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Vláda rozhodla - spoluﬁnancování
ROPů se rušit nebude, alespoň částečně
Regionální programy čerpající dotace z Evropské unie budou mít
opět částečně zajištěné spoluﬁnancování ze státního rozpočtu.
Po dlouhých jednáních vláda 23. září rozhodla o zachování spoluﬁnancování již rozpracovaných projektů ze státního rozpočtu.
Stát tedy bude nadále spoluﬁnancovat 7,5 procenty všechny projekty příjemců, se kterými již byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí
dotace. Rozhodnutí platí pro všechny žadatele (obce, neziskové
organizace, soukromé subjekty) s výjimkou krajů, které budou
muset zmíněných 7,5% nalézt ve svých rozpočtech.
Původně Vláda ČR v srpnu schválila jako reakci na úsporná
opatření úplné zrušení spoluﬁnancování regionálních operačních programů, proti čemuž se však ihned postavili zástupci
MMR, řídících orgánů operačních programů i hejtmani krajů,
kteří upozorňovali na závažnost dopadů tohoto rozhodnutí
vlády na čerpání fondů z EU. Proto byly uplynulé týdny plné
intenzivních jednání s vládou, protože zrušení spoluﬁnancování ROPů by například konkrétně pro ROP Jihozápad znamenalo výpadek cca 1 miliardy korun na dotace do Jihočeského
a Plzeňského kraje.
„Nové stanovisko vlády samozřejmě vítáme. To původní rozhodnutí o zrušení spoluﬁnancování by totiž znamenalo vážné
problémy pro realizátory projektů z programu ROP Jihozápad,
jejichž zájmy se snažíme hájit, “ řekl předseda Výboru Regionální rady Ivo Grüner. „Ohledně budoucnosti čerpání dotací
však vládne ještě mnoho nejasností, které nám dělají starosti
- například změna systému do budoucna, kdy stát koﬁnancování u nových projektů neposkytne, jednání s vládou tedy musí
ještě pokračovat,“ dodal Grüner.
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354 milionů korun, nebo přeložka silnic II/156 a II/157 (tzv. zanádražní komunikace) s dotací 195 milionů korun. Na plzeňské
straně pak byly k podpoře například schváleny severozápadní
obchvat Klatov s dotací 238 milionů korun či obchvat Všerub
s dotací 132 milionů korun.
Podle původně schváleného harmonogramu měly být do konce srpna schváleny projekty z přehodnocených oblastí podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci, 2.6 Rozvoj
zdravotnické péče a 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v cestovním ruchu. Vzhledem k rozhodnutí vlády
o zrušení spoluﬁnancování ROPů však byl Výbor Regionální
rady nucen schválení odložit do doby, než bude otázka zajištění ﬁnančních prostředků vyřešena.
„Výbor se seznámil s výsledky přehodnocených oblastí podpory a k procesu ani k pořadí projektů neměl připomínky. Bohužel, v současné době, kdy nám na ﬁnancování těchto projektů
mohou na základě rozhodnutí vlády chybět stamiliony, nemůžeme tyto výsledky odpovědně schválit,“ vysvětluje rozhodnutí místopředseda Výboru Regionální rady a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.
Přehodnocování projektů z 5. a 6. výzvy však běží podle původního plánu. Všechny projekty z 5. a 6. výzvy byly již přehodnoceny a čekají na schválení Výborem Regionální rady.

Přehodnocení 5. a 6. výzvy
ROP Jihozápad
Výbor Regionální rady rozhodl na začátku léta o přehodnocení 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad. Výbor zároveň rozdělil přehodnocování do etap, aby mohl nové výsledky schvalovat postupně a zkrátit tím některým žadatelům čekání na výsledek.
Již na konci července tak byly schváleny výsledky přehodnocených oblastí podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě
(alokace 1,1 miliardy korun) a 1.2 Rozvoj infrastruktury pro
veřejnou dopravu (alokace 48,5 milionu korun). Největšími
podpořenými projekty byly na jihočeské straně Program modernizace komunikací II. a III. třídy s celkovou dotací ve výši

Výbor Regionální rady rohodl o přehodnocení 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad.

