Strategie na národní úrovni
Centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období 2007–2013 a 2014–2020 je Národní orgán pro
koordinaci (NOK).

Činnosti NOK
1. Metodická role – spočívá v nastavení jednotných minimálních standardů a pravidel pro realizaci všech
programů spolufinancovaných z fondů EU zejména v oblasti monitorování, provádění evaluací, výběru a
hodnocení projektů, způsobilých výdajů, řízení rizik apod.,
2. sleduje a vyhodnocuje realizaci programů,
3. plní roli hlavního partnera vůči EK v oblasti implementace fondů EU v České republice,
4. zabezpečuje jednotný informační systém pro účely řízení, koordinace, monitorování a vyhodnocování
(evaluace) programů a jejich operací ve všech úrovních administrativního a finančního řízení,
5. zabezpečuje jednotnou a srozumitelnou informační kampaň o čerpání prostředků z fondů EU v České
republice a koordinuje aktivity řídicích orgánů v této oblasti,
6. koordinuje naplňování předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí pro programové období 2014–
2020,
7. podporuje rozvoj institucionálních a administrativních kapacit , znalostí a dovedností pracovníků zapojených
do realizace programů,
8. provádí dohled nad respektováním pravidel stanovených příslušnými evropskými a národními předpisy v
oblasti implementace fondů EU,
9. koordinuje vypracování výročních zpráv předkládaných Evropské komisi a dalších zpráv, včetně části
Národního programu reforem věnované podpoře Strategie Evropa 2020 prostřednictvím fondů EU,
10. spolupracuje s ostatními partnerskými orgány, zejména pak s Ministerstvem financí (Auditní orgán, Platební
a certifikační orgán), a ostatními subjekty implementační struktury.

Roli Národního orgánu pro koordinaci plní Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě usnesení vlády ČR č. 198
z 22. února 2006 a č. 448 z 12. června 2013.
Základem příprav nového programového období v České republice byla tzv. Dohoda o partnerství.
Je to klíčový dokument, který uzavírají členské státy s Evropskou komisí (EK) jako dohodu o způsobu, jakým
budou čerpat finance z evropského rozpočtu v příštích sedmi letech. Pro nové programové období 2014–2020

jde o částku 24 miliared eur.
Dohoda o partnerství (verze schválená Evropskou komisí)
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