Zápis z 12. prezenčního jednaní Pracovní skupiny Operačního programu
potravinové a materiální pomoci (PS)
Účastníci: viz prezenční listina
Datum a místo konání: 18. 12. 2018, 10:00-13:00, MPSV, Kartouzská 4, Praha
Úvod jednání:
Účastníky přivítala Mgr. Petra Hájková, vedoucí oddělení ostatních evropských fondů (804).
Představila program jednání PS, který byl pracovní skupinou jednomyslně schválen.

Program jednání:
Informace o postupu implementace:


Specifický cíl I: průběh 3. a 4. výzvy;



Specifický cíl I: připravovaná 5. výzva;



Úsporná kuchařka;



Komunikační a propagační aktivity;



Specifické cíle II a III;



Finanční řízení, n+3, rychlost čerpání;



Novinky z realizace projektů SC II a III odboru řízení projektů.

Průběh jednání:
Prvním bodem jednání bylo shrnutí informací ohledně postupu implementace SC I – obědy do škol
ze strany zástupců ŘO OP PMP Mgr. Robertem J. Hřebíčkem, Mgr. Andreou Leškovou a Mgr. Martou
Mlejnkovou.
 3. výzva SC I - vyhlášena 31. 3. 2017, termín ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2017. Podmínkou
zapojení byl věk dětí 3- 15 let a tříměsíční nárok na dávky v hmotné nouzi v rozhodném
období. Do Výzvy se zapojilo 8 krajů, 9. kraj, Zlínský, se do Výzvy zapojil pro 2. pololetí
školního roku 2017/2018. Celkově byly připraveny projekty pro 10 tisíc dětí za 60 mil. Kč.
Realizace projektů byla ukončena 31. 8. 2018. V současné době probíhá administrace
závěrečných zpráv a žádostí o platbu.
 4. výzva SC I - vyhlášena 1. 3. 2018, termín ukončení příjmu žádostí 30. 4. 2018. Podmínkou
zapojení byl věk dětí 3- 15 let a nárok na dávky v hmotné nouzi v rozhodném období.
Do Výzvy se zapojilo 9 krajů, 10. kraj, Středočeský, se do Výzvy zapojil pro 2. pololetí školního
roku 2018/2019. Celkově byly připraveny projekty pro 12 tisíc dětí za 67 mil. Kč.
V souvislosti s potřebami krajů byla 4. výzva SCI vyhlášena o měsíc dříve. Namísto souvislého
tříměsíčního nároku na dávky v hmotné nouzi stačila pouze samotná skutečnost nároku. Došlo tak
k celkovému zjednodušení administrace, počet zapojených dětí byl tímto ovlivněn pouze
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nevýznamně. Celkově bylo v rámci 4. výzvy zapojeno méně dětí, což souvisí zejména s poklesem
počtu cílové skupiny, procentuálně je však zapojeno více dětí než v předchozí Výzvě.




Plánovaná 5. výzva SC I – bude vyhlášena v únoru/březnu 2019, plánovaný termín ukončení
příjmu žádostí je v závislosti na konečném datu 31.3./30.4.2019. Podmínky zapojení zůstanou
pravděpodobně stejné. Kraje již vyjádřily zájem o rozšíření věku cílové skupiny a zapojení
jiného kritéria než je hmotná nouze, to by však v současné době obnášelo jednání
s Evropskou komisí a nárůst cílové skupiny by v závěru nebyl tak dramatický. ŘO OP PMP
bude tyto případné změny hodnotit až v rámci příprav programového období 2020 – 2026.
SC II a SC III – došlo k přerušení čerpání v 2. pololetí 2018, kdy z důvodu nedostatečného
personálního zajištění MPSV na pozicích kompetentních schvalovat vysoké částky nebylo
možné vyhlašovat veřejné zakázky na všechny typy komodit. Obnovení čerpání se očekává
v průběhu 2. pololetí 2019. Navýšení rozpočtu o 100 mil. Kč a prodloužení harmonogramu
do října 2020 bylo již schváleno.

ŘO dále prezentoval „Úspornou kuchařku“, která vznikla ve spolupráci se Slezskou diakonií, Sekcí
výživy a nutriční péče, Institutem cirkulární ekonomiky a organizací Zachraň jídlo. Kuchařka vyšla
v nákladu 3 300 kusů, dotisk mimo standardní vazbu byl ve výši 600 výtisků. Náklady na vydání
kuchařky byly 87 247, 05 Kč (26,5 Kč za jeden výtisk). ŘO vysvětlil rozporuplné reakce, které vydání
kuchařky provázely – mohly být způsobeny ne zcela vhodně zvoleným názvem, který naznačuje,
že kuchařka učí lidi úsporně vařit a zároveň používá drahé ingredience v podobě masových konzerv.
Ty však pocházejí přímo z potravinové pomoci, pouze v tomto kontextu je možno kuchařku
posuzovat.
Reakce charit a neziskových organizací, které kuchařku využívají pro své klienty, také byla veskrze
pozitivní.
Elektronickou kuchařku lze stáhnout zde:
https://www.mpsv.cz/files/clanky/33585/Usporna_kucharka.pdf
Na závěr první části jednání byly zmíněny také komunikační a propagační aktivity, kterých se ŘO
v roce 2018 účastnil nebo je pořádal – např. porady ředitelů škol, setkání s vedoucími pracovníky
oddělení hmotné nouze ÚP ČR, semináře pro příjemce pomoci atd.
Po krátké přestávce pokračovalo jednání prezentací aktuálního čerpání finančních prostředků
OP PMP k 30. 11. 2018 zástupci ŘO a prezentací realizace projektu PoMPO II v SC II a SC III zástupci
odboru řízení projektů.
Čerpání finančních prostředků prezentovaly zástupkyně ŘO OP PMP Ing. Marina Arťuchova
a Ing. Petra Macháčková.


