2.3.2 Rozvoj lidských zdroj ů 
 
Ze zkušeností získaných během operačních programů v letech 2004–2006 jasně vyplývá, že lidské zdroje 
jsou jedním z důležitých faktorů pro efektivní řízení a provádění NSRR a OPTP. Fluktuace zaměstnanců 
implementační struktury OPTP je jedním z problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Kvalitní tým 
pracovníků odpovědných za přípravu, řízení, monitoring, hodnocení, kontrolu, informovanost a publicitu 
NSRR zajistí správnou funkčnost při implementaci SF.  
 
Počátkem března 2008 byla sloučena oddělení ŘO IOP a ŘO OPTP. Došlo tedy k posílení pracovního 
týmu a zajištění zastupitelnosti, čímž byl vyřešen problém nedostatečné kapacity na straně lidských 
zdrojů. V případě specializovaných potřeb v rámci řízení a realizace OPTP jsou využívány časově 
omezené služby externích poradců či poradenských firem. 
V průběhu roku 2008 probíhal nábor nových pracovník ů (září – prosinec). K 31. 12. 2008 bylo 14 
systemizovaných míst za OPTP, z čehož obsazeno bylo 13 pracovních míst.  
V roce 2009 se plánuje plný stav zam ěstnanců. 
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2.4 Případné zm ěny v souvislosti s provád ěním OP 
 
V návaznosti na organizační změny, potřebu řešení nálezů auditu a dalších podnětů subjektů 
implementační struktury proběhla v roce 2008 aktualizace veškeré dokumentace k O PTP, tzn. OM OPTP, 
PŽP v OPTP, Popisu řídících a kontrolních systémů. Většina dokumentů je aktualizována průběžně 
v souladu s aktuálními pot řebami, a také snahou o zapracování p řipomínek auditorů. Oprávnění žadatelé 
jsou o aktualizacích pravidelně informováni.  
 
Projektové žádosti musí být v souladu s osnovami pr ojektů a upřesňují realizaci aktivit v souladu s platnou 
výzvou, tzn. aktuálně do 31. 12. 2010. 
 

2.5 Případná podstatná zm ěna podle čl. 57 obecného na řízení 
 
V roce 2008 nebyla zjištěna žádná podstatná změna dle č. 57 obecného nařízení odst. 1 písm. a) b).  
 

2.6 Opat ření k monitorování 

MV OPTP byl založen schválením svého statutu 25. 1.  2008 Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj 
č. 14. První řádné zasedání monitorovacího výboru proběhlo 11. 2. 2008. Na základě závěrů tohoto 
zasedání byli členové MV rozšířeni i o zástupce ostatních OP. Druhé zasedání MV OP TP proběhlo 28. 
11. 2008. PS JMS pro programové období 2007-2013 vz nikla dne 11. 8. 2008 na základě Rozhodnutí 
ministra pro místní rozvoj č. 141/2008. Tato skupina je poradním orgánem MMR pr o oblast koordinace 
jednotného monitorovacího systému pomoci v rámci fo ndů EU v ČR. Pracovní skupina projednává a 
schvaluje návrhy a požadavky NSRR jako centrálního koordinačního orgánu, Odboru publicity a 
administrativní kapacity NSRR MMR, ŘO OP, PCO a AO na rozvoj jednotného monitorovacího systému. 
Dále se zabývá nastavením, funkcionalitami a optima lizací jednotného monitorovacího systému a také 
požadavky na všechny úrovně jednotného monitorovacího systému z hlediska rozsa hu dat pro centrální 
monitorování a navazující externí informační systémy. Dne 29. 2. 2008 došlo ke zm ěně členů a vydání 
Statutu MV OPTP Rozhodnutím ministra pro místní roz voj č. 31/2008. Mimo jiné byla dne 15. 8. 2008 
vydána aktualizace Metodiky monitorování programů SF a FS pro programové období 2007-2013 OSMS 
(MMR).  

2.6.1 Principy monitorování 

Monitorování je komplex vzájemně propojených činností. Monitorování se zabývá sběrem, tříděním, 
agregováním a ukládáním informací o projektech, pri oritních osách, programu a vyhodnocováním 
průběhu jejich realizace v porovnání se stanoveným pláne m. Monitorování je prováděno v souladu 
s Metodikou monitorování SF 2007-2013.   

Typy monitorování:  
• Finanční monitorování shromažďuje a vyhodnocuje data a informace týkající se vyna ložených 

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 pok roku v implementaci projektů, prioritních os a 
programu a s tím souvisejících postupů v reálném čase.  

Monitorování programu OPTP je nezbytným nástrojem p ro: 
• 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 
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podniká opravné kroky v případě, že dochází ke zpoždění či jejich realizace nevede 
k očekávaným výsledkům,  

• administraci: systém dodává informace pro zpracová ní dokumentů a formulářů dokládajících 
realizaci projektů a programu, případně je sám generuje, 

• evaluaci: systém dodává pot řebné informace pro hodnocení programu. 

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

o naplňování monitorovacích indikátorů prostřednictvím monitorovacích zpráv příjemců, 
o kontroly na místě. 

