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Dva pohledy na recesi

Můžeme se dívat na toto téma z dvou úhlů 
pohledů:pohledů:

• Jak mohou strukturální fondy ovlivnit řešení 
hospodářské recese?

• Jak může hospodářská recese ovlivnit 
čerpání strukturálních fondů?



Výdaje veřejného sektoru - kontext

• Regionální operační program hospodaří v 
období 2007 – 2013, resp. 2015 s cca. 20 období 2007 – 2013, resp. 2015 s cca. 20 
mld. Kč.

• Moravskoslezský kraj každoročně hospodaří 
s částkou řádově 3 mld. Kč kap. výdajů.

• Dále rozpočty obcí a transfery státního 
rozpočtu…



Výdaje veřejného sektoru - kontext

Výsledkem této bilance je ujištění se, že 

strukturální fondy mohou být sice významným 

rozvojovým katalyzátorem, ale nepředstavují 

majoritní zdroj investic, jsou pouze doplňkem.



Nástroje efektivnější podpory ekonomiky

Díky globálním a lokálním zásahům však 

skutečně můžeme do určité míry ekonomice skutečně můžeme do určité míry ekonomice 

přispět, a to zejména fiskálním stimulem –

doplňkovými zdroji ze strukturálních fondů.



Evropská úroveň – Recovery package

Na úrovni Evropské komise byl připraven a 

schválen tzv. Recovery package – jedná se 

o balík opatření, které by měly přispět k 

řešení. Tento balík ještě není schválen, 

některá opatření však budou retroaktivní.



Evropská úroveň – Recovery package (2)

Mezi nejzajímavější návrhy patří:

• navýšení záloh pro realizaci SF a CF,

• možnost předkládat žádosti o platby na velké projekty 

EK před jejich schválením,

• záměr navýšit de-minimis pro malé podniky na 

500 000 €.



Národní úroveň

Na národní úrovni jsem prozatím nezaznamenal 

významnější faktické kroky, které by mohly 

vést k možnosti zvýšit tempo výdajů ze 

strukturálních fondů, a to ani v úrovni 

metodické, ani výkonné.



Regionální úroveň – ROP MS

Regionální rada Moravskoslezsko jako řídící 

orgán Regionálního operačního programu 

připravuje a realizuje sadu opatření, jejichž 

výsledkem může být akcelerace investic:



Regionální úroveň – ROP MS (2)

• Rychlá a efektivní administrace žádostí o 

platbu, tj. rychlejší dostupnost peněz 

(zavedení institutu konzultace ŽoP, navýšení 

administrativní kapacity),



Regionální úroveň – ROP MS (3)

• možnost navýšení (zdvojnásobení) alokace 

výzvy v případech, kdy jsou podány kvalitní 

projekty, jež přesahují původní finanční 

rámec,



Regionální úroveň – ROP MS (4)

• cílená konzultace neúspěšných projektů 

předchozích výzev s cílem zvýšit jejich šance 

na financování v dalším kole,



Regionální úroveň – ROP MS (5)

• příprava a realizace významnějších krajských 

a municipálních projektů, které mohou 

skokově urychlit čerpání ROP,



Regionální úroveň – ROP MS (6)

• příprava změn v hodnotících kritériích, jež 

mohou pomoci realizovat projekty dnes 

vyřazované na eliminačním kritériu 

ekonomické návratnosti (za předpokladu 

schválení Monitorovacím výborem),



Regionální úroveň – ROP MS (7)

• prověření možnosti využití finančního nástroje 

Jessica pro urbánní rozvoj.



Kvalitní projekty v prvé řadě

I přes snahu o akceleraci programu a 

usnadnění přístupu k evropským penězům usnadnění přístupu k evropským penězům 

bude Regionální rada Moravskoslezsko stále 

podporovat pouze ty projekty, které 

prokazatelně přispívají k rozvoji kraje a 

garantují kvalitní realizaci.



Jak krize ovlivní čerpání?

Druhý úhel pohledu je spíše ve sféře zájmu než 
ve sféře vlivu, proto jen krátce:ve sféře vlivu, proto jen krátce:

• očekáváme zlevnění stavebních prací,

• současný vývoj kurzu zvyšuje celkovou 
alokaci ROP,

• Můžeme očekávat horší dostupnost 
prostředků pro spolufinancování.



Děkuji Vám za pozornost

Ing. Daniel Foltýnek
daniel.foltynek@dobra-rada.cz


