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Dohoda o partnerství (DoP), klíčový stra-
tegický zastřešující dokument pro progra-
mové období 2014–2020, byla schválena 
Evropskou komisí po několikaleté přípravě 
již v srpnu 2014. To však neznamenalo, že 
její podoba je definitivně uzavřená. I na-
dále bylo vyjednáváno o jednotlivých pro-
gramech a právě změny a posuny v nasta-
vení programů, především v závěrečné fázi 
jejich přípravy, způsobily, že bylo potřeba 
mírně upravit i Dohodu o partnerství, aby 
se dostala do souladu s programovými 
dokumenty. Se zástupci Evropské komise 
bylo dohodnuto, že k této nezbytné tech-
nické revizi DoP dojde po schválení po-
sledního programu, což nastalo 11. červ-
na 2015. Revize byla provedena v letních 
měsících, v září projednána Radou pro ESI 

AKTUALIZACE DOHODY O PARTNERSTVÍ

Po schválení posledního programu v červnu letošního roku došlo k technické revizi Do-
hody o partnerství, která uvedla tento zastřešující dokument do souladu s programovými 
dokumenty. 

fondy na pracovní úrovni a v říjnu nefor-
málně s Evropskou komisí. Následně byla 
aktualizace Dohody o partnerství předlo-
žena na jednání vlády ČR dne 20. listopadu 
2015 pro informaci. Do konce roku 2015 
bude oficiálně předložena Evropské komi-
si prostřednictvím systému SFC.

Hlavní změny
V programech došlo ke zpřesnění a úpra-
vě zacílení některých intervencí a v pří-
padě některých programů k drobným 
přesunům alokací mezi prioritními osami 
či tematickými cíli. Tyto změny vytvořily 
potřebu úpravy především finančních ta-
bulek (alokace dle programů, dle tematic-
kých cílů, na technickou pomoc, dle fondů 
a kategorií regionů, na klimatickou změ-

nu apod.) a očekávaných výsledků DoP 
(zpřesnění dle programů, zajištění lepšího 
souladu, úpravy za účelem lepší sledo-
vatelnosti naplňování). Dalšími změnami 
v Dohodě o partnerství bylo doplnění 
vazby s nově schválenými strategickými 
dokumenty a úprava synergických řetězců 
a koordinačních mechanismů. Revize Do-
hody o partnerství byla striktně chápána 
jako technického charakteru. Jejím cílem 
tedy nebyla aktualizace dat a závěrů ana-
lýzy. Ověření relevance potřeb bude pro-
vedeno v letech 2016–2017 v souvislosti 
se zpracováním Zprávy o pokroku imple-
mentace Dohody o partnerství. Upravová-
na také nebyla příloha hodnocení naplňo-
vání předběžných podmínek.
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Srovnání podílu alokace na 11 tematických cílech Dohody o partnerství - před a po revizi 
(přehled tematických cílů najdete v publikaci ESI fondy 2014–2020 v kostce na níže uvedeném odkazu)

i Více na:     www.dotaceEU.cz/publikace