• Sledování pokroku realizace a sestavování monitoro vacích zpráv: 
o průběžné sledování věcného, finančního a časového pokroku v realizaci projektů, 
o průběžné sledování pokroku v realizaci prioritních os a oblastí intervence, 
o průběžné sledování pokroku programu,  
o sestavování monitorovacích zpráv na úrovni program u. 

• Vazba na kontrolní činnost: 
o poskytuje data pro realizaci kontrol, 
o poskytuje podklady pro plánování kontrolní činnosti.  

 
Od po čátku realizace programu do 31. 12. 2008 prob ěhlo: 

• 2 technická zasedání MV OPTP; 
• 2 písemné procedury MV OPTP; 
• 2 řádné zasedání MV OPTP. 

 

1. technické zasedání MV OPTP 
První technické zasedání MV OPTP se uskute čnilo dne 27. 8. 2007 Stěžejním bodem jednání byla 
inicializace dokumentace OPTP tak, aby bylo možno c o nejdříve odeslat příslušné dokumenty ke 
schválení EK. 
 

1. řádné zasedání MV OPTP 
Zasedání se konalo dne 11. 2. 2008 v budov ě MMR, Staroměstské nám. 6 v Praze 1. Na programu bylo:  

• seznámení členů se Statutem, Jednacím řádem a Etickým kodexem MV OPTP;  
• schvalování výběrových kritérií OPTP;  
• projednání Evaluačního plánu OPTP;  
• představení Komunikačního plánu OPTP na léta 2007-2013. 

 

Hlavní závěry: 

Statut Monitorovacího výboru OPTP:  
- V článku 6, bodu 4 - budou členové MV OPTP rozšířeni o zástupce reprezentantů za ostatní OP, 

které v MV chybí (tématické operační programy), pokud možno vždy jeden reprezentant z a dva 
OP. 

- Do budoucna budou rozší řeni členové MV OPTP také o zástupce partner ů, včetně soukromého 
sektoru (jak je uvedeno v operačním programu). 

 
Jednací řád Monitorovacího výboru OPTP: 

- Jednací řád byl schválen se změnami zapracovanými na místě v počtu 5 hlasů z 8. 
 
Etický kodex OPTP: 

- Etický kodex byl členy MV OPTP podepsán v upravené podob ě. 
 
Výběrová kritéria OPTP 

- Výběrová kritéria OPTP byla předběžně schválena. 
 



 32

Evalua ční plán OPTP 
- Evaluační plán počítá s evaluačním pracovištěm v OPTP 
- Pracovní skupina pro evaluaci bude sou částí pracovní skupiny pro evaluaci NSRR 

 
Komunika ční plán OPTP 2007 – 2013 

- Verze zatím pracovní, bude zasláno do m ěsíce Evropské komisi přes SFC2007 
 
Různé 

- V rámci Monitorovacího výboru bude z řízena pracovní skupina pro absorpční kapacitu. Bude 
předložen návrh seznamu členů do porady vedení. 

 

 
2. technické zasedání MV OPTP 
Zasedání se konalo dne 20. 6. 2008 v budov ě Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6 
v Praze 1. Na programu zasedání byla následující té mata: 

• výroční zpráva OPTP za rok 2007, 
• informace o výzvě v OPTP, 
• přehled osnov rámcových projektů OPTP, 
• absorpční kapacita, 
• problematika PAS, 
• informace o celoplošných vzdělávacích akcích. 

 
 
 
2. řádné zasedání MV OPTP 
Zasedání se konalo dne 28. 11. 2008 v Hotelu Olympi k, Sokolovská 138 v Praze 8. Na programu bylo:  

• projednání a schválení změn Statutu MV OPTP,   
• podrobná zpráva o realizaci OPTP,   
• projednání a schválení materiálu k problematice hr azení osobních nákladů pracovníků CRR ČR 

z OPTP,  
• informace o KoP a vzdělávacích programech. 

 
Hlavní závěry: 
 

A) Prioritní osa 1 – „Podpora řízení a koordinace“ 

1) MV OPTP je platformou pro sledování realizace OP TP. Členové MV OPTP proto musí být 
informováni o všech prováděných či plánovaných akcích/projektech. V důsledku toho musí 
průběžné zprávy poskytovat dostatečně podrobné informace o dosaženém pokroku a 
předpokládaných akcích. 

2) Také informace (závěry/konkrétní akce) ze zasedání Řídícího a koordinačního výboru a 
pracovních skupin, kde je problematika týkající se realizace Národního strategického referenčního 
rámce konkrétně řešena, musí být pravidelně zasílány členům MV OPTP a EK. 

 
B) Prioritní osa 2 – „Monitorování“ 

3) Pracovní skupina pro Jednotný monitorovací systé m se pravidelně schází za účelem projednání 
otázek zdokonalení informačního systému. Bylo dohodnuto, že stručný zápis ze zasedání PS 
bude zasílán všem členům MV OPTP, řídícím orgánům všech operačních programů a EK. 

