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Pavel Kryštof: Každý operační program je něčím specifický
Zatímco jednání o budoucí podobě kohezní politiky v příštím programovacím období
(2014-2020) stále probíhají, podle Pavla Kryštofa, současného náměstka ministra
vnitra pro strategie a programové řízení, „je už teď jasné, že dojde k maximálnímu
zjednodušení a zpřehlednění operačních programů pro žadatele.“ Kryštof, který dříve
působil jako ředitel rezortního Odboru strukturální fondů, to uvedl v rozhovoru
pro EurActiv.
Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu (IOP) je sice Ministerstvo
pro místní rozvoj, ale v gesci jej má jiný rezort – Ministerstvo vnitra.
Co toto „dělení práce“ přesně znamená?
Ministerstvo vnitra je zprostředkujícím subjektem, který zajišťuje čerpání ve vybraných
oblastech podpory dvou operačních programů Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstva
práce a sociálních věcí. Ministerstvo vnitra a především jeho Odbor strukturálních fondů
provádí činnosti, které se týkají žadatelů a příjemců finanční podpory. Naše aktivity směřují
k podpoře modernizace veřejné správy a vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy
prostřednictvím vybraných oblastí IOP a Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ).
Můžete uvést nějaké konkrétní příklady?
Z vybraných oblastí podpory IOP, jež má Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra na
starosti, jsou financovány například projekty kontaktních míst Czech POINT, datové
schránky, elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), Národní digitální archiv,
Národní digitální knihovna, technologická centra obcí a krajů, Národní základna humanitární
pomoci ve Zbirohu nebo mobilní služebny pro Policii ČR.
O IOP se často říká, že obsahuje oblasti, které se do jiných operačních programů
nevešly. Souhlasíte?
Spektrum aktivit a služeb podporovaných tímto operačním programem je opravdu široké,
ale jednotlivé prioritní osy mají vždy jedno společné - zvýšit kvalitu života obyvatel
České republiky.
Ostatní tématické operační programy jako celek jsou zaměřené na konkrétní rezorty. Nelze
proto generalizovat tvrzení, že IOP obsahuje oblasti, které se do jiných operačních programů
nevešly. Každý operační program je něčím specifický, některý více a některý méně – IOP
nabízí možnost realizovat významné koncepční a systémové změny uvnitř veřejné správy,
které ostatní operační programy nemohou pojmout.
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Jaký je podle Vás smysl tohoto operačního programu?
Program zaštiťuje problematiku spojenou s infrastrukturou pro veřejnou správu, veřejné
služby a služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, ale také řešení infrastruktury
v oblasti sociálních služeb, veřejného zdraví či podporu cestovního ruchu a tvorbu územních
politik. Přestože jde o dost obecný popis, výsledkem by měl být jednodušší život občanů
a kvalitnější služby jak v rámci jednoho regionu, tak i celé republiky. I to jsou totiž oblasti,
kde můžeme dosáhnout významného posunu.
Daří se to?
Již nyní díky realizaci projektů postupně dochází na mnoha veřejných institucích
k odbourávání bariér mezi občany a úředníky. Zřejmě největší pokrok mohou občané vnímat
ve využití informačních technologií na úřadech. Dobrým příkladem jsou datové schránky,
jejichž prostřednictvím prošlo ke konci června přes 47 milionů zpráv, o valnou většinu se
postarali právě úředníci. Průměrná úspěšnost doručení přitom byla 97 %. Dalším pohodlným
způsobem komunikace jsou Czech POINTy, kterých je po celé republice okolo 6.600.
Díky nim se zkrátila čekací doba na výpis z veřejných databází oproti dřívějším dvěma
hodinám na pět minut.
V souvislosti s debatou o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013 se v České
republice často přetřásá otázka možného snižování počtu operačních programů.
Na jakou stranu se v této části diskuse kloníte?
Podle předběžných zpráv lze očekávat, že v letech 2014 až 2020 dostanou členské státy EU
na vyrovnávání rozdílů mezi regiony méně peněz než v současném programovacím období,
tzn., že i na operační programy v České republice půjde méně peněz. To jsou ovšem
jen dohady, protože současné vyjednávání České republiky o podobě příštího
programového období stále probíhá. Už teď je ale jasné, že dojde k maximálnímu
zjednodušení
a zpřehlednění operačních programů pro žadatele.
Měl by být IOP zachován i v dalším programovém období?
Dokážu si velmi dobře představit, že IOP bude v dalším programovacím období zachován.
Možná se bude jmenovat jinak a možná bude slučovat i jiné oblasti podpory. Každopádně
převládá názor, že rozvoj základní infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
a integrovaný rozvoj území, které souvisí s aktuálním IOP, patří mezi klíčová témata
nadcházejícího programovacího období.
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Má ho mít nadále na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj?
Toto je nyní předmětem vyjednávání. Jaké bude zaměření, obsah jednotlivých operačních
programů nebo kdo bude řídicím orgánem využívání fondů EU v České republice, záleží
v konečném důsledku na rozhodnutí vlády.
Podle poslední zprávy se v rámci dvojice operačních programů, zmiňovaného IOP
a dále ještě OP Lidské zdroje a zaměstnanost, které spadají do gesce Ministerstva
vnitra, podařilo schválit přes 6 tisíc projektů za více než 21 miliard korun. Na jaké
projekty byla tato částka, která je rovna celkové alokaci, investována?
Největší objem podpory se dosud podařil vyčerpat v rámci oblasti intervence IOP 1.1, která
obsahuje finančně náročné projekty v řádu až několika desítek milionů korun, jako je
například pořízení moderních informačních technologií do úřadů. Dalších 475 milionů korun
bylo vyčerpáno v rámci IOP 3.4 na služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Z této oblasti intervence jsou financovány například projekty mobilních a koordinačních
center pro Policii ČR nebo Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu pro složky
Integrovaného záchranného systému. Na elektronizaci veřejné správy a zavádění ICT
v obcích a krajích bylo již vyčerpáno 384 milionů korun. V rámci OP LZZ byla vyplacena
finanční podpora ve výši 200 milionů korun na vzdělávání úředníků v práci s informačními
technologiemi, zavádění výkonnostních a motivačních modelů, lepší řízení zaměstnanců
nebo lepší komunikaci zástupců místní samosprávy.
Ministerstvo pro místní rozvoj v nedávné době navrhlo, aby se část dosud
nevyčerpaných peněz z některých jiných operačních programů přesunula právě do
IOP. Částka se má podle informací ministerstva pohybovat kolem 600 milionů korun.
Proč byl podle Vás vybrán zrovna IOP? Podle dubnové Monitorovací zprávy se IOP
řadí spíše k podprůměrným programům z hlediska čerpání prostředků.
Nám se v letošním roce podařilo významně rozběhnout čerpání. Jen za posledních šest
měsíců jsme z IOP a OP LZZ vyčerpali 645 milionů korun, jde téměř o třetinu všech peněz,
které jsme proplatili od roku 2007. Dosud se v naší agendě jednalo spíše o administraci
žádostí o finanční podporu, nyní půjde víceméně o certifikaci plateb a vyplácení
nasmlouvaných částek.
Zmíněných 600 milionů půjde z Operačního programu Technická pomoc do Integrovaného
operačního programu. V něm mají dodatečné peníze posloužit k přípravě pilotního projektu
s názvem Jessica, který má po roce 2013 poskytovat městům úvěry a záruky na jejich
rozvoj. Zatím se používá pouze v Moravskoslezském regionu, ale v budoucnu by mohl
fungovat na celostátní úrovni.

