rozhovor
Odbor strukturálních fondů (OSF) Ministerstva vnitra ČR vyhlašuje
výzvy pro podávání žádostí o dotaci z evropských programů, kontroluje průběh čerpání a konzultuje s žadateli projektové záměry. S Pavlem
Kryštofem, novým ředitelem odboru, jsme si povídali o Integrovaném
operačním programu a Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jejichž vybrané oblasti má ministerstvo na starosti.

Na modernizaci veřejné správy
má ministerstvo vnitra celkem
22,6 miliardy korun z EU
Čeho jste se jako prvního ujal po svém nástupu
do funkce? Jaké cíle jste si vytyčil pro první
měsíce svého působení v úřadu a čeho chcete
dosáhnout ve střednědobém horizontu?
Na ministerstvo jsem nastoupil s osobním cílem
zjednodušit proces administrace žádostí pro
příjemce a žadatele a zefektivnit čerpání ze
strukturálních fondů EU. Evropské peníze, které
má Ministerstvo vnitra ČR na starosti, představují
důležitý prostředek finanční podpory mimo jiné
na zvyšování kvalifikace a vzdělávání úředníků
a při zavádění moderních postupů a technologií
do úřadů. Po svém příchodu jsem ihned začal
pracovat na návrhu rozpočtových úprav a zavedení
procesů na zvýšení produktivity odboru. Do funkce ředitele jsem nastoupil v okamžiku, kdy je
již polovina programovacího období 2007–2013
za námi. To představuje určitý závazek nezpomalovat v dosavadním úspěšném schvalování projektů,
v dlouhodobém horizontu pak musíme dosáhnout
smysluplného vyčerpání celé alokace peněz. Naší
snahou bude z obou operačních programů vytvořit
atraktivní a účinný nástroj podpory veřejné správy
a samosprávy v České republice.
Co pro Vás znamenají strukturální fondy?
Jistě máte na co navázat z Vašeho dřívějšího
působiště…
Služby v mém bývalém působišti vyhledávaly jak
instituce veřejné správy, tak i krajská samospráva, některé soukromé subjekty nebo neziskové
organizace. Nejčastěji nás žádaly o poradenství
a pomoc při zpracování projektů a analýz, hodnocení a monitorování průběhu programů a projektů,
nebo také vzdělávání pracovníků státní správy
a krajů v této oblasti. Osobně jsem se setkal se

žadateli, kteří potřebovali pomoc s tzv. měkkými
projekty, jež přímo souvisí se vzděláváním a sociální oblastí. Podobné projekty lze vidět například
i u Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Myslím, že právě zde mohu uplatnit svoje
bohaté zkušenosti.

Veřejná správa by měla získat
určitý punc aktivního hráče
schopného s občany komunikovat
v jakékoliv situaci.
Dokázal byste čtenářům přiblížit aktuální situaci v oblasti čerpání evropských peněz v České
republice, jak si na tom stojí Integrovaný operační program a Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost?
Z měsíční monitorovací zprávy hlavního koordinačního orgánu pro strukturální fondy na Ministerstvu
vnitra ČR vyplývá, že v České republice bylo již
od začátku programovacího období let 2007–2013
schváleno 16 179 projektů, jejichž hodnota
dosáhla v červenci letošního roku 374,1 miliardy
korun. Celková alokace na období 2007–2013 přitom činí 768,6 miliardy korun. Podíl schválených
projektů na celkovém objemu prostředků určených
pro Českou republiku tak představuje již 48,7
procenta. V rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, jehož vybrané oblasti má
na starosti i Ministerstvo vnitra ČR, se ke stejnému
období podařilo přidělit žadatelům již 73,5 procenta z jeho prostředků. Čísla mluví jasně. Úspěšným
žadatelům z řad veřejné správy a samosprávy
byly v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost dosud schváleny téměř tři miliardy
korun, a v rámci druhého operačního programu

Ministerstva vnitra ČR – Integrovaného operačního programu – to bylo dokonce přes deset a půl
miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku jsme zaznamenali v obou operačních
programech enormní nárůst počtu žádostí o dotaci
u projektů směřujících k efektivní veřejné správě,
jako jsou základní registry či datové schránky.
Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra ČR
k dispozici celkem 22,6 miliardy Kč.
Jak byste z vlastního pohledu popsal aktuální
vývoj a kvalitu veřejné správy a její modernizaci?
Veřejná správa by měla získat určitý punc aktivního hráče schopného s občany komunikovat
a pomáhat jim v jakékoliv situaci. Na dobrou
schopnost komunikace totiž často navazuje
i způsob prezentace. Úředníci, především ti
na vedoucích pozicích, ne často umějí prezentovat
své projekty, které jejich město či úřad chystají.
A pokud úředník již v prvotní fázi nedokáže svůj
záměr dostatečně „prodat“, bývá to nezřídka i konec celého projektu. Za velmi důležité považuji,
aby se věci veřejné začaly odehrávat systémověji,
měly vždy jasný cíl, vlastníka a klienta. Jedině tak
budou efektivní.
Pokud byste měl jednu radu pro potenciální
žadatele, která by to byla?
Nejlepší rada asi není. Napadají mne dvě v této
souvislosti: dobře si rozmyslet projektový záměr,
cíle a přínosy projektu a dále pravidelně sledovat
naše internetové stránky, případně zkontaktovat
zaměstnance – kolegy na odboru a poradit se
s nimi, jak eliminovat budoucí nerealizovatelnost
projektu či chyby v žádosti.

Aktuálně z agendy OSF
E-learningové vzdělávání OP LZZ

Investice do vzdělávání

Odbor strukturálních fondů zahájil
15. září 2010 e-learningové kurzy
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Kurzy
srozumitelným způsobem, a často
za pomoci praktických příkladů,
přiblíží žadatelům z řad veřejné
správy a samosprávy proces přípravy žádosti a řízení projektů.

Čtvrtina prostředků, které byly
dosud rozděleny z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jdou na vzdělávání úředníků.
Příkladem je zřízení tzv. eGon
centra pro Zlínský kraj, které zajistí
odbornou přípravu pro 600 úředníků
Zlínského kraje a zaměstnanců krajských příspěvkových organizací.

Czech POINTy usnadňují
komunikaci s úřady

Jihočeský kraj již získal
77 miliónů korun

Ministerstvo vnitra ČR v rámci
Integrovaného operačního programu
podpořilo kontaktní místa Czech
POINT celkem 384 milióny korun
ze strukturálních fondů. Prostřednictvím systému Czech POINT lidé
požádali o více než 3,7 miliónu
vydaných výstupů.

Na modernizaci a elektronizaci
veřejné správy v Jihočeském kraji
již byly schváleny projekty v celkové
výši 77 miliónů korun. V rámci
operačních programů Ministerstva
vnitra ČR bylo dosud schváleno
orgánům územní samosprávy
493 jihočeských projektů.

www.osf-mvcr.cz