4) Plánovaný nový informační systém představí zástupci MMR v Bruselu. 
 

C) Prioritní osa 3 – „Administrativní a absorp ční kapacita“ 

5) Zástupci EK zdůraznili nutnost specifické komunikace se skupinou m alých příjemců a nutnost 
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jejich podpory a vzdělávání směřující ke zlepšení jejich schopnosti lépe p řipravit projekty v rámci 
jednotlivých OP. Zástupkyně Asociace krajů ČR nabídla spolupráci v této oblasti. NOK potvrdil, že 
spolupráce v této oblasti bude neprodleně zahájena.  

6) Na základě požadavku EK byl vypracován harmonogram činností v oblasti podpory 3.2. 
 

D) Prioritní osa 4 – „Publicita“ 

7) V současnosti probíhá průzkum informovanosti o evropských fondech. Jeho výst upy budou 
k dispozici v lednu 2009 a budou projednány na p říštím zasedání MV OPTP.  

8) Připomínky ze strany zástupců EK: je třeba důsledně dbát na efektivitu využívání  prost ředků na 
komunikační kampaně a v maximální možné mí ře zajistit koordinaci kampaní jednotlivých ŘO s 
cílem vyhnout se neefektivnímu využívání prost ředků z evropských fondů. Finanční prostředky 
plánované pro oblast publicity by bylo možné p řevést na jiné projekty či jinou osu a/či jiné OP, 
pokud je to považováno za nezbytné. 

 
E) Zabezpečení administrativní kapacity implementa ční struktury OPTP – hrazení osobních 

náklad ů pracovník ů Centra pro regionální rozvoj ČR z OPTP 

9) MV OPTP schválil za řazení CRR do oprávněných příjemců v Prioritní ose 3 – Administrativní a 
absorpční kapacita (Usnesení č. 02/MV02/08). Do té doby bylo CRR definováno v tex tu OPTP 
jako příjemce pouze v prioritní ose 2 a jako zprost ředkující subjekt pro všechny prioritní osy 
v rámci OPTP.  

10) Tato úprava bude formálně zapracována do OPTP p ři nejbližší úpravě dokumentace, v souladu s 
článkem 33 Obecného nařízení. 

 

F) Komunika ční plán OPTP, vzd ělávací aktivity 

11) Roční komunikační plán OPTP by měl být členům MV OPTP zasílán v dostatečném předstihu - 
např. na následující rok nejlépe do konce p ředchozího roku.  

12) Na příštím zasedání MV OPTP budou p ředstaveny konkrétní aktivity realizované v rámci Ro čního 
KoP 2009 (např. komunikace ve vztahu k neziskovým organizacím). 

 
 
 
1. písemná procedura  
Touto písemnou procedurou byla schválena dne 21. 3.  2008 výběrová kritéria OPTP. 
 
 
2. písemná procedura  
Druhou  písemnou procedurou byla schválena v období  30. 5. 2008 – 13. 6. 2008 Výro ční zpráva OPTP 
za rok 2007. 
 

2.6.2 Řídicí orgán 
 
ŘO OPTP je podle usnesení vlády ze dne 22. 2. 2006 č. 175 Ministerstvo pro místní rozvoj. Na základ ě 
Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 189/2007 ze dne 3. 9. 2007 byl pov ěřen výkonem funkce řídícího 
orgánu pro OPTP odbor Řídícího orgánu IOP a OPTP. Rozhodnutím ministra pro  místní rozvoj 
č. 103/2008 ze dne 30. 6. 2008 byl ustanoven Odbor ŘO OPTP a Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj 
č. 169/2008 ze dne 15. 9. 2008 byl pov ěřen odbor ŘO OPTP výkonem funkce ŘO OPTP. 
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Odpov ědnost ŘO: 
 
ŘO odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z OPTP v souladu s p ředpisy 
EU a národní legislativou. ŘO OPTP řídí chod programu a nese plnou odpov ědnost za veškeré postupy 
při jeho realizaci. Na základě čl. 59 obecného nařízení může ŘO delegovat část svých působností na 
zprostředkující subjekt. Delegace musí být provedena právně závazným aktem a je p řípustná pouze jedna 
úroveň delegace. 
ŘO je odpovědný za správné a efektivní řízení OPTP v souladu s článkem 60 obecného nařízení, 
zejména: 
 

• Zajišťuje, aby operace pro financování byly vybírány na z ákladě kritérií pro OPTP a po celou dobu 
provádění zůstávaly v souladu s platnými p ředpisy Společenství a vnitrostátními předpisy. 

• Ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a sl užby poskytnuty a zda byly výdaje na 
operace vykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s p ředpisy Společenství a 
vnitrostátními předpisy. Ověřování na místě týkající se jednotlivých operací mohou být provád ěna 
na základě vzorku v souladu s prováděcími pravidly přijatými EK postupem podle čl. 103 odst. 3 
obecného nařízení. 

• Zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání ú četních záznamů v elektronické podobě 
pro každou operaci v rámci OP a shromaž ďování údajů nezbytných pro finanční řízení, 
monitorování, ověřování, audit a hodnocení. 

