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Zkušenosti autora

�osobní zkušenosti 
�konzultováno s příjemci 
�náměty hlavně ze zkušeností s ESF, EAFRD (= určité 

omezení) 
� také ROV OP LZZ za r. 2010 (IREAS) a Střednědobé 

hodnocení PRV (spoluautor) 



Nyní - nám ěty na úrovni 
�koncipování programů pomoci
�výzev a hodnocení žádostí 
� realizace a monitoringu projektů 



Mnohými p říjemci o čekávané 
změny na úrovni národních 
program ů (2014+)

� - méně OP� - méně OP
� - pokud možno jednotná a společná pravidla, aspoň ta 
základní 
� - vícefondové financování a územně a věcně 
integrované projekty 
� - využít nástroj globálního grantu, ale s radikálním 
zjednodušením pro příjemce.



Zjednodušování administrativy 
zahrnuje více aspekt ů (užitk ů):
� samotné zjednodušení postupů na straně poskytovatele i 

příjemce
� zvýšení stability a srozumitelnosti pravidel
� co největší sjednocení pravidel různých fondů, resp. různých 

OP 
� zvýšení transparentnosti podpory (nejen na straně příjemců!) 
� zachování nutných a účinných kontrolních a supervizních 

postupů. 



Dnes již fungují opat ření 
(ale ne všude!): 
� - prodloužení monitorovacího období ze 3 na 6 měsíců - ale 
raději: diferencované požadavky na příjemce (metoda 
semaforu)
� - postupná automatizace (např. monitorovacích zpráv nebo 
věcných hodnocení) 
� - přesun požadavků na určité doklady z fáze podávání 
žádosti do fáze přípravy rozhodnutí 
� - zrychlení výběru projektů průběžným zadáváním žádostí k 
věcnému hodnocení 
� - v nové verzi pravidel pro příjemce uvádět seznam změn 



� ke zrychlení čerpání –
například:
�zrychlení činnosti stavebních úřadů při udělování 

stavebních povolení 
�zrychlení činnosti ÚOHS při rozhodování o 

napadených výběrových řízeních napadených výběrových řízeních 
�proplácení prostředků v běžné lhůtě splatnosti 

faktur (u některých invest. projektů)
�a nakonec i již zmíněné zkrácení termínů pro 

posuzování žádostí o platby 



� Zavést princip Dvakrát a dost



ke zvýšení ú činnosti a 
hospodárnosti podpory 

� Integrace projekt ů
�Velká slabina všech OP: pracuje se se vzájemně 

izolovanými žadateli.izolovanými žadateli.
�Chybí věcná a územní integrace projektů. 
�Ke zvýšení synergických efekt ů podpory bude 

sloužit komunitn ě řízený místní rozvoj
�Už dnes - připravit výpis totožných, v ěcně 

podobných nebo geograficky shodných 
žádostí; pro odpov ědné posouzení, odstran ění 
duplicit a propojení „p říbuzných“ projekt ů.



� Tam, kde se p ředkládají investi ční projekty, m ěla by být 
vyhlášena kontinuální výzva . To má souvislost s náročností 
získání stavebních povolení. 

� Striktní a p ůvodn ě dob ře myšlená omezení mohou � Striktní a p ůvodn ě dob ře myšlená omezení mohou 
snižovat ú činnost podpory. 

� Zvážit výhody a nevýhody dvoukolového výb ěru 
projekt ů ...



� A = Snížit podíl nep římých náklad ů o 2 procentní body . 
B = Snížit objem technické podpory v každém OP rovn ěž o B = Snížit objem technické podpory v každém OP rovn ěž o 
dva procentní body . 

� Automaticky zasílat žadatel ům posudky hodnotitel ů…



� Přijmout pravidlo, aby žadatel mohl podat 
vysv ětlení k částem rozpo čtu, které jsou v 
procesu hodnocení projektové žádosti, resp. v 
procesu přípravy na jednání výběrové komise, 
navrženy ke zkrácení v celkové výši více než 10% 
(?) původně navrženého rozpočtu. (?) původně navrženého rozpočtu. 

� Vytvá řet větší tlak na kvalitu velkých projekt ů 
(systémových, resp. národních individuálních), 

� vyžadovat analýzu nákladů a užitků (CBA), resp. 
vyhodnocení dopadů,  

� snížit alokaci ve výzvě nebo rozšířit okruh příjemců, 
� zavést veřejné projednávání návrhů projektových žádostí .



Procesy, které nejvíce devastují 
příjemce: monitoring projekt ů

���� Zkrátit dlouhé lh ůty pro schválení monitorovacích zpráv 
– zřídit pravidlo proml čení (resp. prekluze) doby 
nečinnosti administrátora 

� Jestliže administrátor nevyzve příjemce k doplnění dané MZ 
do 60 kalendářních dnů ode dne doručení MZ, bude se MZ 
považovat za schválenou a bude dán pokyn k proplacení 
zjednodušené žádosti o platbu 

� Administrátor dosud nemívá vůbec žádnou lhůtu ani pro 
odeslání svých připomínek k MZ… 



� � Zrychlit proplácení požadovaných plateb p říjemcům 
tím, že nesporné výdaje budou propláceny ihned po 
první kontrole monitorovací zprávy a nikoli až po 
vyjasnění a schválení všech požadovaných výdajů. Sporné 
výdaje proplácet dodatečně po jejich vyjasnění.

