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Nová ředitelka Úřadu Regionální
rady představila své priority
Výbor Regionální rady jmenoval na konci ledna letošního
roku Ing. Kláru Böhmovou novou ředitelkou Úřadu Regionální rady. Klára Böhmová tak ve vedení úřadu nahradila
Jiřího Trnku.
Nová ředitelka Úřadu Klára Böhmová vzápětí po svém jmenování představila na setkání s novináři své plány, první kroky ve funkci, cíle a záměry pro další období realizace ROP
Jihozápad. Patří mezi ně intenzivnější komunikace s veřejností, zkvalitnění servisu pro žadatele a příjemce – např.
konzultace zadávání veřejných zakázek příjemců, nové
webové stránky Úřadu realizované v souladu s informačními
trendy, nebo urychlení čerpání finančních prostředků určených pro ROP Jihozápad.

Klára Böhmová
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Nová ředitelka Úřadu Regionální rady představila své priority
Klára Böhmová
Rozhovor s novou ředitelkou ÚRR
ROP Jihozápad rozdělí ve 13. výzvě více než 1,2 miliardy korun
Výbor Regionální rady schválil jen část projektů podpořených
v 11. výzvě
Finanční korekce se příjemců nedotkne
Městské divadlo v Prachaticích má nové interiéry za 50 milionů korun
Bývalá továrna na zpracování ryb v centru Tachova se změnila
v moderní komunitní centrum
Na gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni se učí v barvách
Centrem Tábora jezdí nové minibusy
Koloveč u Domažlic má nové kulturní a administrativní zařízení
O semináře ROP Jihozápad je velký zájem
Na výroční konferenci ROP Jihozápad 2010 se příjemci prezentovali
výstavou projektů
ROP Jihozápad v polovině dotačního maratónu
Zpravodaj veřejné zakázky   
Vítězné snímky fotosoutěže ROP Jihozápad 2010

dotací a rozpočtu. Po založení Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v roce 2006 nastoupila v srpnu 2007 na Úřad Regionální rady na pozici vedoucí odboru řízení programu. V této
funkci řídila několik oblastí - metodické nastavení programu,
monitoring a evaluaci, absorpční kapacitu a zajištění komunikace
a publicity Regionálního operačního programu Jihozápad. Klára
Böhmová vedla tento úřad z pověření Výboru Regionální rady od
prosince roku 2010. Od 1. února roku 2011 byla jmenována do
funkce ředitelky úřadu.
Klára Böhmová absolvovala v průběhu svého studia a později v zaměstnání řadu kurzů a stáží v tuzemsku i v zahraničí,
například semestrální stáž na universitě ve Vídni. V roce 2008
získala absolventský certifikát v rámci intenzivního jazykového
kurzu v Oxfordu. Mezi její koníčky patří jízda na kole, lyžování
a cestování.

Rozhovor s novou ředitelkou úřadu
„Ráda bych popřála všem žadatelům
i příjemcům ROP
Jihozápad hodně
úspěchů při realizaci jejich projektů
a příjemnou spolupráci s Úřadem Regionální rady,“
řekla Klára Böhmová po svém jmenování do funkce ředitelky.

Klára Böhmová se
narodila v roce 1981
v Českých Budějovicích.
Po ukončení středoškolského vzdělání
na Gymnáziu J. V.
Jirsíka pokračovala
ve studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zde získala v roce 2006 diplom v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Po absolutoriu
na Jihočeské univerzitě nastoupila na Krajský úřad Jihočeského
kraje, kde se věnovala zajišťování realizace grantů, agendy správy

