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Informace o přípravě budoucího programového období 

 

Programový dokument OP JAK 

1. návrh Programového dokumentu OP JAK byl projednán v rámci 2. jednání Přípravného výboru 

OP JAK (12. prosince 2019) a v průběhu ledna 2020 a února 2020 (aktualizovaná verze) byl schválen 

poradou vedení MŠMT.  

Začátkem března 2020 předložilo MŠMT návrh Programového dokumentu OP JAK MMR. V souladu 

s příslušným usnesením vlády ČR měl být následně ze strany MMR tento návrh předložen vládě 

společně s návrhem Dohody o partnerství a návrhy programových dokumentů ostatních operačních 

programů, a to ve lhůtě do 31. března 2020. S ohledem na aktuální stav nebyly materiály vládě 

předloženy; ze strany MMR bylo požádáno o odklad do 30. září 2020.  

Zásadní dopad na podobu operačního programu bude mít vypořádání prvních připomínek obdržených 

ze strany EK, jejichž vypořádání aktuální probíhá. Dále bude zásadní finální nastavení legislativního 

rámce pro budoucí programové období a finální nastavení alokace, a to včetně rozdělení alokace jak 

na priority (dle cílů politiky EU), tak na jednotlivé typy regionů, kde zásadní roli hraje zejména výše 

tzv. pražské obálky, která je pro budoucí úspěšnou implementaci OP JAK a posun v oblasti vzdělávání 

a výzkumu a vývoje v ČR zásadní. Jednání na tato témata budou s MMR a EK probíhat v průběhu roku 

2020. 

 

Aktuální harmonogram přípravy OP JAK 

S ohledem na stávající situaci je téměř jisté, že v příštím programovém období se začne čerpat později, 

než v původně plánovaném roce 2021. K dosavadnímu zpoždění ve vyjednávání evropské legislativy 

a evropského rozpočtu se přidají další měsíce zpoždění vlivem celoevropských opatření pro boj 

s koronavirem. Již nyní je zpoždění větší než při přípravě období 2014–2020. I proto ministryně 

Dostálová (MMR) navrhne Evropské komisi prodloužení současného období, aby nedošlo k výpadku 

financování potřebných projektů. Stav vyjednávání období 2021–2027 mezi ČR a EK je ve srovnání 

s ostatními zeměmi jeden z nejpokročilejších.  

V případě, že MŠMT obdrží nové informace o programovém období 2021–2027, dojde k aktualizaci 

informací a harmonogramu na webových stránkách OP VVV https://opvvv.msmt.cz/2021-plus. 
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