Zjednodušit monitorovací zprávy a žádosti o platbu. � Zjednodušit monitorovací zprávy a žádosti o platbu. 
� Věcnou část monitorovací zprávy redukovat na 

elektronický formulá ř

� Finanční část MZ redukovat na rozší řenou soupisku 
účetních doklad ů dopln ěnou o výpis z projektového 
účtu.

� Návrh rozšířené soupisky účetních dokladů …



� Zavést radikální zjednodušení projektových 
žádostí a plateb u dostate čně 
standardizovaných zám ěrů
Žadatel by vyplnil pouze v ěcné zam ěření 
projektu, zjednodušený rozpo čet a monitorovací projektu, zjednodušený rozpo čet a monitorovací 
indikátory.

� Většinu projekt ů nechat z ú četního hlediska 
projít řádným auditem , ale pak již neprovád ět 
další kontroly



� Neprov ěřovat a už v ůbec nepovažovat za 
nesrovnalost „nález“ o tom, že není správn ě 
zaúčtována či dokonce že chybí částka nap ř. do 
1000 Kč (nebo do 500?). 
�Jde o stanovení limitu tolerance na chyby 

zanedbatelného rozsahu.
�Přijmout pravidlo přiměřenosti: jestliže je škoda 

nižší než náklady na její odstran ění (a to na 
straně příjemce i kontrolního orgánu), měla by být 
prominuta, třebaže bude zaevidována a případně 
kumulována s dalšími malými škodami. 

Boj o 3 mylně zaslané a ihned vrácené Kč…



� S tím souvisí problémový pojem nesrovnalosti -
je třeba předefinovat.
�Mylná transakce je ozna čena za porušení 

rozpo čtové kázn ě a řeší se jako nesrovnalost, i rozpo čtové kázn ě a řeší se jako nesrovnalost, i 
když nikomu nebyla způsobena škoda a zjevný 
omyl byl okamžitě napraven. 



�� „Léčit“ alibisticko úzkostný syndrom 
administrátora . Ten spočívá v požadování stále 
nových dokladů a informací. Vím, že administrátor 
má pro své požadavky obvykle určitý formální 
podklad, takže to vypadá, že prostě jen svědomitě podklad, takže to vypadá, že prostě jen svědomitě 
pracuje. 

� I tam, kde administrátor lhůtu stanovenou má (30 
dní), stává se, že poslední den lh ůty pošle 
nicotné p řipomínky či dotazy , které mají za cíl 
obnovit stanovenou lhůtu pro administrátora. 



� Požadovat výstupy, ne detailní informace o 
průběhu prací. 
�Zrušit povinné prac. výkazy – orientovat se 

především na výstupy.především na výstupy.
�Kdo potřebuje znát, co přesně se kdy dělalo? Jsou 

prac. výkazy nezbytné? 
�Zabývat se výstupy a výsledků projektů, 

oprávněností nákladů a dodržením termínů.  



� Příjemce by m ěl mít právo na iniciativu 
vytvo řit v projektu více, než p ůvodn ě plánoval –
zvlášť nejsou-li s tím spojeny přímé náklady. 
�Jde o činnosti „navíc“, které prokazatelně vedou ke 

zkvalitnění projektu, zlepšují využívání výstupů, 
jsou v souladu s cíli projektu a využívá je větší jsou v souladu s cíli projektu a využívá je větší 
počet osob (cílová skupina). 

�Náklady by v těchto případech neměly být 
považovány za nezpůsobilé a pokud příjemce 
dokáže najít prostředky ve svém rozpočtu, tak by 
je měl mít možnost z přímých nebo nepřímých 
nákladů projektu financovat. 



� Jako obecné opatření proti velmi častým a oprávněným 
stížnostem na jednání pracovníků administrátora navrhuji, 
aby všechny ŘO zahájily zvláštní kampa ň k přijetí 
pracovník ů ze skupiny 50+ , protože ti:
- jsou profesně zkušení- jsou profesně zkušení
- umí komunikovat
- dělají méně chyb
- jsou loajální
- a…
(…a neodcházejí na mateřskou)



Maličkosti na téma 
ADMINISTRATIVNÍ STRASTI A PASTI 
PROJEKTŮ 
� Změnit pravidlo o tom, že navýšení jednotkové ceny o 
více jak 10 % je v OP LZZ podstatná zm ěna. Toto pravidlo 
komplikuje financování především těch projektů, jejichž komplikuje financování především těch projektů, jejichž 
zahájení je i více než půl roku od doby podání projektové 
žádosti. Za tu dobu se mohou změnit jak ceny, tak potřeby 
nákupu různých předmětů. 

� Jak se komunikuje s p říjemci, dokládá automatické 
upozornění e-mailem: „Další monitorovací období projektu 
končí dne , monitorovací zprávu je nutné podat do 30 dní od 
ukončení sledovaného období.“



� � Důsledky nástupu nového pracovníka u administrátora 
jsou tém ěř vždy negativní.

� � Administrátoři požadují obrovské množství dokladů, resp. 
skenů – většinou kvůli úplnosti, přesvědčivosti, doplnění 
podpisů atd. Jsem přesvědčen, že by stačilo, aby ve svých 
připomínkách upozorňovali, že např. chybí podpis a nechali 
na příjemci, jak se s tím vypořádá. 

�



Ď za P !

oldrich.cepelka@tima-liberec.cz