• Zajišťuje, aby příjemci a jiné subjekty zapojené do provádění operací vedli buď oddělený účetní 
systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operac í, aniž tím jsou 
dotčeny účetní předpisy. 

• Zajišťuje, aby se hodnocení OP podle čl. 48 odst. 3 obecného na řízení provádělo v souladu s čl. 
47 obecného nařízení a stanoví postupy k zajištění toho, aby byly všechny doklady týkající se 
výdajů a auditů nezbytné pro zajištění odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční 
toky uchovávány v souladu s požadavky čl. 90 obecného nařízení. 

• Zajišťuje, aby certifikační orgán obdržel pro účely certifikace všechny nezbytné informace 
postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji. 

• Řídí práci monitorovacího výboru a poskytuje mu doku menty umožňující sledovat kvalitu 
provádění OP s ohledem na jeho konkrétní cíle. 

• Vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění OP a po schválení MV je p ředkládá EK. 
• Zajišťuje soulad s požadavky na poskytování informací a p ropagaci stanovenými v čl. 69 

obecného nařízení. 
 
 
 
Kvalita monitorovacího systému 
 
Monitorovací systém v současné době vykazuje dílčí právní a technické nedostatky. Tyto problémy však  
budou v průběhu roku 2009 eliminovány.  
 
Shrnutí funk čnosti implementa ční struktury OPTP 
 
Řídící a kontrolní systém OPTP od procesu vyhlášení výzvy do fáze vydání Podmínek stanovení výdajů 
na financování akce organizační složky státu/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dopi su ministra pro místní 
rozvoj/Registračního listu vykazuje dostatečnou úroveň funkčnosti pro realizaci administrativně 
schvalovacích procedur v rámci administrace žádosti .  
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2.6.3 Evaluace programu 
 
V rámci OPTP v roce 2008 nebyly provedeny žádné eva luační aktivity. Proces schvalování evaluačních 
aktivit pro období 2007-2013 nebyl schválen MV. V r oce 2009 dojde k novému vytvo ření evaluačních 
aktivit na léta 2007-2013. 
 
Pracovní skupina pro evaluace je naplánována na kon ec ledna 2009. Jednání se zúčastní zástupci MMR 
a ŘO OP.  
Na programu jednání bude NOK informovat o plánované m sdílení informací ve formě extranetu 
s omezeným přístupem účastníků, kde by vznikla knihovna evaluačních studií. Tato aktivita je základním 
kamenem pro úspěšnou koordinaci systému evaluace, sdílení informací .  
Zasedání Pracovní skupiny pro evaluace se uskute ční v průběhu března. 
 
Přehled plánovaných evalua čních aktivit na rok 2009 
 
Evaluační plán OPTP předpokládá pro rok 2009 realizaci následujících eval uačních aktivit: 
 
Strategická evaluace: 

• Souhrnné hodnocení pro strategickou zprávu. 
 
Operační evaluace: 

• Hodnocení implementačního systému; 
• Hodnocení monitorovacího systému; 
• Roční problémové hodnocení OPTP 2008; 
• Ad hoc evaluační studie. 
 

2.7 Případná národní výkonnostní rezerva 
 
Případná národní výkonnostní rezerva není pro OPTP re levantní. 
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3 Provád ění podle prioritních os  
 
Kvalitativní analýza 
 
Tabulka „Kvalitativní analýza dle prioritních os“ v yjadřuje celkový počet předložených žádostí za rok 2008 v celkovém po čtu 38, z čehož pod 
prioritní osu 1 spadají 3 žádosti, pod prioritní os u 2 jich spadá 19, v prioritní ose 3 bylo p řeloženo 14 žádostí a v prioritní ose 4 jsou 2 žádos ti. 
Celkový počet schválených projektů činí 24, z čehož v prioritní ose 1 jsou 3 projekty, za prioritn í osu 2 bylo schváleno 10 projekt ů, na prioritní osu 
3 připadá 9 schválených projektů a v prioritní ose 4 není schválen žádný projekt. U končené a proplacené projekty v rámci programu nejsou z a rok 
2008 žádné.  
 
Tabulka 18: Kvalitativní analýza dle prioritních os  

Předložené projektové žádostí 
2008 Schválené projekty 2008 Ukončené projekty  Oblast/podoblast 

podpory 
počet v EUR počet v EUR počet v EUR 

Proplacené 2007 
- 2013 (v EUR) 

1.1 2 4 393 541,12 2 4 393 541,12 0 0 0 

1.2 1 1 125 535,10 1 1 125 535,10 0 0 0 

1.3 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

1.4 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

2.1 19 26 841 682,30 10 6 107 960,94 0 0 0 

3.1 14 20 884 378,50 8 10 624 446,09 0 0 0 

3.2 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

4.1 1 17 895 644,00 0 0,00 0 0 0 

4.2 1 3 379 647,00 0 0,00 0 0 0 

Celkem OP 38  74 520 428,02 21 22 251 483,25 0 0 0 

Poznámka: Schválené projekty se nacházejí ve stavu P4 a ukončené projekty je stav P6. 
    Částky v EUR jsou p řepočítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporu čen ze strany NOK pro p řepočet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2008. 
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Přehled p ředložených projektových žádostí za jednotlivé prior itní osy vyjád řený v grafech 
 