„Budeme hledat další cesty, jak být pro příjemce i veřejnost
průhlednější a srozumitelnější,“ říká nová ředitelka Klára
Böhmová
Již dva měsíce stojíte v čele Úřadu Regionální rady. Co se za tyto dva měsíce
již podařilo?
Během mé pracovní kariéry se mi potvrdilo, že základem úspěchu je dobrá komunikace. Uspořádali jsme semináře pro příjemce a žadatele či informační akci pro novináře, která měla
za úkol vyjasnit některé mýty, které se často v médiích neprávem objevují. Podařilo se nám také opět rozjet pozastavené
proplácení projektů. Uvědomuji si také, že za tím, jak daleko
jsme v onom pomyslném maratonu dotací dospěli, stojí kvalitní práce mých kolegů. První co jsem tedy udělala, bylo poděkování kolegům za jejich pečlivou a trpělivou práci. Tato setkání
se budou pořádat pravidelně, stejně jako již probíhající osobní
schůzky, protože stabilita úřadu a spokojený tým je důležitý.
V posledních dvou měsících zde také proběhly důležité personální změny. Mým úkolem bylo vybrat hned několik vedoucích
zaměstnanců. Úkol to byl nelehký, zájemců celá řada, ale věřím, že se nám podařilo na pozice obsadit fundované lidi.
Co považujete za nedůležitější kroky ve funkci na následující období tří
měsíců?
Pokud se bavíme jen o té opravdu nejbližší budoucnosti, mojí prioritou bude zintenzivnit komunikaci s příjemci.
Události loňského roku, především přehodnocování celých
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dvou výzev, samozřejmě nutně ovlivňovalo jiné činnosti a povinnosti úřadu, na které jsme se nemohli odpovídajícím způsobem soustředit. Již jsme zorganizovali semináře k aktuálním
výzvám, připravujeme další workshopy pro příjemce dotací.
Zavedla jsem také novinku, ve které hodlám pokračovat –
konzultace zadávání veřejných zakázek. Z analýz nám totiž
zcela jednoznačně vyplývá, že nejčastěji příjemci chybují právě
v zadávání veřejných zakázek. A to jsou chyby opravdu závažné, protože vedle nebezpečí odebrání celé dotace mohou mít
i případné trestně právní souvislosti.
Jak zpětně vnímáte zpětně přehodnocení 5. a 6, výzvy? Byl to podle vás
šťastný krok?
Rozhodování Výboru Regionální rady bylo velmi složité. Na
stole bylo několik variant, jak situaci řešit, a všechny s sebou
nesly velká rizika a komplikace. Výbor Regionální rady se nakonec při rozhodování držel doporučení ministerstva financí
jako kontrolního orgánu a tehdejšího ministra Eduarda Janoty.
Myslíte, že se Vám podaří zvrátit negativní obraz Úřadu RRJZ? Co v tomto
směru považujte za podstatné?
Každopádně se o to budu snažit. Ale vím, že mne nečeká nic
jednoduchého a že se to také nepodaří ze dne na den. ROP
Jihozápad patřil od svého vzniku mezi neformální lídry a často
byl dáván ostatním za příklad dobrého fungování. Bohužel,
události loňského roku postavily celý program do velmi negativního světla a náš úřad dostal nálepku netransparentního místa, kde se nějakým podivným způsobem švindluje při
rozdělování dotací. Mým cílem rozhodně bude tuto nálepku
odstranit. Již nyní zveřejňujeme maximum informací, budeme
se snažit i nadále hledat cesty, jak být pro příjemce i veřejnost
průhlední a srozumitelní.
Výtky, které jsou slyšet se ze strany starostů i některých zprostředkovatelských
agentur, směřují k transparentnosti procesu rozhodování. Jak chcete zvýšit
průhlednost celého procesu bodového hodnocení? Hodláte více vysvětlovat
jeho průběh?
Výběrová kritéria jsou a vždy byla jasně stanovena a všem veřejně k dispozici na internetu v souvislosti s vyhlášenou výzvou.
Pro žadatele ve 13. výzvě jsme v lednu 2011 uspořádali zvláštní
seminář k vysvětlení procesu hodnocení a přístupu k výběrovým kritériím. Naším „problémem“ je extrémně vysoký zájem
žadatelů. Po každé realizované výzvě máme několikanásobně
víc nespokojených žadatelů, na které se nedostalo, i když třeba předložili projekt kvalitní a prospěšný.

