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KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. K dokumentu obecně 

Vládě se předkládá materiál obsahující již pokročilý stav příprav na nové programovací období. Neuvádí 

se však (např. v úvodu) cíl podpory z EU fondů, ani věcné principy, na kterých mají být DoP a operační 

programy postaveny. Na jaké strategii jsou stavěny DoP a OP? Uvítali bychom jako součást materiálu 

v příloze návrhy DoP a drafty OP, když jsou v přeloženém materiálu zmiňovány. 

 

Odůvodnění: 

Materiál předložený k připomínkám neobsahuje ani návrh Dohody o partnerství, ani draft operačních 

programů, nelze tedy posoudit adekvátnost závěrů uvedených v připomínkovaném materiálu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. Ke kap. 5.2 

V kapitole jsou uvedeny základní parametry modelu rozdělení prostředků obecně a do jednotlivých 
operačních programů, což je vyčísleno v kap. 5.3. Není zde však žádné věcné zdůvodnění tohoto rozdělení 
a pro „model“ nejsou stanovena věcná kritéria, která by opravňovala k příslušnému rozdělení finančních 
prostředků. Bylo by vhodné doplnit.  
 

Tato připomínka je zásadní. 

 

3. Ke kap. 5.3 

Opakovaně upozorňujeme, že v rámci OP TAK je vyčlenění 651 mil. EUR na CP 2 (klimaticko-energetická 
opatření podniků) nedostatečné. Žádáme o navýšení prostředků. 
 

Odůvodnění: 

Kromě stávajících programů (na energetické úspory, smart grids, OZE apod.) budou nově podporovány 

v samostatných programech i čistá mobilita, oběhové hospodářství a průmyslové nakládání s vodami. 

Alokace na všechny klimaticko-energetické oblasti je ale nedostatečná a neúměrná odhadované poptávce 
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firem. Navíc v této oblasti se jedná o naplňování evropských klimaticko-energetických cílů, proto by 

i v rámci OP TAK mělo dojít k větší podpoře. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 