1

V 11. výzvě bylo přijato 164 žádostí
Dne 24. srpna 2010 bylo ukončeno přijímání žádostí do 11. výzvy ROP Jihozápad. Ta byla vyhlášena Výborem Regionální rady
v únoru letošního roku a žadatelé mohli předkládat projekty
v oblastech podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě,
s alokací 850 milionů korun, a 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, která byla rozdělena do dvou kategorií - OP 3.1 A,
s alokací 400 milionů korun, byla určena na podporu sportovně-rekreační a kulturní vybavenosti, modernizaci ubytovacích
kapacit, rozvoj lázeňství či wellness a v neposlední řadě také
cyklostezek či cyklotras, OP 3.1 B, s alokací 10 milionů korun,
byla určena výhradně na výstavbu pěších stezek a hipostezek.
Největší zájem byl v OP 3.1 A, kde bylo předloženo 148 žádostí
v celkovém objemu téměř 3 miliardy korun, což více než 7-krát
překračuje alokovanou částku. V OP 1.1 byl žadatelem pouze
Plzeňský kraj, který předložil celkem 13 projektů v souhrnu odpovídajících alokované částce.
Celkem bylo v 11. výzvě předloženo 164 žádostí v objemu
3,8 miliardy korun. Aktivnější byli žadatelé na jihočeské straně, kde bylo předloženo 108 projektů. Finanční objem požadovaných prostředků je však v obou krajích vyrovnaný, žadatelé na obou stranách předložili projekty v celkovém objemu
1,9 miliardy korun.
Ukončení procesu hodnocení projektů je stanoveno na začátek ledna roku 2011 a jejich následné schválení k podpoře
Výborem Regionální rady je plánováno v termínu 21. 1. 2011.

doucnu uplatnit při využívání evropských dotací: koncentrovat
prostředky na opravdu klíčové oblasti rozvoje jednotlivých regionů či sektorů, dále efektivněji měřit výsledky realizovaných
projektů a v neposlední řadě také zjednodušit samotný systém
provádění kohezní politiky.

Novým předsedou
Regionální rady je Ivo Grüner
Novým předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se na přelomu června a července stal dosavadní člen Výboru
Regionální rady a náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky Ivo Grüner. Ve
funkci tak nahradil odcházející předsedkyni a hejtmanku Plzeňského kraje Miladu Emmerovou, která se po květnových volbách
rozhodla naplno věnovat své práci poslankyně Parlamentu ČR.
„Jsem rád, že jsem se mohl ujmout předsednictví po paní Emmerové s podporou kolegů z jihočeské i plzeňské části Výboru,“ dodal nový předseda Ivo Grüner.
Ke změnám došlo také na postech členů Výboru Regionální
rady. Na plzeňské straně rezignovala Milada Emmerová a na
jihočeské straně Vladimír Pavelka.
Do konce roku by měl být také vybrán nový ředitel Úřadu Regionální rady, který by převzal vedení po Michaele Šímové,
která byla od 24. 6. 2010 pověřena prozatímním vedením úřadu až do doby jmenování nového ředitele.

Zástupci Evropské komise jednali
o budoucnosti evropských fondů
v České republice
Na jižní Moravě proběhlo na začátku srpna jednání zástupců
Evropské komise, ministerstev, krajů a regionálních rad o budoucnosti kohezní politiky, tedy o tom, v jaké podobě, podle
jakých pravidel, na jaké priority a v jakých objemech bude možné v příštím programovém období počítat s fondy EU. Představy Evropské komise přednesl ředitel bruselského Generálního
ředitelství pro regionální politiku (DG Regio) Nicholas Martyn
společně s ředitelem české jednotky Generálního ředitelství pro
regionální politiku Evropské komise Jackem Engwegenem.
Česká republika již zahájila přípravy a plánování budoucnosti kohezní politiky v příštím programovém období 2014-2020.
Koordinací příprav je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj.
Přípravy vznikají v podmínkách hospodářské stagnace celé EU,
tedy v době, kdy dopady hospodářské krize budou významnou
měrou ovlivňovat rozhodování o rozpočtu a využití ﬁnancí
určených pro rozvojovou politiku EU. Evropští zástupci informovali o hlavních principech, které chce Evropská unie v bu-
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Ivo Grüner - předseda Regionální rady.