ROP Jihozápad rozdělí ve 13. výzvě
více než 1,2 miliardy korun
ROP Jihozápad vyhlásil v prosinci loňského roku 13. výzvu
s celkovou alokací 1,225 miliardy korun. Výzva je určená pro
tři oblasti podpory – 1.1 Rekonstrukce regionální silniční sítě
(1,016 mld. Kč), 1.5 Rekonstrukce místních komunikací (116,5
mil. Kč) a 2.2 Rozvojové projekty spádových center ( 92,2 mil.
Kč). Pro oblasti podpory 1.5 a 2.2 se jedná o poslední vyhlašovanou výzvu.
Žadatelé mohli své projekty předkládat na pracoviště Úřadu
Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni od 4. ledna
2011 do 25. března 2011 do 12 hodin. Celkem jsme přijali
153 projektových žádostí. Velký zájem byl tradičně o podporu
místních komunikací - 128 žádostí. Města a obce by rády získaly finance na 25 projektů. Výsledky 13. výzvy ROP Jihozápad
budou zveřejněny přibližně v polovině roku 2011.
Součástí 13. výzvy měla být podle plánu také oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího
odborného školství s alokací finančních prostředků ve výši

2

60,4 mil Kč. Výbor Regionální rady však tuto oblast podpory
do 13. výzvy nemohl zahrnout, protože Úřad Regionální rady
stále ještě neobdržel zpřesněný výklad vládního usnesení, kterým bylo zrušeno spolufinancování regionálních operačních
programů ve výši 7,5 procenta.
Evropské projekty musejí být vedle evropských peněz spolufinancovány také z národních zdrojů. V OP 2.4 (na rozdíl od
OP 1.1, 1.5 a 2.2) mohou být žadateli také soukromé subjekty a v tuto chvíli tak není jasné, zda je možné jako národní
zdroje chápat také finanční prostředky soukromých subjektů.
Ministerstvo financí v současné době jedná s Evropskou komisí
o finálním výkladu. Výzva zahrnující oblast školství tak bude
vyhlášena, až Úřad Regionální rady obdrží dosud chybějící metodiku k vládnímu usnesení.

Výbor Regionální rady schválil jen
část projektů podpořených
v 11. výzvě
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad nemohl
schválit kompletní výsledky 11. výzvy ROP Jihozápad, jejíž součástí byly dvě oblasti podpory – 1.1 Modernizace regionální
silniční sítě a 3.1 A a B Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výbor nemohl přistoupit ke schválení projektů týkajících
se cestovního ruchu z důvodu nevyjasněného kofinancování
7,5 procenta u projektů předkládaných soukromoprávními
subjekty. Tento podíl byl původně spolufinancován ze státního rozpočtu, ale vláda jej usnesením z 22. 9. 2010 zrušila
a na základě dalšího usnesení z ledna letošního roku požaduje po krajích, aby tento závazek převzaly. Převzetí takového
závazku ale musejí nejprve projednat a schválit zastupitelstva
Jihočeského a Plzeňského kraje a až poté se Výbor Regionální
rady bude moci ke schválení těchto projektů vrátit, což bude
zřejmě na konci dubna 2011.
V oblasti podpory 1.1 předkládal žádosti pouze Plzeňský kraj
a na projekty modernizace regionální silniční sítě získal zhruba 780 milionů korun. Mezi největší podpořené projekty patří
Rekonstrukce silnice II/605 hranice okresu Tachov - Plzeň sever
– Bor (211 mil. Kč), silnice II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část
(208 mil. Kč), nebo silnice III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 (143 mil. Kč).

