Zápis z 13. prezenčního jednaní Pracovní skupiny Operačního programu
potravinové a materiální pomoci (PS)
Účastníci: viz prezenční listina
Datum a místo konání: 17. 12. 2019, 13:00-15:00, MPSV, Kartouzská 4/200, Praha 5
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 z ŘO OP PMP;



Informace o postupu implementace OP PMP;



Komunikační a propagační aktivity;



Národní dotační titul;



Finanční řízení;



Realizace projektu PoMPo II odborem 35 (MPSV);



Informace k novému programovému období;



Aktualizace Evaluačního plánu.

Průběh jednání:
Mgr. Petra Hájková představila realizační team OP PMP, který tvoří 3 programoví a 2 finanční manažeři,
program je tedy kompletně personálně zajištěn. Dalším bodem jednání bylo shrnutí informací ohledně
postupu implementace OP PMP ze strany zástupců ŘO Mgr. Robertem J. Hřebíčkem, Mgr. Andreou
Leškovou a Mgr. Martou Mlejnkovou.
 1. – 5. výzva SC I Obědy do škol - bylo prezentováno dosavadních pět výzev SC I, u každé výzvy
byl vždy uveden počet zapojených krajů, počet podpořených dětí a výše vyúčtovaných žádostí
o platbu. Do 1. výzvy se zapojily dva kraje (Liberecký a Jihomoravský), podpořeno bylo 521
dětí, žádosti o platbu byly v hodnotě 885 708,60 Kč. V současné, 5. výzvě, jsou již zapojeny
všechny kraje České republiky, byly připraveny projekty pro 8 874 dětí a předpokládají se
žádostí o platbu ve výši 30 mil. Kč.
 4. výzva SC I - vyhlášena 1. 3. 2018, termín ukončení příjmu žádostí byl stanoven
na 30. 4. 2018, termín podání žádostí na 2. pololetí byl 31. 10. 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. Realizace projektů byla
ukončena 31. 7. 2019. Všech 10 projektů již podalo závěrečné zprávy o realizaci a žádosti
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o platbu, v době konání pracovní skupiny byla ukončována jejich administrace. U všech 10
projektů byla provedena veřejnosprávní kontrola.
5. výzva SCI - vyhlášena 5. 3. 2019, termín ukončení příjmu žádostí byl 3. 5. 2019. Podmínkou
zapojení byl opět věk dětí 3 - 15 let a nárok na dávky v hmotné nouzi v rozhodném období.
Kontaktní pracoviště Úřadu práce nově evidovala i projevený nezájem o zapojení ze strany
zákonných zástupců, a to za účelem možné kontroly oslovení cílové skupiny a předcházení
sporů s cílovou skupinou. Zapojeny jsou všechny kraje, termín ukončení realizace projektů je
31. 7. 2020.
Plánovaná 6. výzva SC I – bude vyhlášena v únoru/březnu 2020, plánovaný termín ukončení
příjmu žádostí je 30. 4. 2019. Podmínky zapojení zůstanou pravděpodobně stejné. Potvrzování
cílové skupiny bude probíhat v květnu a červnu 2020.
SC II a SC III (potravinová a materiální pomoc) – během roku 2019 byla obnovena distribuce
pomoci (čerpání pomoci bylo přerušeno 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). Byly zajištěny nové veřejné
zakázky na všechny typy komodit. Alokace Výzvy byla navýšena na 354 mil. Kč. Podle odezvy
cílové skupiny byl aktualizován seznam komodit, nově byly zařazeny např. stany, spacáky,
karimatky a alumatky. U 18 (sub) partnerů byla provedena veřejnosprávní kontrola.
Komunikační a propagační aktivity - ŘO chystá nové vydání kuchařky s upravenými recepty
(původní kuchařka vznikla ve spolupráci se Slezskou diakonií, Sekcí výživy a nutriční péče,
Institutem cirkulární ekonomiky a organizací Zachraň jídlo). Vydáno by mělo být 3 300 ks,
distribuce je plánována na 2. čtvrtletí 2020. ŘO prezentoval Obědy do škol na krajských
poradách ředitelů škol a na setkáních FEAD Network, pořádaných Evropskou komisí.
Národní dotační titul na podporu (NDT) na podporu administrace krajských projektů OP PMP
má krajům umožnit zajištění prostředků na administraci projektů ze státního rozpočtu. Na NDT
bylo vyčleněno 5 268 000 Kč, o podporu zažádalo celkem 8 krajů. Finanční prostředky jsou
způsobilé ode dne vyhlášení Výzvy OP PMP do 30. 10. 2020.
Finanční řízení programu představily finanční manažerky Ing. Marina Arťuchova a Ing. Petra
Macháčková. V programovém období 2014 – 2020 byly zatím vyhlášeny výzvy v celkové výši
697 mil. Kč, což činí 99% celkové alokace. Byly zaregistrovány žádosti o podporu v celkové výši
453 mil. Kč, což činí 78% celkové alokace. Byly vydány právní akty v celkové výši 713 mil. Kč
(45% celkové alokace). ŘO autorizoval žádosti o platbu v celkové výši 320 mil. Kč (45%
z celkové alokace), výdaje certifikované CO MPSV (včetně technické pomoci) činí 304 mil. Kč
(43% z celkové alokace).
Odhady plateb pro 8. certifikaci za období 16. 10. 2019 – 1. 4. 2020
činí 42 138 625,02 Kč, odhady plateb pro 9. certifikaci za období 2. 4. 2020 – 15. 10. 2020
činí 77 008 023,12 Kč.
Přesuny mezi SC - v roce 2019 proběhl přesun mezi SC I a SC II, III v celkové výši cca 71,3 mil.
Kč, dalším plánovaným přesunem je přesun mezi SCI do SCII a SCIII v roce 2021 v celkové výši
41,6 mil. Kč.
Pravidlo n+3 se daří naplňovat.
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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 srpnu 2019 byl navýšen rozpočet projektu
z 338 589 900 Kč na 352 922 900 Kč, navýšen byl také indikátor počtu unikátně podpořených
osob, a to z 246 166 osob pro potravinovou pomoc na 248 570 osob a z 215 108 osob
pro materiální pomoc na 217 317 osob.
Do projektu se nově zapojily Potravinová banka Džbánsko, z. s. , Potravinová banka
Libereckého kraje, z. s. a Potravinová banka Hradec Králové, z. s.
Poskytovaná materiální pomoc byla rozšířena o školní pomůcky pro děti a o stany, spacáky
a karimatky pro osoby bez domova.
Na počátek roku 2020 je plánováno zahájení zadávacího řízení pro veřejné zakázky na
potraviny, hygienické potřeby a školní pomůcky.
Nejbližšími plánovanými kroky jsou realizace objednávek hygienických potřeb, potravin,
textilu, stanů, spacáků a karimatek a základních domácích potřeb; dále vysoutěžení nových
dodavatelů potravin, hygienických potřeb a školních pomůcek a navýšení rozpočtu projektu
a prodloužení jeho doby realizace na začátku roku 2020.
Podrobné informace ze vstupu odboru řízení projektu lze nalézt v prezentaci, která je rovněž
přílohou této Zprávy.

