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Fond solidarity EU
vznik: 2002 jako výraz solidarity EU po ničivých
povodních ve střední Evropě
řídí se Nařízením Rady (ES) 2012/2002
doposud poskytnuto 56 grantů ve výši 3,5 mld. EUR
doposud pomoc využilo 23 evropských zemí

Německo – Kyrill 2007

Itálie – Abruzzo 2009
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Naříízeníí Rady (ES) 2012/2002
krytí nejzávažnějších škod způsobených přírodními
katastrofami, jejichž odstranění nemůže zasažený stát
financovat z vlastních prostředků
kritéria - závažná katastrofa, tzv. hlavní kritérium (0,6 %
HND nebo 3 mld. EUR v cenách roku 2002)
- kritérium sousedící země
- kritérium pro mimořádné regionální katastrofy
přijímající státy: členové EU, kandidátské země
základní pravidla pro oprávněnost operací
časové rámce – žádost, realizace, ukončení pomoci
základní požadavky na obsah žádosti o pomoc z FSEU
základní pravidla realizace
roční alokace: 1 mld. EUR
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Oprávněné operace
okamžitá obnova zničené infrastruktury a provozů v
odvětví energetiky, vod a odpadních vod,
telekomunikací, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání
poskytnutí dočasného ubytování a financování
záchranných prací k zajištění okamžitých potřeb
postiženého obyvatelstva
okamžité zajištění ochranných opatření na ochranu
kulturního dědictví
okamžité vyčištění oblastí zasažených katastrofou
včetně přírodních oblastí
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FSEU v České republice
Povodně 2002 (hlavní kritérium)
škody: 73,1 mld. Kč; příspěvek: 4,1 mld. Kč
Povodně 2010 – Morava (sousedské kritérium)
škody: 5,265 mld. Kč; příspěvek: 131,6 mil. Kč
Povodně 2010 – Severní Čechy (regionální kritérium)
škody: 10,724 mld. Kč; příspěvek: 268,1 mil. Kč
Povodně 2013 (sousedské kritérium)
škody: 16,47 mld. Kč; příspěvek: 411,8 mil. Kč
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FSEU - postup
Příprava žádosti (10 týdnů)
popis situace, zhodnocení dopadu, vyčíslení škod (240/2000,
12/2002, SSHR, AČR, PČR, HZS apod.)
oprávněnost škod = vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového
stavu
Schválení žádosti (limit nestanoven)
posouzení, souhlas Rady a Parlamentu EU, uvolňování finančních
prostředků, vydání rozhodnutí EK, příprava Dohody o implementaci
Nastavení implementačního systému (souběžně s hodnocením
žádosti)
metodika a pravidla realizace FSEU
Implementace FSEU (1 rok od přijetí finančních prostředků)
příjem žádostí, kontrola, proplácení
Zpráva o realizaci (6 měsíců od ukončení pomoci)
podpořené operace, vyčíslení výdajů z FSEU, preventivní opatření,
vyhodnocení
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FSEU - zkušenosti
+

možnost navýšit finanční prostředky na odstraňování
škod (grant 100 % )
+ spolupráce s EK při přípravě a realizaci FSEU
nejasná pravidla, problém s určením oprávněnosti
zdlouhavý proces schvalování žádosti vs. krátká
lhůta pro realizaci FSEU
+/- spolupráce při přípravě podkladů k žádosti a
při realizaci
+/- nastavení pravidel implementace
+/- absorpční schopnost příjemců pomoci
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FSEU – budoucnost?
„Nové“ nařízení o FSEU = modifikace stávajícího
(ve stádiu projednávání v rámci EU)
změna definice regionálního kritéria
snížení roční alokace na 0.5 mld EUR
hodnocení preventivních opatření a souladu s
legislativou EU (ČR proti)
zálohové platby
sloučení právních aktů (rozhodnutí EK a Dohoda)
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Děkuji za pozornost
Hana Hrazdirová
Centrum pro zahraniční pomoc
odd. realizace, monitorování a hodnocení
Ministerstvo financí
tel.: 257 044 566
email: hana.hrazdirova@mfcr.cz

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_en.cfm

