
 
 

 
 
Název projektu:  Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a 

obdobných fondů na Úřadu vlády ČR 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000176 
 
Datum zahájení realizace: 01. 03. 2019 
 
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2021 
 
Cíle projektu: V období březen 2016 - únor 2019 byl na ÚV ČR realizován projekt, který 
vyhodnocoval provázanost se Strategií Evropa 2020 a NPR, zajišťoval podklady a odborná 
stanoviska, čímž se na Úřadu vlády ČR vytvořil stabilní tým a odborný servis v oblasti EU fondů. 
Od března 2019 jsou tyto aktivity, vč. sledování naplňování Dohody o Partnerství, kontinuálně 
zajištěny v navazujícím projektu. Okruh oblastí, které budou v rámci projektu ve spolupráci s 
MMR-NOK, Řídícími orgány a dalšími útvary a organizacemi monitorovány se rozšíří zejména 
o makroregionální strategie, komunitární programy, finanční nástroje, finanční toky, 
udržitelný rozvoj, čímž budou pokryta nejvýznamnější nadresortní průřezová témata, která by 
měla být strategicky sledována z úrovně vlády ČR pro toto programového období s tím, že 
nastavený směr se promítne i do přípravy nového programového období 2021-2027.  
Aktivity a plnění dílčích cílů projektu se stanou pevným základem pro včasné zajištění přípravy 
českého předsednictví na ÚV ČR pro oblast politiky soudržnosti. 
Hlavním cílem projektu je zachovat, kontinuálně navázat a následně i rozšířit dosud 
vytvořenou odbornou podporu a odborný servis pro útvary Úřadu vlády ČR nejen v oblasti EU 
fondů, ale i dalších nadresortních průřezových tématech. 
 
Popis projektu:  Cíle projektu budou zajištěny ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj 
a naplňovány v rámci 4 aktivit: 

- sledování plnění současného programového období v rámci Dohody o partnerství 
- vyhodnocování současného programového období 2014-2020 
- včasné zajištění přípravy nového programového období 2021-2027 
- včasné zajištění koordinace přípravy českého předsednictví na ÚV ČR se zaměřením 

především na oblast politiky soudržnosti. 
 
Celkový rozpočet: 13 409 730,00 Kč, z toho prostředky Fondu soudržnosti tvoří 
11 398 270,50 Kč (85 % z celkových výdajů projektu) a prostředky státního rozpočtu ČR tvoří 
2  011 459,50 Kč (15 % z celkových výdajů) 
 
Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního 
programu Technická pomoc.  
 

 