Informace k novému programovému období podala NM 8 Mgr. Martina Štěpánková, MPA. OP PMP
se v novém programovém období stane součástí OPZ+ v rámci Priority č. 4 Materiální pomoc
nejchudším osobám. Počítá se s pevně stanovenou a výrazně vyšší alokací.
Aktualizace Evaluačního plánu – byl představen předpokládaný plán evaluací pro další etapy
implementace OP PMP a v souvislosti s tím aktualizovaný Evaluační plán. Aktualizace se týká především
harmonogramu evaluací. Znění Evaluačního plánu bylo rozesláno členům pracovní skupiny před
samotným jednáním PS.

Hlasování:
Pracovní skupina jednomyslně udělila mandát ŘO OP PMP k parametrům 6. výzvy tak, jak byla
prezentována.
Pracovní skupina jednomyslně schválila možnost navýšení výzvy podle aktuální potřeby v souvislosti
s reálnou výší prostředků požadovaných žadateli.
Pracovní skupina jednomyslně schválila možnost dalších případných realokací mezi jednotlivými SC OP
PMP a souvisejícími úpravami projektu PoMPo II, jak tomu již bylo v předchozích letech.
Pracovní skupina jednomyslně schválila aktualizovaný Evaluační plán.
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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)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Prezentace ŘO OP PMP
Prezentace odb. 35 MPSV
Prezentace NM8

Vypracovala:

Mgr. Marta Mlejnková

Schválila:

Mgr. Petra Hájková
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