Finanční korekce se příjemců
nedotkne
ÚRR obdržel závěry kontroly Platebního a certifikačního orgánu (PCO), která probíhala od poloviny listopadu loňského roku
z důvodu nahlášené nesrovnalosti na hodnocení projektů v rámci
výzev ROP Jihozápad. Kontrola PCO shledala výběr a hodnocení
projektů v rámci ROP Jihozápad jako funkční, nicméně funkční
ne zcela dostatečně a spolehlivě, tedy že v rámci výběru a hodnocení projektů 2. a 3. výzvy ROP Jihozápad došlo k systémovému pochybení. Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné vyjádřit
finanční aspekty nesprávného postupu, přiklonil se PCO k plošné
korekci ve výši 5 % ze skutečně vyplacených prostředků na realizované projekty v rámci 2. a 3. výzvy.
Finanční korekce se však nijak nedotkne příjemců a proplácení
jejich žádostí o platbu bude nadále probíhat standardním způsobem. Úhrada korekce by měla být realizována z krajských
rozpočtů, o čemž budou v následujících týdnech jednat krajská
zastupitelstva. Korekce se nedotkne ani celkové alokace ROP Jihozápad, takže všechny výzvy budou moci být realizovány v původním objemu.

E vropsk é peníze pom á hají
Městské divadlo v Prachaticích má nové interiéry za 50 milionů korun.

Vstup do nově zrekonstruovaného divadla v Prachaticích

Městské divadlo v Prachaticích je součástí bloku veřejných budov na náměstí a navazuje na honosnou renesanční radnici
v městské památkové rezervaci. Jeho nynější vzhled pochází
z konce 19. století. Dispozice, interiér a technické vybavení
byly kompletně modernizovány. Divadelní sál je po rekonstrukci vybaven speciálními akustickými obklady stěn a stropů,
které plní nejen funkční roli, ale také estetickou. Podlahy jsou
opatřeny velkoformátovými dlažbami. Součástí rekonstrukce
byla i modernizace veškerých inženýrských sítí a úpravy střešního a obvodového pláště.
V hledišti byly obnoveny postranní balkony a jeho kapacita se

Moderní interiéry divadla v Prachaticích

zvýšila ze 199 na 210 míst. Interiéry jsou v odstínech bílé, černé
a modré a mají slavnostní osvětlení. Součástí rekonstrukce byla
i budova informačního střediska. Veřejnost má k dispozici kavárnu, galerii i menší společenské sály.
O výstavbě divadelní scény bylo v Prachaticích rozhodnuto v prosinci 1876. Město tehdy darovalo potřebné dříví a měšťané přispěli dobrovolnými dary na pořízení jeviště a kulis. V roce 1881
byla podniknuta přestavba domů číslo 2 a 3 a v zadní části bloku
bylo umístěno divadlo. Poslední jeho rekonstrukce byla provedena v letech 1974 až 1980. Současná modernizace začala loni
v květnu. Město na ni získalo 40 milionů z ROP Jihozápad.

Bývalá továrna na zpracování ryb v centru Tachova se změnila v moderní
komunitní centrum.
Projekt Sanace a revitalizace areálu „RYBENA“ v centru města
Tachov řešil nové využití bývalé továrny v centru Tachova - především komunikační propojení tohoto území s městským centrem
a přilehlým sportovně rekreačním areálem, rekonstrukci stávající
budovy a výstavby nového objektu komunitního centra.
Provozovatelem komunitního centra, jehož oficiální název zní
Komunitní aktivity Tachov (KAT), je místní akční skupina Zlatá
cesta. Centrum nabízí prostory k neformálním činnostem neziskových organizací, zájmových skupin či spolků. Sídlí zde nízkoprahové centrum pro skupiny dětí a mládeže, kterým hrozí sociální vyloučení. Amatérské hudební skupiny využívají plně vybavené zkušebny a pravidelně zde pořádají koncerty. Velice oblíbené
jsou v poslední době farmářské trhy, které se pořádají jedenkrát
za měsíc. V klubovně se třikrát do týdne scházejí děti s doprovodem v mateřském klubu, jednou do měsíce se pořádá bazar.
Ti, kteří chtějí vyzkoušet venkovní lezeckou stěnu, mohou využít
služeb lezeckých instruktorů. Zájemci si také mohou zahrát stolní
tenis, nebo tvořit v ateliéru pro malbu a další výtvarné techniky.
Každý měsíc se zde konají výstavy amatérských výtvarníků.
V sousedství komunitního centra jsou zastávky autobusů. Děti,
kterým skončila škola a čekají na autobus domů, ale i další zájemci, zde mohou denně s pedagogickým vedením od 12,30 do
17,00 hodin využívat prostory centra, případně si zde také napsat
úkoly do školy. Dveře jsou otevřeny všem. Vladislav Krumer, hlavní manažer projektu, po jeho realizaci řekl: „Sanace Rybeny pro

