VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. ledna 2012 č. 36
k Hodnocení rizik operačních programů s dopady na veřejné rozpočty

Vláda
I. bere na vědomí Hodnocení rizik operačních programů s dopady na veřejné
rozpočty, obsažené v části III materiálu č.j. 32/12;
II. ukládá
1. ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí, dopravy, školství,
mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí zpracovat a nejpozději do 15. února
2012 předložit ministru pro místní rozvoj
a) vyčíslení alokace operačního programu nebo jeho části, která již byla
proplacena příjemcům, ale doposud nebyla refundována zpět do státního rozpočtu,
b) odhad výše proplacené částky z předfinancovaných prostředků státního
rozpočtu, u níž je potenciální riziko, že nebude refundována ze strany Evropské
komise,
c) souhrn rizik mající vliv na možné nedočerpání operačního programu,
d) predikce na rok 2012 tak, aby byla určena výše plánovaných
prostředků, které budou proplaceny ze státního rozpočtu v rámci operačního programu
nebo jeho částí, jež jsou postiženy pozastavením platební lhůty ze strany Evropské
komise,
e) návrhy řešení příslušných rizik podle bodu II/1b a II/1c tohoto usnesení,
a to včetně dopadů na státní rozpočet,
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2. ministru pro místní rozvoj vyhodnotit předložené materiály podle
bodu II/1 a III tohoto usnesení a předložit vládě nejpozději do 31. března 2012
souhrnnou informaci;
III. doporučuje předsedům regionálních rad zpracovat a do 15. února 2012
předložit ministru pro místní rozvoj
1. vyčíslení alokace operačního programu, která již byla proplacena
příjemcům, ale doposud nebyla refundována zpět do státního rozpočtu,
2. odhad výše proplacené částky z předfinancovaných prostředků státního
rozpočtu, u níž je potenciální riziko, že nebude refundována ze strany Evropské
komise,
3. souhrn rizik mající vliv na možné nedočerpání operačního programu,
4. predikce na rok 2012 tak, aby byla určena výše plánovaných prostředků,
které budou proplaceny ze státního rozpočtu v rámci operačního programu, jež je
postižen pozastavením platební lhůty ze strany Evropské komise,
5. návrhy řešení příslušných rizik podle bodu III/2 a III/3 tohoto usnesení,
a to včetně dopadů na rozpočty příslušných krajů a státní rozpočet.

Provedou:
ministři pro místní rozvoj,
průmyslu a obchodu,
životního prostředí,
dopravy,
školství, mládeže a tělovýchovy,
práce a sociálních věcí
Na vědomí:
guvernér České národní banky,
předsedkyně Českého statistického úřadu,
předseda Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

