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ÚÚvodemvodem

Rada vlRada vláády pro NNO  sdy pro NNO  s ohledem na dokument ohledem na dokument 
Evropa 2020 a na nEvropa 2020 a na náávrh Navrh Nařříízenzeníí EvropskEvropskéého ho 
parlamentu a Rady parlamentu a Rady čč. 1081/2006 {SEC(2011) . 1081/2006 {SEC(2011) 
1131 1131 finalfinal} z 6. } z 6. řřííjna 2011 doporujna 2011 doporuččuje uje 
Ministerstvu pro mMinisterstvu pro míístnstníí rozvoj rozvoj –– NNáárodnrodníímu mu 
orgorgáánu pro koordinaci prosazovat vnu pro koordinaci prosazovat v novnovéém m 
programovacprogramovacíím obdobm obdobíí 2014 2014 –– 2020 n2020 náástroje k stroje k 
podopodořře vzniku a uplate vzniku a uplatňňovováánníí partnerstvpartnerstvíí v v 
procesu programovprocesu programováánníí a ve va ve vššech ech 
ppřřipravovaných operaipravovaných operaččnníích programech.ch programech.



Je potJe potřřebnebnéé uplatnit vuplatnit vššechny formy echny formy 
partnerstvpartnerstvíí, tedy partnerstv, tedy partnerstvíí na vna vššech ech 
úúrovnrovníích programch programůů (p(přřííprava, realizace, prava, realizace, 
monitorovmonitorováánníí a hodnocena hodnoceníí) i projekt) i projektůů, , 
úúzemnzemníí i tematicki tematickáá, , vnitrosektorovvnitrosektorováá i i 
mezisektorovmezisektorováá, v, vččetnetněě momožžnosti zalonosti založžit it 
partnerstvpartnerstvíí jako samostatnou prjako samostatnou práávnickou vnickou 
osobu sosobu s podporou fondpodporou fondůů spolespoleččnnéého ho 
strategickstrategickéého rho ráámce tam, kde je to mce tam, kde je to úúččelnelnéé. . 



Rada vlRada vlááda pro NNO je  pda pro NNO je  přřesvesvěěddččena, ena, žže e 
vvššechny zkuechny zkuššenosti senosti s dosud uplatndosud uplatněěnými nnými náástroji stroji 
na prosazovna prosazováánníí partnerstvpartnerstvíí ukazujukazujíí velký velký 
potencipotenciáál partnerstvl partnerstvíí i cesty ki cesty k odstraodstraňňovováánníí jijižž
zjizjiššttěěných rizik, proto pných rizik, proto přředkledklááddáá nnáásledujsledujííccíí
doporudoporuččeneníí::



PrvnPrvníí doporudoporuččeneníí

VV rovinroviněě legislativnlegislativníí a metodicka metodickéé upupřřesnit pojem esnit pojem 
a pojeta pojetíí partnerstvpartnerstvíí vvššech výech výšše uvedených type uvedených typůů, , 
a to i sa to i s ohledem na ochranu hospodohledem na ochranu hospodáářřskskéé
soutsoutěžěže (problematika vee (problematika veřřejnejnéé podpory a podpory a 
zadzadáávváánníí veveřřejných zakejných zakáázek). Szek). S ohledem na to ohledem na to 
je nutnje nutnéé zajistit, aby vlzajistit, aby vlááda uloda uložžila novelizovat ila novelizovat 
odpovodpovíídajdajííccíím zpm způůsobem psobem přřííslusluššnnéé prpráávnvníí
ppřředpisy, pedpisy, přředevedevšíším Rozpom Rozpoččtovtováá pravidla, pravidla, 
sektorovou legislativu a vybransektorovou legislativu a vybranéé zzáákony kony 
upravujupravujííccíí kontrolnkontrolníí ččinnost. innost. 



DruhDruhéé doporudoporuččeneníí::

VytvoVytvořřit vit v rráámci Ministerstva pro mmci Ministerstva pro míístnstníí
rozvoj rozvoj –– NNáárodnrodníího orgho orgáánu pro koordinaci nu pro koordinaci 
nnáástroje nebo struktury (napstroje nebo struktury (napřř.: pracovn.: pracovníí
skupinu) k posskupinu) k posíílenleníí principu partnerstvprincipu partnerstvíí ppřři i 
ppřříípravpravěě programovprogramovéého obdobho obdobíí 2014+ a 2014+ a 
na projektovna projektovéé úúrovni provni přři realizaci, i realizaci, 
monitoringu a hodnocenmonitoringu a hodnoceníí operaoperaččnníích ch 
programprogramůů..



TTřřetetíí doporudoporuččeneníí

Stanovit, zveStanovit, zveřřejnit a aktualizovat plejnit a aktualizovat pláán postupu n postupu 
programovprogramováánníí a ura urččit (fakticky i it (fakticky i ččasovasověě) z) záásadnsadníí body body 
procesu. V tprocesu. V těěchto momentech provchto momentech provéést st šširiršíší konzultaci s konzultaci s 
partnery, ktepartnery, kteřříí nejsou sounejsou souččááststíí pracovnpracovníích struktur ch struktur 
programovprogramováánníí..
Nastavit jasný, jednoduchý a transparentnNastavit jasný, jednoduchý a transparentníí
mechanismus pro nominaci zmechanismus pro nominaci záástupcstupcůů NNO do NNO do 
pracovnpracovníích skupin.ch skupin.
ZZřříídit jedno vedit jedno veřřejnejnéé mmíísto (napsto (napřř. na port. na portáálu lu 
www.www.strukturalnistrukturalni--fondy.fondy.czcz), kde budou operativn), kde budou operativněě
zvezveřřejejňňovanovanéé vvššechny dokumenty dotýkajechny dokumenty dotýkajííccíí se procesu se procesu 
programovprogramováánníí, jak star, jak staréé, tak k p, tak k přřipomipomíínkovnkováánníí..