nás byla prioritou. Počítalo se s ní i v programu rozvoje města
Tachov. Nemohu opomenout ani druhý úspěšný projekt „Výstavba záchytného parkoviště pro přestup na veřejnou dopravu“.
Vzhledem k tomu, že spolu projekty souvisejí a místně sousedí,
jsme mohli vypsat společné výběrové řízení na dodavatele pro
obě stavby. Tento postup se nám velice osvědčil. Stavby se zahájily společně a dokončily se s předstihem.“

Trénink na lezecké stěně pod vedením instruktora – komunitní centrum
v Tachově
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Na gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni se učí v barvách

Nová učebna gymnázia

Největší gymnázium v Plzeňském kraji se vypořádalo s problémem nedostačujících prostor pro výuku díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad.
Smyslem projektu „Rozvoj vzdělávacích kapacit Gymnázia
Mikulášské náměstí 23, Plzeň“ bylo zkvalitnění poskytované

výuky, rozšíření vhodných prostor pro výuku a využití informačních technologií. Přínosem projektu je i rozšíření možností pro školení učitelů a vznik zázemí pro rozvoj spolupráce
s místními společenskými organizacemi. Podle zástupce ředitele školy a koordinátora projektu Jana Hosnedla šlo o největší
investici od vzniku školní budovy v roce 1914.
„Děti se minimálně pět let učily všude, i v nevyhovujících prostorách. Nemohli jsme dělit třídy například na jazyky. Nyní mají
znovu odborné učebny, všechny vybavené žákovskými počítači
či notebooky, interaktivními dotykovými tabulemi a projekční
technikou.
K průběhu vzniku a realizace projektu Hosnedl poznamenává:
„Vizi projektu nosil v hlavě ředitel školy Josef Trneček již od
roku 1995. Projektová dokumentace byla zpracována až v letech 2004-2005 k žádosti do programu SROP. Půdní vestavba
k financování bohužel vybrána nebyla.
Učebny už od září roku 2010 slouží svému účelu, jsou barevně vyzdobené podle představ vyučujících daných předmětů.
„Studenti nechtěli věřit, že i takto mohou vypadat učebny ve
škole,“ popisuje ředitel školy Josef Trneček.
Červnového slavnostního otevření nových učeben se zúčastnila řada významných absolventů gymnázia, mezi nimiž nechyběl například současný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Centrem Tábora jezdí nové minibusy
Díky projektu, který byl podpořen v sedmé výzvě ROP Jihozápad, jezdí Táborem 5 nových linkových autobusů. Úplnou novinkou jsou tři speciálně upravené ekologické minibusy, které
svezou cestující až do historického centra města na Žižkovo
náměstí. Z autobusového nádraží se tak dostanete do centra
města za deset minut zhruba třikrát až čtyřikrát do hodiny.
Každý z minibusů stál 3 miliony korun. Všechny autobusy společnosti Comett plus jezdí na ekologický zemní plyn. Minibusy
mají nové konstrukce a jsou vyrobeny přestavbou klasických
dodávek tak, aby byly široké maximálně 2,2 metru a projely
starým městem. Klasické autobusy by se do středu města nevešly. Kapacita minibusů je 30 osob, jsou vybaveny obrazovkami, na nichž se střídají dopravní omezení ve městě a pozvánky
na kulturní akce. Comett plus si od minibusů slibuje, že by je
mohli využívat i turisté. Rádi by v budoucnu využili bílé plochy
autobusů k propagaci kulturních akcí.