Níže uvedené grafy (1-4) vyjad řují procentuální přehled předložených žádostí všech žadatelů za jednotlivé prioritní osy. Graf číslo 5 obsahuje 
přehled celkového počtu předložených žádostí dle žadatelů celkem za všechny prioritní osy. Žadateli v rámci OPTP jsou pro prioritní osu 1 - MF a 
MMR, pro prioritní osu 2 - MF, MMR a CRR, pro prior itní osu 3 jsou zastoupeni všichni žadatelé, tj. MF , MMR, CCR, PAS a pro prioritní osu 4 - MF 
a MMR. Přičemž za prioritní osu 3 CRR nep ředložilo žádný projekt a za prioritní osu 4 nep ředložilo žádný projekt MF.     
 
Graf 2: Procentuální vyjádření počtu předložených žádostí      Graf 3: Procentuální vyjád ření počtu předložených žádostí 

dle žadatelů za prioritní osu 1            dle žadatel ů za prioritní osu 2 

Předložené žádosti za prioritní osu 1 dle žadatelů
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Graf 4: Procentuální vyjádření počtu předložených žádostí      Graf 5: Procentuální vyjád ření počtu předložených žádostí 

dle žadatelů za prioritní osu 3                                                  dle žadatel ů za prioritní osu 4  
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 Graf 6: Procentuální vyjád ření celkového počtu předložených žádostí dle žadatelů 

celkem za všechny prioritní osy  

Předložené žádosti dle žadatelů za všechny prioritní osy
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Přehled schválených projekt ů za jednotlivé prioritní osy vyjád řený v grafech 
 
Výše jsou uvedeny grafy (6-10) s procentuálním vyjá dřením schválených projektů všech žadatelů za jednotlivé prioritní osy. Graf číslo 10 obsahuje 
přehled celkového počtu schválených projektů dle žadatelů celkem za všechny prioritní osy. Žadateli v rámci OPTP pro prioritní osu 1 jsou - MF a 
MMR, pro prioritní osu 2 - MF, MMR a CRR, pro prior itní osu 3 jsou zastoupeni všichni žadatelé, tj. MF , MMR, CCR, PAS a pro prioritní osu 4 - MF 
a MMR. Přičemž za prioritní osu 3 nebyl za CRR a PAS p ředložen žádný projekt a za prioritní osu 4 nep ředložilo žádný projekt MF.     
 
Graf 7: Procentuální vyjádření počtu schválených projektů      Graf 8: Procentuální vyjád ření počtu schválených projektů 
           dle žadatel ů za prioritní osu 1                                   dle žadatelů za prioritní osu 2 

Schválené projekty za prioritní osu 1 dle žadatelů
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Schválené projekty za prioritní osu 2 dle žadatelů
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Graf 9: Procentuální vyjádření počtu schválených projektů     Graf 10: Procentuální vyjád ření počtu schválených projektů 
           dle žadatel ů za prioritní osu 3           dle žadatel ů za prioritní osu 4 – NESCHVÁLEN ŽÁDNÝ PROJEKT 

Schválené projekty za prioritní osu 3 dle žadatelů
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 Graf 11: Procentuální vyjád ření celkového počtu schválených projektů dle žadatelů  
              celkem za všechny prioritní osy             
 

Schválené projekty dle žadatelů za všechny prioritní osy
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Žadatelem bylo staženo 8 projektových žádostí, z čehož 3 projektové žádosti v rámci MMR a ostatní p řes CRR. Ze strany ŘO OPTP nedošlo 
k zamítnutí žádné z projektových žádostí.  
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3.1 Prioritní osa 1 
 
Prioritní osa 1a – Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence 
Prioritní osa 1b – Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschop nost a zaměstnanost 
 
Dosažený pokrok a jeho analýza 
 
Naplňování indikátor ů v rámci prioritní osy 1 
Prioritní osa 1 má stanoveny 4 indikátory. U každéh o z indikátorů došlo v roce 2008 k jeho napl ňování, 
přičemž u indikátoru „Realizace studií a zpráv“ došlo j iž v roce 2008  k p řesažení cílové hodnoty pro rok 
2015, kdy dosažená hodnota v roce 2008 činila 42, ačkoli plánovaná pro rok 2015 je 27. Indikátory 
480700, 480300 a 480500 jsou indikátory výstupu a p oslední indikátor 481100 je indikátor výsledku. 
 