ČČtvrttvrtéé doporudoporuččeneníí::

Nastavit pravidla kNastavit pravidla k vyuvyužžíívváánníí technicktechnickéé pomoci nebo pomoci nebo 
vytvovytvořřit globit globáálnlníí grant tak, aby byly vyugrant tak, aby byly využžitelnitelnéé kk vytvovytvořřeneníí
odborných kapacit kodborných kapacit k problematice partnerstvproblematice partnerstvíí jako jako 
ddůůleležžititéé horizonthorizontáálnlníí priority. Prostpriority. Prostřředky technickedky technickéé
pomoci nebo globpomoci nebo globáálnlníího grantu poskytnout pro budovho grantu poskytnout pro budováánníí
evaluaevaluaččnníí kapacity nejen v rkapacity nejen v ráámci vemci veřřejnejnéé sprspráávy, ale i vy, ale i 
pro dalpro dalšíší subjekty, jichsubjekty, jichžž se toto tse toto tééma týkma týkáá..
VytvoVytvořřit v rit v ráámci technickmci technickéé pomoci nebo globpomoci nebo globáálnlníího ho 
grantu vzdgrantu vzděělláávacvacíí program pro veprogram pro veřřejnou sprejnou spráávu k vu k 
tematice vzniku, rozvoje a utematice vzniku, rozvoje a užžiteiteččnosti partnerstvnosti partnerstvíí ve ve 
vazbvazběě na principy na principy smartsmart administrationadministration. . 



PPááttéé doporudoporuččeneníí::

Do pDo přříípravy vpravy vššech operaech operaččnníích programch programůů
zapracovat nzapracovat náástroje k prosazenstroje k prosazeníí partnerstvpartnerstvíí. . 
Tam, kde je to Tam, kde je to úúččelnelnéé, nav, navííc zapracovat c zapracovat 
partnerstvpartnerstvíí jako povinnjako povinnéé. V ostatn. V ostatníích pch přříípadech padech 
uplatnit postupy, kteruplatnit postupy, kteréé zohlednzohledníí partnerstvpartnerstvíí, , 
vv nichnichžž žžadatel doloadatel doložžíí vvěěrohodnrohodnéého partnera.ho partnera.



ŠŠestestéé doporudoporuččeneníí::

Zakotvit v operaZakotvit v operaččnníích programech na ch programech na úúrovni rovni 
projektprojektůů povinnost pro vepovinnost pro veřřejnou sprejnou spráávu, aby vu, aby 
tam, kde je to tam, kde je to úúččelnelnéé, vyzvala potenci, vyzvala potenciáálnlníí
partnery ke spoluprpartnery ke spoluprááci, a to jak ve fci, a to jak ve fáázi pzi přříípravy pravy 
projektprojektůů, tak ve f, tak ve fáázi jejich realizace. zi jejich realizace. 



SedmSedméé doporudoporuččeneníí::

Zakotvit vZakotvit v operaoperaččnníích programech, kde je to ch programech, kde je to 
úúččelnelnéé, povinnost nejen projektov, povinnost nejen projektovéého ho 
partnerstvpartnerstvíí, ale i partnerstv, ale i partnerstvíí jako prjako práávnickvnickéé
osoby sosoby s ttíím, m, žže podpora fonde podpora fondůů spolespoleččnnéého ho 
strategickstrategickéého rho ráámce bude poskytovmce bude poskytováána i na na i na 
institucioninstitucionáálnlníí zajizajiššttěěnníí partnerstvpartnerstvíí ve formve forměě
prpráávnickvnickéé osoby.osoby.



OsmOsméé doporudoporuččeneníí

S ohledem na prvnS ohledem na prvníí a druha druhéé programovprogramovéé obdobobdobíí
se doporuse doporuččuje pouuje použžititíí principu partnerstvprincipu partnerstvíí i v i v 
tvorbtvorběě a uplatna uplatněěnníí globglobáálnlníích grantch grantůů v podobv podoběě
grantových grantových úúččelovelověě zamzaměřěřených schených schéémat, mat, 
administrovaných subjekty mimo veadministrovaných subjekty mimo veřřejnou ejnou 
sprspráávu, ktervu, kteréé prokprokáážžíí svoji zkusvoji zkuššenost a enost a 
kompetencikompetenci



DevDevááttéé doporudoporuččeneníí::
PPřři pi přříípravpravěě zapracovzapracováánníí povinnosti povinnosti čči i 
zvýhodnzvýhodněěnníí partnerstvpartnerstvíí do operado operaččnníích programch programůů
řřííddííccíí orgorgáány zohlednny zohledníí zkuzkuššenosti senosti s nnáástroji, stroji, 
uplatnuplatněěnými vnými v obou dosavadnobou dosavadníích programových ch programových 
obdobobdobíích, zejmch, zejmééna zna z programprogramůů LEADER, LEADER, 
EQUAL, opatEQUAL, opatřřeneníí 3.3 Spole3.3 Společčnnéého regionho regionáálnlníího ho 
operaoperaččnníího programu, zho programu, z projektových partnerstvprojektových partnerstvíí
OperaOperaččnníího programu Lidskho programu Lidskéé zdroje a zdroje a 
zamzaměěstnanost a zkustnanost a zkuššenosti senosti s klastry Operaklastry Operaččnníího ho 
programu Podnikprogramu Podnikáánníí a inovace. a inovace. 