Ekologický minibus – Tábor

Koloveč u Domažlic má nové kulturní a administrativní zařízení

Kulturní a administrativní zařízení - Koloveč
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Hlavním smyslem projektu byla revitalizace nevyužívaného
objektu bývalé restaurace a ubytovny v centru Koloveče. Městys Koloveč leží nedaleko Domažlic v Plzeňském kraji. V rámci
stavebních úprav vznikly prostory pro úřad městyse, knihovnu,
obřadní sál, dílnu a garáže. Objekt také vytvořil zázemí pro
společenské, kulturní i vzdělávací akce a pro činnosti občanů
a spolků z Kolovče a jeho okolí. Je zde nový akustický společenský sál zhruba pro 200 osob, s jevištěm a šatnou. Součástí této
investice byla také úprava okolí objektu včetně výstavby parkoviště, přístupových chodníků a rekonstrukce části navazující
místní komunikace. Nové kulturní centrum leží v centru městyse, kde jsou koncentrovány i další aktivity – hřiště, škola, školka
a další. Toto zařízení, které soustředí stávající veřejně používané
objekty pod jednu střechu, také výhledově výrazně sníží výši finančních prostředků, současně vynakládaných obcí v souvislosti
s provozem stávajícího objektu obecního úřadu a knihovny.

O semináře ROP Jihozápad je velký
zájem
Tradičně velký zájem o účast na seminářích projevují příjemci
z ROP Jihozápad. Úřad Regionální rady pro ně na počátku letošního roku připravil další kola.
Zaměstnanci oddělení kontroly v Českých Budějovicích a Plzni
diskutovali se 154 zájemci na téma nejčastější pochybení při
realizaci projektů, jejich předcházení a řešení. Témata seminářů se odvíjela od zájmu příjemců, který mohli vyjádřit v anketě
na webových stránkách Úřadu.
Pro žadatele a potenciální žadatele byl připraven seminář
k 13. výzvě ROP Jihozápad. Tato výzva podpoří projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci silniční sítě a dále rozvojové
projekty měst a obcí, které mají od 5.000 do 50.000 obyvatel.
Žadatelé mohli na seminářích získat aktuální informace k podporovaným aktivitám, etapizaci a financování projektu, způsobilosti výdajů projektu, procesu hodnocení žádosti, nebo k povinným přílohám, které je před případným podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace nutné doložit.
Součástí setkání byly také prezentace zabývající se aktuálním
děním kolem ROP Jihozápad a vysvětlení některých mýtů,
nejasností či nepřesně interpretovaných procesů souvisejících
s hodnocením projektů a rozdělováním dotací. Zástupci Úřadu Regionální rady tak návštěvníkům detailně popsali postupy
a kritéria hodnocení projektů, nebo subjektivní prvky v rámci
hodnocení.
Akce, které proběhla paralelně na pracovištích v Českých Budějovicích i v Plzni, se setkala s velkým zájmem. Seznámit se
s novinkami okolo ROP Jihozápad dorazilo více než 70 zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Účastníky setkání nejvíce zajímalo, na které konkrétní aktivity lze z ROP Jihozápad
ještě čerpat finanční prostředky, nebo chtěli získat odpověď
na zcela konkrétní problémy dotýkající se jimi připravovaných
projektů.
„Vysoký zájem nejen mezi žadateli nás velmi potěšil, dokonce jsme proti původním předpokladům program museli rozšířit. Určitě budeme o podobné akci uvažovat i do budoucna,“
zhodnotila akci Klára Böhmová, ředitelka Úřadu Regionální
rady.

