
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. září 2012 č. 662 

 
ke zhodnocení analýzy naplnění pravidla n+3 / n+2  

v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2012 - 2015 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. schvaluje zhodnocení analýzy naplnění pravidla n+3 / n+2 v Operačním 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „Operační program“)           
v letech 2012 - 2015 obsažené v části III materiálu č.j. 921/12, a to včetně navržených 
opatření pro Operační program s tím, že z Operačního programu budou přesunuty další 
finanční prostředky ve výši 1,6 mld. Kč do Operačního programu Lidské zdroje a    
zaměstnanost a Operačního programu Praha Adaptabilita a dále s tím, že prostředky 
budou mezi oba operační programy rozděleny tak, aby ve všech dotčených operačních 
programech zůstal zachován poměr mezi prostředky cíle 1 - Konvergence a cíle 2 - 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost; 
 
            II. ukládá 
 
                1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem       
financí ve stanovených termínech realizovat opatření uvedená v části III materiálu 
č.j. 921/12, 
 
                2. ministrům školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí    
předložit nejpozději do 31. března 2013 Evropské komisi návrhy změn Operačního 
programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost připravené v souladu 
s tímto usnesením, 
 
                3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem       
pro místní rozvoj informovat vládu ve čtvrtletních intervalech vždy do konce měsíce 
následujícího po skončení daného čtvrtletí o postupu realizace opatření schválených 
usnesením vlády ze 4. července 2012 č. 498, k dokumentu Rizikové operační           
programy - Návrhy opatření směřujících k naplňování cílů Národního strategického 
referenčního rámce, a opatření navržených v části III materiálu č.j. 921/12;  
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           III. doporučuje primátorovi hlavního města Prahy předložit do 31. března 2013 
Evropské komisi návrh změn Operačního programu Praha Adaptabilita připravený 
v souladu s tímto usnesením a spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj při        
koordinaci strukturálních fondů. 
 
 
 
Provedou:  

ministři pro místní rozvoj, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
práce a sociálních věcí, 
financí 
 
Na vědomí: 

guvernér České národní banky, 
předsedkyně Českého statistického úřadu, 
předseda Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