Úřad Regionální rady připravuje
Výroční konferenci 2010
Stejně jako v minulých letech se i letos uskuteční tradiční Výroční
konference, na které bude veřejnosti představen pokrok v realizaci
ROP Jihozápad za rok 2010. Konference bude jednodenní a uskuteční se 29. 11. 2010 v Plzni a 2. 12. 2010 v Českých Budějovicích.
Konference bude v obou městech rozdělena do dvou bloků.
Dopoledne bude věnováno souhrnu činností a prezentaci výsledků realizace ROP Jihozápad v uplynulém roce, odpoledne
pak proběhnou odborné semináře a debaty pro příjemce a žadatele na téma problémů při realizaci projektů. Jeden seminář bude věnován zástupcům bank.
Součástí výroční konference bude také veletrh projektů, který poběží paralelně s konferencí v přilehlých prostorech. Zde
budou mít příjemci možnost prezentovat své projekty např.
formou propagačních materiálů na stáncích. Veletrh bude přístupný široké veřejnosti a v rámci prezentace ROP Jihozápad
budou pozvány také střední školy.
Všichni jste srdečně zváni.

ROP Jihozápad připravil průvodce
po euroregionu

Další plánované výzvy
programu ROP Jihozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vydala ve spolupráci s Krajskými úřady Jihočeského a Plzeňského kraje
průvodce po „euroregionu Jihozápad“.
Publikace Pozvánka do Evropského regionu Jihozápad obsahuje tipy na zajímavé výlety v Jihočeském a Plzeňském kraji
s cílem představit opravené památky,
nové komunikace, rekonstruované hotely či penziony a další projekty podpořený
z ﬁnančních prostředků ROP Jihozápad.
Titulní strana průvodce
Publikace jsou veřejnosti k dispozici na
po euroregionu
krajských úřadech, eurocentrech, infocentrech krajských měst, hospodářských komorách či v sídlech Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích a v Plzni.

Jaké jsou možnosti čerpání dotací z ROP Jihozápad v dalších
výzvách? Do konce roku 2010 – respektive do 15. prosince je
otevřena 12. výzva programu ROP Jihozápad zaměřená na
oblast podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť. Dle plánovaného harmonogramu by dále měla být 1. prosince otevřena
13. výzva pro projekty z oblastí 1.5 Rozvoj místních komunikací, 2.2 Rozvojové projekty spádových center a 2.4 Rozvoj
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného
školství s celkovým objemem ﬁnancí cca 350 milionů Kč. Prozatím poslední plánovanou výzvou je v pořadí již 14. – tak
zvaná řízená výzva, k synergickým projektům Integrovaných
operačních programů. Harmonogram a systém výzev však
může být v budoucnu upraven také v závislosti na výsledku
jednání s Vládou ČR o zajištění spoluﬁnancování státního podílu v evropských dotacích.

PENÍZE Z EU POMÁHAJÍ
Rekonstrukce bulváru
v Českých Budějovicích ukončena
V Českých Budějovicích byla dokončena rekonstrukce Lannovy
třídy, hlavního městského bulváru, který spojuje nádraží s historickým centrem. Cílem projektu „Lannova třída - 2. a 3. etapa“
byla kompletní rekonstrukce této komunikace. „Stará“ Lannova třída už nevyhovovala potřebám lidí a celkově byla nevzhledná. Věřím, že nově opravený bulvár bude sloužit lidem a zrekonstruovanou Lannovku oživí nové obchody a kavárny přesně
tak, jak to má na hlavním městském bulváru být,“ říká manažer
IPRM Petr Pelech. Projekt přispěl ke značnému zpřehlednění
třídy, která má ambice stát se promenádní reprezentativní obchodní třídou. Projekt byl v rámci 2. a 3. výzvy ROP Jihozápad
podpořen částkou téměř 45 milionů korun.