Na výroční konferenci ROP Jihozápad
2010 se příjemci prezentovali
výstavou projektů
Výroční konference ROP Jihozápad 2010 se konala dne 29. 11.
v Plzni a 2. 12. v Českých Budějovicích. Dopolední program byl
věnován zejména výsledkům programu, odpoledne přišli na
řadu odborné semináře o realizaci projektů a také o veřejných
zakázkách v podání zástupce z Asociace pro veřejné zakázky.
Složité téma zadávání veřejných zakázek vyvolalo debatu plnou konkrétních dotazů. Souběžně s odpoledním programem
proběhl informační seminář pro zástupce bankovního sektoru,
kde byly představeny finanční toky a hlavní zásady financování projektů podpořených z ROP Jihozápad.
S ohlasem účastníků a veřejnosti se setkala také výstava již realizovaných projektů. Příjemci měli k dispozici výstavní stánky,
na kterých po celý den prezentovali své projekty formou fotografií, letáků či propagačních předmětů.
Výroční konference proběhla v obou krajských městech v prostorách tamních univerzit, takže s projekty realizovanými
s podporou ROP Jihozápad se seznámili nejen účastníci, ale
i studenti obou vysokých škol.

Stánek projektu na Výroční konferenci ROP Jihozápad v Plzni

Výroční konference ROP Jihozápad v Českých Budějovicích

ROP Jihozápad v polovině
dotačního maratónu
Úřad Regionální rady pravidelně a podrobně mapuje naplňování ROP Jihozápad. Průběžně tak vzniká i videodokumentace,
se kterou se nyní v podobě DVD můžete seznámit i vy. Sestřih
shrnuje pokrok v jednotlivých prioritních osách programu. Přináší bilanční rozhovor s předsedou Regionální rady Ivo Grünerem a ukazuje také konkrétní realizované projekty. Nezapomíná ani na názory veřejnosti, která se již setkala s dokončenými
projekty. Snímek byl poprvé představen na přelomu listopadu
a prosince na výročních konferencích v Plzni a Českých Budějovicích. DVD je dostupné na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz v sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad.

Zpravodaj veřejné zakázky
Realizace veřejných zakázek v rámci projektů podpořených
z ROP Jihozápad je nejčastějším kamenem úrazu, se kterým se
příjemci dotací potýkají. Úřad Regionální rady se proto na tuto
problematiku hodlá více zaměřit a napomoci tak příjemců tyto
chyby co nejvíce eliminovat a předejít sankcím. Vedle specializovaných seminářů připravil ÚRR zvláštní zpravodaj, který
upozorňuje na nejčastější pochybení při přípravě zadávacího
řízení i při jeho realizaci. Naleznete zde i odkazy na legislativní a metodické materiály týkající se veřejných zakázek – včetně zakázek mimo režim zákona. Zpravodaj je ke stažení na
webových stránkách www.rr-jihozapad.cz v sekci Elektronický
bulletin a publikace.

5

Vítězné snímky fotosoutěže ROP Jihozápad 2010
Úřad Regionální rady v loňském roce připravil pro širokou veřejnost fotografickou soutěž, ve které měli všichni účastníci zaslat
na adresu sídla úřadu snímky dokončených projektů podpořených z ROP Jihozápad, se kterými se setkají na svých cestách. Čtyři
vítězné snímky vám nyní představujeme. Výherce získal víkendový pobyt pro dvě osoby v horském hotelu. Dalším devíti účastníkům jsme věnovali věcné ceny.

2. místo - Lannova ulice
- autor snímku - Barbora Filipová

1. místo – Hotel Budweis v Českých Budějovicích
– autor snímku – Alena Bodláková

3. místo - Lannova ulice v Českých Budějovicích
- autor snímku - Kateřina Hálová

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

4. místo - Domov pro seniory Domažlice - autor snímku - Karel Šperl

6