V programovém období 2014 – 2020 byly zatím vyhlášeny výzvy v celkové výši 582 mil. Kč,
což činí 82% celkové alokace 712 mil. Kč. Byly zaregistrovány žádosti o podporu v celkové
výši 453 mil. Kč, což činí 64% celkové alokace. Byly vydány právní akty v celkové výši 451 mil.
Kč (63% celkové alokace). ŘO autorizoval žádosti o platbu v celkové výši 193 mil. Kč (27%
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z celkové alokace), výdaje certifikované CO MPSV (včetně technické pomoci) činí 187 mil. Kč
(26% z celkové alokace). Na technickou pomoc OP PMP bylo v 1. pololetí 2018 vyčerpáno
2 197 687 Kč (celková alokace činí 35 mil. Kč).
Odhady plateb pro 6. certifikaci za období 16. 10. 2018 – 1. 4. 2019
činí 116 960 665,75 Kč, pro 7. certifikaci za období 2. 4. 2019 – 15. 10. 2019 odhad činí
44 200 000,00 Kč.
Pravidlo n+3 se daří naplňovat.

Realizace projektu PoMPO II v SC II a SC III byla prezentována zástupci odboru řízení projektů (35)
Ing. Jiřím Bradáčem a Ing. Lenkou Růžičkovou.






Byly představeny podstatné změny v rámci realizace projektu Potravinová a materiální
pomoc nejchudším osobám II (PoMPO II), kdy v září 2018 byl projekt prodloužen nejprve
do 20. 12. 2018 a 13. 12. 2018 pak následně prodloužen až do 30. 9. 2020. Rozpočet projektu
byl navýšen z 238 590 000 Kč na 338 589 900 Kč, navýšen byl také indikátor počtu
podpořených osob, a to z 60 093 osob na 246 166 osob pro potravinovou pomoc a z 57 020
osob na 215 108 osob pro materiální pomoc.
Do projektu se nové zapojily Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
a Potravinová banka Central, z.s. Z projektu odstoupila Potravinová banka Hradec Králové,
z.s.
Podrobné informace ze vstupu odboru řízení projektu lze nalézt v prezentaci, která je rovněž
přílohou této Zprávy.

Diskuse:
Byla diskutována otázka budoucí podoby OP PMP v případě, že bude schválen návrh poslanců
poskytovat školní obědy zdarma všem dětem ZŠ. ŘO odpověděl, že problematikou se bude zabývat až
v případě reálně uskutečněných konkrétních kroků, v případě schválení by bylo možné hradit obědy
např. středoškolákům nebo jiným způsobem doplnit případnou intervenci na národní úrovni.
V souvislosti s výpadkem dodávek v projektu PoMPo II byl také vznesen dotaz, zda se dají podobné
výpadky předvídat a je možno o nich partnery projektu informovat s předstihem – problém
představují např. pro matky s dětmi v azylových domech, kterým nelze dodávat prošlé potraviny, pro
odhady skladovacích kapacit, personálního zajištění atd. ŘO odpověděl, že výpadky předpovídat
nelze, nicméně vzhledem k tomu, že se jednalo o unikátní situaci, není pravděpodobné ani opakování
výpadku takového rozsahu. Chystané vysoutěžení dodavatelů a uzavření rámcových smluv zajistí opět
předvídatelnost a kontinuitu distribuce pomoci na dlouhou dobu.
Zazněla také otázka, jak je možné kontrolovat kvalitu dodávaného spotřebního koše a zda by nebylo
možno u stávajícího sortimentu kvalitu zvýšit. Ing. Bradáč z odb. 35 odpověděl, že složení potravinové
pomoci vzniklo ve spolupráci s partnery a je odrazem jejich zájmu, na kvalitu jídla jsou kladeny vysoké
nároky, např. masové konzervy s 90% podílem masa, vysoký podíl ovoce např. v přesnídávkách,
kvalitní med atd. Pro účely veřejné zakázky je vždy zjišťována nejvyšší dosažitelná kvalita na trhu.
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Hlasování:
Pracovní skupina jednomyslně udělila mandát ŘO OP PMP k parametrům 5. výzvy tak, jak byla
prezentována.
Pracovní skupina souhlasí s možností navýšení výzvy podle aktuální potřeby v souvislosti s reálnou
výší prostředků požadovaných žadateli.
Pracovní skupina také souhlasí s možností dalších případných realokací mezi jednotlivými SC OP PMP
a souvisejícími úpravami projektu PoMPo II, jak tomu již bylo v předchozích letech.

Závěr jednání:
Na závěr jednání bylo konstatováno, že postup implementace OP PMP byl v rámci zasedání PS
projednán bez zásadních připomínek k projednávaným dokumentům a implementaci programu.
Datum příštího zasedání PS nebylo během jednání pevně stanoveno, členové a náhradníci budou
o datu konání informováni s náležitým předstihem.

Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Prezentace ŘO OP PMP
3) Prezentace odb. 35 MPSV

Vypracovala:

Mgr. Marta Mlejnková

Schválila:

Mgr. Petra Hájková

4

