VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28. listopadu 2012 č. 867
k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro
programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky

Vláda
I. bere na vědomí Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové
období let 2014 až 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České
republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce - v podmínkách
České republiky a o procesu rozpracování národních rozvojových priorit, vycházejících z usnesení vlády ze dne 31. srpna 2011 č. 650, k Souhrnnému návrhu zaměření
budoucí kohezní politiky Evropské unie po roce 2013 v podmínkách České republiky,
obsahujícímu i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů Evropské unie po roce
2013, uvedený v části III materiálu č.j. 1174/12;
II. schvaluje pro programové období let 2014 až 2020
1. Postup přípravy programů spolufinancovaných z fondů Společného
strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České
republiky, uvedený v příloze tohoto usnesení,
2. vymezení operačních programů pro Evropský fond regionálního rozvoje,
Fond soudržnosti a Evropský sociální fond v rámci cíle Investice pro růst a
zaměstnanost, a to
a) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu,
b) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
c) Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí,
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d) Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy,
e) Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního
prostředí,
f) Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro
místní rozvoj,
g) Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního
města Prahy,
h) Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj,
3. vymezení operačních programů pro Evropský fond regionálního rozvoje
realizovaných v rámci cíle Evropská územní spolupráce, a to
a) Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a
Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj,
b) Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou
a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj,
c) Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou
a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj,
d) Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem
Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj,
e) Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem
Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem
pro místní rozvoj,
f) Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj,
g) Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj,
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4. vymezení Programu rozvoje venkova, financovaného z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Operačního programu Rybářství
2014 až 2020 pro Evropský námořní a rybářský fond, uvedené v části III materiálu
č.j. 1174/12;
III. ukládá
1. ministru pro místní rozvoj
a) koordinovat vypracování návrhů programů spolufinancovaných z fondů
Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky a vypracování souvisejících metodických dokumentů,
b) zpracovat ve spolupráci s ministry zemědělství, průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, životního prostředí, financí, ministryní
práce a sociálních věcí, primátorem hlavního města Prahy, představiteli územních
samosprávných celků a dalšími partnery a vládě do 31. května 2013 předložit návrh
Dohody o partnerství,
c) zajistit při vypracování návrhů uvedených v bodě III/1a,b tohoto
usnesení jednotnost metodického přístupu v souladu s usnesením vlády ze dne
21. března 2012 č. 184, o doporučeních ke zjednodušení administrativní zátěže pro
žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie
v programovém období let 2014 až 2020, při zdůraznění snížení administrativní zátěže,
d) zajistit odpovídající promítnutí územní a urbánní dimenze do návrhů
dokumentů, uvedených v bodě III/1a,b tohoto usnesení,
e) zpracovat a vládě do 30. dubna 2013 předložit návrh systému pro zajištění
efektivního řízení a koordinace naplňování cílů Dohody o partnerství pro programy
spolufinancované z fondů Společného strategického rámce v podmínkách České
republiky včetně všech realizačních fází odpovídajících rámci Evropské unie,
f) předložit vládě do 31. května 2013 informaci o stavu přípravy programů
spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období
let 2014 až 2020,
g) připravovat ve spolupráci s odpovědnými orgány členských států účastnících se společně s Českou republikou programy podle bodu II/3 tohoto usnesení a do
31. března 2013 zpracovat informaci o stavu a dalším harmonogramu příprav těchto
programů a zahrnout ji do informace o stavu přípravy programů podle bodu III/1f
tohoto usnesení,
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2. ministru pro místní rozvoj a dále ministrům průmyslu a obchodu, školství,
mládeže a tělovýchovy, dopravy, životního prostředí a ministryni práce a sociálních
věcí ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj zpracovat návrhy operačních
programů pro Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský
sociální fond podle bodu II/2 tohoto usnesení a
a) předložit ministru pro místní rozvoj do 31. března 2013 návrhy
operačních programů podle bodu II/2 tohoto usnesení,
b) postupovat při přípravě programů v návaznosti na technickou a
metodickou přípravu a realizaci jednotného monitorovacího systému v souladu
s usnesením vlády ze dne 8. září 2011 č. 664, k dalšímu postupu přípravy monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období
2014+,
c) promítnout do návrhů programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce územní a urbánní dimenzi,
d) vycházet při přípravě programů z jednotného metodického prostředí a
z cíle snížení administrativní zátěže podle bodu III/1c tohoto usnesení,
3. ministru zemědělství
a) zpracovat a vládě do 31. května 2013 předložit návrhy programů,
uvedených v bodě II/4 tohoto usnesení,
b) předložit ministru pro místní rozvoj do 31. března 2013 informaci
o stavu přípravy programů, uvedených v bodě II/4 tohoto usnesení,
c) postupovat při přípravě programů v souladu s plněním cílů Dohody
o partnerství pro programové období let 2014 až 2020,
d) vycházet při přípravě programů z jednotného metodického prostředí pro
plnění cílů Dohody o partnerství pro programové období let 2014 až 2020 a z cíle
snížení administrativní zátěže podle bodu III/1c tohoto usnesení,
e) využít pro plnění cílů Dohody o partnerství pro programové období let
2014 až 2020 technické a metodické prostředí jednotného monitorovacího systému
v gesci Ministerstva pro místní rozvoj podle usnesení vlády ze dne 8. září 2011 č. 664,
k dalšímu postupu přípravy monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti na programové období 2014+,
f) promítnout do návrhů programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce územní a urbánní dimenzi,
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4. ministrům zemědělství, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, životního prostředí a ministryni práce a sociálních věcí průběžně
spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj jako gestorem podle bodu III/1a tohoto
usnesení a upřesňovat obsah návrhů programů v návaznosti na vývoj jednání Rady
Evropské unie a jednání s Evropskou komisí;
IV. doporučuje primátorovi hlavního města Prahy a hejtmanům spolupracovat
s ministrem pro místní rozvoj při vypracování návrhů podle bodu III tohoto usnesení.

Provedou:
ministři pro místní rozvoj,
zemědělství, průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy,
dopravy, životního prostředí, financí,
ministryně práce a sociálních věcí
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

