Výroční zpráva JASPERS za rok 2014: shrnutí

V roce 2014 iniciativa JASPERS - partnerství mezi GŘ pro regionální a městskou politiku
Evropské komise, Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou bankou pro obnovu a
rozvoj (EBRD) - nadále podporovala přípravu velkých projektů předkládaných pro
financování formou grantů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve prospěch 14
přijímajících členských států EU (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko) a tří
kandidátských zemí (Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko).
Rok 2014 znamenal přechod mezi politikou soudržnosti v uplynulém programovém období
2007-2013 a v novém období 2014-2020. JASPERS dokončoval úkoly umožňující
předložení projektů za uplynulé období a současně připravoval projekty pro nové období.
Všechny velké projekty schválené Evropskou komisí v roce 2014 se týkaly využití
prostředků z období 2007-2013.
V roce 2014 schválila Komise 79 žádostí o financování velkých projektů (proti 86 žádostem
v roce 2013), jejichž investiční náklady činily celkem téměř 1,5 mld. EUR, z toho více než 1
mld. EUR představovaly granty EU.
V období let 2007 až 2014 činily celkové investiční náklady velkých projektů, které získaly
podporu JASPERS a byly schváleny Komisí, 66,4 mld. EUR, z toho granty EU 38,9 mld.
EUR.
V roce 2014 zavedl JASPERS nezávislý přezkum kvality a dále rozvinul svoji platformu
navazování kontaktů a aktivity svého kompetenčního centra, což umožňuje šíření znalostí
a výměnu osvědčených postupů s příjemci.
Na podporu aktivit v oblasti budování kapacit a sdílení znalostí byl pro subjekty
zainteresované na JASPERS v červenci roku 2014 zřízen nový webový portál pro
navazování kontaktů (www.jaspersnetwork.org).
V roce 2014 rovněž vznikla jednotka pro řízení kvality, která zajišťuje konzistenci a vysokou
kvalitu služeb JASPERS.
Podrobné informace o aktivitách JASPERS jsou k dispozici ve výroční zprávě JASPERS za rok
2014 (www.jaspers-europa-info.org) a ve výroční zprávě JASPERS o platformě navazování
kontaktů za rok 2014 (http://www.jaspersnetwork.org/ )
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