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NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE 

 

 

 

 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 

Z 13. ZASEDÁNÍ  

 

 

 

 

 

 

Datum zasedání: 31. května 2019 

Místo:  Olomouc 

 

 

Je povinností příjemce vyhodnotit rizika přijímaných doporučení pro jejich realizaci. 

http://www.dotaceeu.cz/
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-5/2019 

 Národní stálá konference   

Věc: Stav přípravy SRR21+  

l. bere na vědomí stav přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, 

II.   ukládá MMR-ORP připravit Akční plán 21-22 SRR 21+ ve spolupráci s pracovními skupinami  

SRR 21+.  

přílohy:  bez příloh 

 

Plněno průběžně.  

Pracovní skupiny  pro Akční plán se sešly.                                                                                                                                                                                                                  

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-6/2019  

Národní stálá konference  

I. vyzývá Ministerstvo financí, aby v součinnosti s MMR–NOK a ŘO příslušných programů 

nastavilo pro programové období 2021–2027 takovou míru spolufinancování evropských 

projektů, která nepovede k vysoké finanční zátěži konečných žadatelů a ke snížení absorpční 

kapacity území, 

II. vyzývá Ministerstvo financí, aby v součinnosti s ŘO příslušných programů zajistilo pro 

programové období 2021–2027 možnost ex ante financování projektů realizovaných 

z evropských fondů tak, aby nedošlo k omezení přístupu k prostředkům z evropských fondů 

u těch potenciálních žadatelů, kteří nedisponují dostatečnými vlastními vstupními zdroji, 

a tím ke snížení absorpční kapacity území, 

III. apeluje na zachování 100% spolufinancování v Politickém cíli sociálnější Evropa, především 

tam kde žadateli budou neziskové organizace. 

 

přílohy:  bez příloh 

Souhrnné odpovědi k usnesením MMR NOK a ministerstva financí: 

http://www.dotaceeu.cz/
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Podoba a stanovení míry spolufinancování evropských projektů bude součástí dohody o Víceletém 

finančním rámci (VFR). V současné době probíhají vyjednávání a přijetí dohody se očekává nejdříve 

v roce 2020.  

MF zahájilo komunikaci s relevantními resorty, resp. řídicími orgány operačních programů, ve věci 

nastavení jednotlivých měr spolufinancování a případné potřebě využívání ex-ante financování. 

S jednotlivými informacemi bude MF pracovat při přípravě Pravidel spolufinancování a Metodického 

pokynu finančních toků. První návrhy budou ze strany MF představeny do konce roku 2019.  

Stát si uvědomuje, že pro řadu menších obcí, neziskových organizací či jiných sociálních a 

hospodářských partnerů, je míra spolufinancování zásadní pro jakoukoliv realizaci projektů 

z evropských pěněz. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že do výsledné podoby míry 

spolufinancování vstupují další proměnné, jako jsou např. návrhy legislativy EU nebo možnosti státního 

rozpočtu. Z aktuálních podob návrhů legislativy EU, VFR a očekávaných zvýšených dopadů na státní 

rozpočet již nyní vyplývá, že v budoucím programovém období 2021+ nebude možné zachovat pro 

všechny typy příjemců současnou míru spolufinancování. To samé platí i v podmínkách využívání ex-

ante financování. V této věci bude nutné vést další jednání a společně hledat jiná řešení či kompromisy. 

 

http://www.dotaceeu.cz/