Tabulka 19: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prio ritní osu 1 

Kód 
NČI 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 9 

Dosažená 0  13 N/A  13 

Výchozí 14 0 N/A  14 480700 

Počet 
vytvořených 
metodických a 
technicko-
informačních 
materiálů 

počet 
ŘO 

OPTP 

Plánovaná
10 

N/A N/A 36 36 

Dosažená 0 2  N/A  2 

Výchozí 12 0 N/A 12  480300 

Počet zasedání 
výborů 
(monitorovacích
, poradních a 
řídících) 

počet 
ŘO 

OPTP 

Plánovaná N/A N/A 92 92 

Dosažená 0  42 N/A 42  

Výchozí 3 0 N/A 3  480500 
Realizace studií 
a zpráv 

počet 
ŘO 

OPTP 

Plánovaná N/A N/A 27 27 

Dosažená 0  1 N/A  1 

Výchozí  0 0 N/A  0 481100 

Počet 
uskutečněných 
školení, 
seminářů, 
workshopů, 
konferencí 
apod. 

počet ŘO 
OPTP 

Plánovaná N/A N/A 10 10 

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty ve stavu P6 +  P4, u nichž byla odevzdána monitorovací zpráva. 
     Výchozí a cílová hodnota p řevzata z OP, dosažena hodnota ze systému MONIT7+.  

                                                           
9 Údaje jsou uvedeny kumulativně. 
10 Plánované hodnoty indikátorů se v OPTP nestanovují.  
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3.2 Prioritní osa 2 
 
Prioritní osa 2a – Monitorování – cíl Konvergence 
Prioritní osa 2b – Monitorování – cíl Regionální ko nkurenceschopnost a zaměstnanost 
 
Dosažený pokrok a jeho analýza 
 
Naplňování indikátor ů v rámci prioritní osy 2 
Prioritní osa 2 má stanoveny 3 indikátory. U každéh o z indikátorů došlo v roce 2008 k jeho napl ňování, 
přičemž u indikátoru „Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů“ došlo již v roce 
2008  k přesažení cílové hodnoty pro rok 2015, kdy dosažená h odnota v roce 2008 činila 6, ačkoli 
plánovaná pro rok 2015 jsou 4. Indikátory 480700 a 481100 jsou indikátory výstupu a poslední indikátor  
481902 je indikátor výsledku.  
 
Tabulka 20: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prio ritní osu 2 

Kód 
NČI Název indikátoru Měrná 

jednotka  Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem
11 

Dosažená 0 6  N/A  6 

Výchozí 2 0 N/A  2 480700 

Počet vytvořených 
metodických a 
technicko-
informačních 
materiálů 

počet 
 ŘO 

OPTP 

Plánovaná12 N/A N/A 4 4 

Dosažená 0  73 N/A  73 

Výchozí  40 0 N/A 40  481100 

Počet 
podpořených 
školení, seminářů, 
apod. 

počet ŘO 
OPTP 

Plánovaná N/A N/A 185 185 

Dosažená 0  1127 N/A  1127 

Výchozí  320 0 N/A 320  481902 
Počet 
proškolených osob 

počet 
ŘO 

OPTP 

Plánovaná N/A N/A 1480 1480 

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty ve stavu P6 +  P4, u nichž byla odevzdána monitorovací zpráva. 
    Výchozí a cílová hodnota p řevzata z OP, dosažena hodnota ze systému MONIT7+.  
       

                                                           
11 Údaje jsou uvedeny kumulativně. 
12 Plánované hodnoty indikátorů se v OPTP nestanovují.  
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3.3 Prioritní osa 3 
 
Prioritní osa 3a – Administrativní a absorp ční kapacita – cíl Konvergence 
Prioritní osa 3b – Administrativní a absorp ční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 
 
Dosažený pokrok a jeho analýza 
 
Naplňování indikátor ů v rámci prioritní osy 3 
Prioritní osa 3 má stanoveny 4 indikátory. U každéh o z indikátorů došlo v roce 2008 k jeho napl ňování. Za 
rok 2008 nedošlo k p řesažení cílové hodnoty pro rok 2015. Indikátory 481 100 a 483100 jsou indikátory 
výstupu a indikátory 483101 a 481900 jsou indikátor y výsledku. 
 
Tabulka 21: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prio ritní osu 3 

Kód 
NČI Název indikátoru  Měrná 

jednotka  Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem
13 

Dosažená 0 11  N/A 11 

Výchozí  0 0 N/A 0 481100 

Počet 
uskutečněných 
školení, seminářů, 
workshopů, 
konferencí apod. 

počet 
ŘO 

OPTP 

Plánovaná14 N/A N/A 200 200 

Dosažená 0  65 N/A 65 

Výchozí 
 132,

5 0 N/A 132,5 483100 

Počet 
zaměstnaných 
pracovníků 
implementační 
struktury 

počet 
ŘO 

OPTP 

Plánovaná N/A N/A 345 345 

Dosažená 0  13 N/A 13 

Výchozí 0  0 N/A 0 483101 

Počet 
zaměstnanců. 
implementační 
struktury 
zaměstnaných 
déle než 3 roky 

počet 
ŘO 

OPTP 

Plánovaná N/A N/A 170 170 

Dosažená 0 20  N/A 20 

Výchozí  0 0 N/A 0 481900 
Počet úspěšně 
proškolených 
osob 

počet ŘO 
OPTP 

Plánovaná N/A N/A 3000 3000 

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty ve stavu P6 +  P4, u nichž byla odevzdána monitorovací zpráva. 
    Výchozí a cílová hodnota p řevzata z OP, dosažena hodnota ze systému MONIT7+.  