Nově otevřený Městský domov pro seniory Domažlice.

Domažlice otevřely
Městský domov pro seniory

Lannova třída v Českých Budějovicích po rekonstrukci.

Dne 24. 7. byl slavnostně otevřen Městský domov pro seniory
Domažlice. Díky dotaci z ROP Jihozápad ve výši 48 milionů
korun se městu Domažlice podařilo vybudovat komplexní
bezbariérové zařízení pro lidi s nízkou soběstačností poskytující ambulantní, pobytové a terénní sociální služby včetně
čtyřiadvacetihodinové péče. Zařízení pojme 70 klientů, 20
osob zde pak najde nové pracovní uplatnění. „Věřím, že tady
senioři najdou veškerou péči, kterou potřebují, personál, který se o ně bude chtít starat, a hlavně důstojné žití, které si
zaslouží,“ řekla ředitelka domova Venuše Klimentová.
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Zrekonstruovaná letní plovárna
zahájila provoz
Dne 21. 7. 2010 byla slavnostně otevřena letní plovárna na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích, jejíž rekonstrukce byla
ﬁnančně podpořena z ROP Jihozápad. Slavnostního zahájení
provozu plovárny se zúčastnili hlavní představitelé města, realizátoři stavby a média. Oproti dřívějšku se zde dnes nalézá velký
moderní tobogán, opravený bazén s umělými vlnami, brouzdaliště s vodotryskem, zařízení umožňující přístup do bazénu hendikepovaným a uzamykatelné skříňky na cennosti.

pro přestup na veřejnou dopravu v Tlučné a Tachově, nebo
o autobusový terminál v Konstantinových Lázních. Plzeň využívá pro řízení veřejné dopravy nový dynamický dispečink a obec
Dešenice - část Milence nové autobusové zastávky a přilehlé
parkovací prostory. ROP Jihozápad podpořil těchto pět projektů částkou přesahující 30 milionů korun.

Nová turistická lákadla v Protivínu
Smyslem projektu „Rekonstrukce památkově chráněného
objektu v areálu kostela Sv. Alžběty Portugalské v Protivínu
čp.37“ bylo zlepšit stav kulturně historického dědictví a rozšíření nabídky cestovního ruchu v tomto regionu. Chráněný
objekt na západní straně náměstí, přezdívaný kaplanka, byl
přestavěn na infocentrum a byly zde vybudovány výstavní
prostory nabízející trvalou výstavu protivínského rodáka, malíře a graﬁka Jiřího Koláře. Další část prostor zaujímá Zoologické muzeum vystavující kostry exotických zvířat. Projekt byl
v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující
8,2 milionů korun.

Největší investice za posledních
20 let vedla k nálezu pokladu
Zrekonstruovaná letní plovárna v Českých Budějovicích.

Obyvatelům Plzeňského kraje
slouží nové infrastrukturní projekty
V Plzeňském kraji již byly proplaceny všechny projekty schválené v oblasti podpory 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou
dopravu. Konkrétně se jedná o výstavbu parkovacích ploch

Cílem projektu „Revitalizace náměstí Kašperské Hory“ byla
rekonstrukce hlavního náměstí, které tvoří historické jádro
města. V rámci největší investice města za posledních 20 let
byly provedeny rozsáhlé úpravy povrchu náměstí a vyřešena
celková dopravní situace na náměstí. Archeologický průzkum
v rámci stavebních prací přinesl překvapující nález - objevení
pokladu v podobě stříbrných mincí z přelomu 16. a 17. století!
Město Kašperské Hory tak získalo hned dvě nová lákadla pro
návštěvníky – opravené městské centrum a vzácný mincovní
poklad. Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen
částkou téměř 12 milionů korun.

Nový dynamický dispečink pro řízení veřejné dopravy v Plzni.

Kontakt:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Jeronýmova 1750/21
370 01 České Budějovice
Územní odbor implementace programu Plzeň
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň
Telefonní číslo pro informace: +420 389 058 600
E-mail: info@rr-jihozapad.cz
Internet: www.rr-jihozapad.cz
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Probíhající rekonstrukce náměstí v Kašperských Horách.