                                                           
13 Údaje jsou uvedeny kumulativně. 
14 Plánované hodnoty indikátorů se v OPTP nestanovují.  
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3.4  Prioritní osa 4 
 
Prioritní osa 4a – Publicita – cíl Konvergence 
Prioritní osa 4b – Publicita – cíl Regionální konku renceschopnost a zaměstnanost 
 
Dosažený pokrok a jeho analýza 
 
Naplňování indikátor ů v rámci prioritní osy 4 
Prioritní osa 4 má stanoveny 4 indikátory. U žádnéh o z indikátorů nedošlo v roce 2008 k jeho napl ňování. 
Za rok 2008 tudíž nedošlo k p řesažení cílové hodnoty pro rok 2015. Indikátory 480 700 a 480900 jsou 
indikátory výstupu a indikátory 480901 a 480902 jso u indikátory výsledku. 
 
Tabulka 22: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prio ritní osu 4 

Kód 
NČI 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka  Zdroj  Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 15 

Dosažená 0 0  N/A 0  

Výchozí 0 0 N/A 0  480700 

Počet 
vytvořených 
metodických a 
technicko-
informačních 
materiálů 

počet 
ŘO 

OPTP
  

Plánovaná
16 

N/A N/A 25 25 

Dosažená 0  0 N/A  0 

Výchozí  0 0 N/A  0 480900 

Počet 
uspořádaných 
informačních a 
propagačních 
aktivit 

počet 
 ŘO 

OPTP 

Plánovaná N/A N/A 15 15 

Dosažená 0  0 N/A  0 

Výchozí 
3 080 
000  0 N/A  3 080 000  480901 

Počet návštěv 
internetových 
stránek 

počet 
 ŘO 

OPTP 

Plánovaná N/A N/A 6 000 000 6 000 000  

Dosažená 0  0 N/A  0 

Výchozí 
 1 977 

000 0 N/A  1 977 000  480902 
Počet stažení 
elektronických 
dokumentů 

počet 
 ŘO 

OPTP 

Plánovaná N/A N/A 3 500 000 3 500 000  

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty ve stavu P6 +  P4, u nichž byla odevzdána monitorovací zpráva. 
      Výchozí a cílová hodnota p řevzata z OP, dosažena hodnota ze systému MONIT7+.  

                                                           
15 Údaje jsou uvedeny kumulativně. 
16 Plánované hodnoty indikátorů se v OPTP nestanovují.  
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4 Programy ESF: Soudržnost a zam ěření 
 
Programy ESF nejsou pro OPTP relevantní, protože OP TP je financováno z ERDF. 
 

5 Případné programy ERDF/Fond Soudržnosti (velké 
projekty) 

 
Není pro OPTP relevantní, protože OPTP nemá velké p rojekty. 
 

6 Technická pomoc 
 
Technická pomoc není pro OPTP relevantní. 
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7 Informování a publicita 
 
Základní prvky komunikace vyplývají z obecného na řízení a prováděcího nařízení Komise (ES) 
č. 1828/2006.  
KoP OP TP pro léta 2007 - 2013 a následných RKoP pr o jednotlivá léta a jsou koordinovány 
prostřednictvím Pracovní skupiny pro informování a public itu fondů EU fungující na úrovni NOK a ŘO. 
 
Dne 18. 4. 2008 byl odeslán EK KoP, který prošel p řipomínkovým řízením mezi ŘO OPTP a Odborem 
publicity  a administrativní kapacity NSRR (OAK). Z  tohoto plánu, schváleného dne 18. 11. 2008, vycház í 
KoP pro rok 2008. Priority RKoP v rámci jednotlivýc h oblastí intervence jsou naplňovány pomocí různých 
komunikačních nástrojů, resp. nástrojů informovanosti a publicity, které jsou voleny podl e cílové skupiny a 
podle obsahu sdělení. Cílem ŘO OPTP ve spolupráci se ZS je mimo jiné koordinovat  veškeré informační 
aktivity a využívat osvědčené postupy a tyto i další komunika ční nástroje dále rozšiřovat a zkvalitňovat.  
 
Prostřednictvím nástrojů informovanosti a publicity si ŘO OPTP klade za cíl rozvíjení vhodných 
informačních kanálů, cílem je zlepšit komunikaci s ve řejností, s dalšími národními, regionálními i místní mi 
orgány a se subjekty implementace. 
 
V měsíci říjnu 2008 byla zahájena mediální kampaň NOK pod názvem „NOK - Víte o nás?“, která byla 
ukončena 15. 11. 2008. Jejím cílem bylo zvýšit pov ědomí o politice HSS mezi širokou ve řejností 
s důrazem na regionální oblasti. Zástupci MMR a NOK se dále aktivně zúčastnili např. konference Open 
Days v Ostravě ve dnech 2. - 3. 10. 2008. 
 
Provád ěné a plánované aktivity a použité nástroje: 

Harmonogram aktivit publicity: 
 

� Do konce roku 2008 byly realizovány aktivity stano vené v RKoP pro rok 2008. Probíhaly práce na 
finalizaci čtyř publikací, průvodci fondy EU, brožury o NSRR, vyjednávání o vydáv ání 
periodického tisku.  

 
� Polovina roku 2009 bude zaměřena na pokračování proběhlé kampaně „NOK - Víte o nás?“ a 

cílem komunikační strategie bude zvolit jednoduchý a srozumitelný jazyk vůči cílovým skupinám. 
V období mezi lednem a červnem 2009 proběhne kampaň „Víte o fondech?“. 

 
� V 2. polovině roku 2009 bude na základě zadávacího řízení podepsána smlouva s mediální a 

kreativní agenturou, která bude zajiš ťovat dodání externích služeb spojených s realizací 
komunikačních strategií. V době mezi červencem a prosincem 2009 bude zrealizována kampa ň 
s mottem „Fondy EU – Investice do vaší budoucnosti“ . 

 

Webové stránky 

Jednou z prioritních aktivit komunikační strategie NSRR je webová stránka www.strukturalni-fondy.cz 
sloužící jako základní rozcestník pro každého, kde se chce seznámit s politikou HSS realizovanou 
v České republice. 
 
a) ŘO OPTP se zaměřuje na záložku OPTP, kde jsou pravidelně zveřejňovány veškeré relevantní 
dokumenty včetně programového dokumentu v českém i anglickém jazyce i aktuální informace k rea lizaci 
OPTP. ZS má na svých stránkách aktuální informace k  probíhající implementaci OPTP. ŘO OPTP na 
webu www.strukturalni-fondy.cz mj. průběžně aktualizuje Frequently Asked Questions (FAQ). Žada telé 
mají příležitost se svým dotazem oslovit p římo komunikačního pracovníka.  
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b) NOK průběžně ve spolupráci se všemi ŘO OP spravuje celý portál a zodpovídá za jeho vzhle d, 
strukturu i vlastní obsah. NOK prost řednictvím Odboru publicity a administrativní kapaci ty NSRR (OAK) 
podepsal dne 19. 12. 2008 smlouvu s novým dodavatel em a ještě v prosinci zahájil p řípravu podkladů 
k vytvoření nového portálu, který bude funkční od začátku dubna 2009. Web www.strukturalni-fondy.cz se 
promění po grafické stránce a bude inovativní i co se tý če obsahu. Přinese uživatelům jednodušší a 
přehlednější vyhledávání základních informací o fondech EU, aktuálních výzev, vydávaných informačních 
materiálů i příklady úspěšně zrealizovaných projektů. 
 
c) Aktuální seznam příjemců OPTP je umístěn na webových stránkách http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/5c4fcfd5-57b2-4435-8e17-19a2e0d1b754/Dokumenty. 
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Seznam zkratek 
 
AO Auditní orgán 

CEDR Informační systém centrální evidence dotací 

CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR 

ČR Česká republika 

DIS Dotační informační systém MMR 

EK Evropská komise 

ERDF European Regional Development Fund (Evropský f ond pro regionální rozvoj) 

ES Evropské společenství 

ESF European Social Fund (Evropský sociální fond) 

EU Evropská unie 
FAQ Frequently Asked Questions (Často kladené otázky) 

FS Fond soudržnosti 

GŘ Generální ředitelství 

IOP Integrovaný operační program 
IRAP Účetní informační systém MMR 

ISPROFIN Informační systém programového financování 

HSS Hospodářská a sociální soudržnost 

KoP Komunikační plán 
Konv. Cíl Konvergence 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

Monit7+ Monitorovací informační systém MMR 

MP Metodický pokyn 

MS Monitorovací systém 

MSC2007 Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

MV OPTP Monitorovací výbor Operačního programu Technická pomoc 

N/A Not available (Není k dispozici) 

NČI Národní číselník indikátorů 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NRP Národní rozvojový plán 

NUTS La Nomenclature des Unités Territoriales Stati stiques (Statistická územní jednotka) 

NSRR Národní strategický referenční rámec 
OAK Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR  

OIAK Oddělení interního auditu a kontroly 

OM Operační manuál 

OP Operační program 
OSMS Odbor správy monitorovacího systému 

OPTP Operační program Technická pomoc  
OSS Organizační složky státu 

P4 Projekt schválen k financování 

P6 Financování projektu ukončeno 
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PAS Pověřený auditní subjekt 

PO Prioritní osa / prioritní oblast 

PCO Platební a certifikační orgán 

PS JMS Pracovní skupina Jednotný monitorovací systé m 

PwC PricewaterhouseCoopers 

PŽP Příručka pro žadatele a p říjemce 

RKaZ Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

RKoP Roční komunikační plán 

ROP Regionální operační program 

ŘO Řídící orgán 

ŘKV Řídící a koordinační výbor 

SF Strukturální fondy 
SFC2007 Informační systém Evropské komise 

SOZS Strategické obecné zásady Společenství 

ZS Zprostředkující subjekt 
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