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Na silnice přispěla EU 700
milióny korun

se tu známé lyžařské středisko. Lidé sem vyrážejí ale
i v létě.
Dalšími schválenými projekty v Plzeňském kraji jsou
vybudování přeložky silnice v Poběžovicích (113 miliónů korun z ROP Jihozápad) a za evropské peníze se
zmodernizuje také silnice mezi Oselcemi a Chanovicemi (135 miliónů korun z ROP Jihozápad). „Projekty
na tyto stavby společně s žádostmi o finanční podporu
z Evropské unie jsme přijali v rámci loňské, první výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka.

Tato silnice
u zámku
Kratochvíle se
dočká obnovy
díky podpoře
Evropské unie.

Plánovaná výstavba silnice II/145 Husinec – Běleč (zdroj: www.mapy.cz)

Přes 700 miliónů korun přispěla Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad na opravu silnic v Jihočeském a Plzeňském
kraji.
Skončila tak úspěšně historicky první výzva tohoto programu, která byla určena pouze krajům a projektům
na zlepšení dopravní infrastruktury.

První rekonstrukce už v dubnu
Už na přelomu letošního března a dubna tak například
začne dlouho očekávaná rekonstrukce silnice z Bělče do
Husince, na kterou Jihočeský kraj získal více než třísetmilionovou dotaci. Velmi důležitou rekonstrukcí bude
i oprava části silnice vedoucí kolem zámku Kratochvíle
na Prachaticku. Renesanční památka, jejíž součástí je
i jedna z nejstarších vil v Čechách, patří k nejnavštěvovanějším místům jihočeského regionu a po komunikaci
denně projedou stovky automobilů.
„Jsou to první peníze, které půjdou z tohoto programu
do Jihočeského kraje a já jsem velmi rád, že se jedná
právě o podporu rozvoje dopravní infrastruktury,“ řekl
jihočeský hejtman Jan Zahradník.
Zdůraznil, že oprava silnice u Husince a Kratochvíle
zlepší komfort cestování z Českých Budějovic směrem
na Šumavu. Po této trase jezdí nejen Jihočeši, ale i zahraniční turisté. Podporu strukturálního fondu EU si
tak jistě zaslouží. „Tato silnice je jakousi bránou Šumavy směrem od centra Jihočeského kraje,“ potvrdil jihočeský hejtman.
Rekonstrukce silnice u zámku Kratochvíle, který se nachází nedaleko Netolic, si vyžádá podle studie 54 milionů korun. Plných 50 miliónů korun přiřkl opravě Regionální operační program NUTS II Jihozápad. Zbylé čtyři
miliony korun uhradí Jihočeský kraj.

Tři projekty na západě
V západních Čechách uspěly se žádostí o podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad tři
projekty.
Částku 97 milionů získala Správa a údržba silnic na přeložku komunikace mezi Železnou Rudou a Špičákem.
I tato oblast je turisticky hojně navštěvovaná. Nachází

Slovo předsedy Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad a hejtmana Plzeňského kraje
					
Petra Zimmermanna
S potěšením jsem si vyslechl informace
o tom, že v Plzeňském kraji uspěly v první
výzvě Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad tři projekty na opravu
důležitých komunikací v regionu. Někdo
může sice namítat, že rekonstrukce komunikací nejsou zajímavé, hlavně když
se jedná o nepříliš frekventované spojnice. Oponenti mohou také argumentovat tím, že vzhledem
k celkové alokaci finančních prostředků v tomto operačním programu bylo rozděleno minimum peněz.
Nemohu však s těmito názory v žádném případě souhlasit.
Vždyť významným aspektem kvality života obyvatel regionu soudržnosti Jihozápad je právě doprava a dopravní dostupnost. Investice do dopravní sítě, a je jedno v jaké části
z krajů jsou uskutečňovány, přispějí k rozvoji obou regionů, které v jednotné Evropské unii vystupují společně.
Opravené silnice díky dotacím z této výzvy jistě potěší nejen obyvatele, kteří je přímo využívají při každodenním
běhu života, ale i turisty, kteří vnímají region trochu jinak
než místní. Všichni dobře víme, jak může dobrý dojem
z klidné návštěvy zkazit jedna jediná „maličkost“.
Závěrem bych chtěl vyjádřit přání, abychom pomocí výzev
regionálního operačního programu odstranili těch „drobností“ co nejvíce a je jedno, jestli v oblasti dopravy, školství, cestovního ruchu či zdravotnictví.

Slovo místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a hejtmana Jihočeského kraje
					
Jana Zahradníka
Nacházíme se v období, které znamená další milník ve vývoji regionu soudržnosti Jihozápad v prostoru sjednocené Evropy. Začínáme totiž naplno
využívat Regionální operační program
NUTS II Jihozápad, který je určený pro
Jihočeský a Plzeňský kraj a jehož prostřednictvím můžeme společně čerpat
ze strukturálních fondů Evropské unie téměř 17 miliard
korun.
Smyslem Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad pro plánovací období 2007-2013 je posunout vývoj našich obou krajů zejména v dopravě, v sociální péči, zdravotnictví, školství i v cestovním ruchu,
a to na základě priorit stanovených podle specifik našich regionů. Do jaké míry se nám to podaří, to bude
záležet na kvalitě předkládaných projektů a schopnostech jejich realizátorů i na vedeních samospráv a jejich
odvaze odčerpat z této sumy co možná nejvíce peněz
na smysluplné aktivity. Na druhé straně je však třeba
počítat i s tím, že ne každý dílčí projekt, byť se z pohledu jeho předkladatele bude jevit opodstatněným,
nalezne z regionálního nadhledu potřebnou podporu
a požadované finance.
Historická příležitost rozhodovat přímo v regionech
o dotacích z evropských fondů nás na jedné straně
zavazuje, abychom ji nepromarnili, a na druhé straně
opravňuje k naději, že se nám v konečném důsledku
podaří zvýšit konkurenceschopnost Jihočeského kraje,
coby jedinečného místa pro hodnotný život zdejších
obyvatel.
ROP JIHOZÁPAD, 1. VÝZVA – TABULKA SCHVÁLENÝCH
PROJEKTŮ:
Žadatel

Název
projektu

Celkový
příspěvek
(EU + státní
rozpočet)

Vlastní podíl
žadatele

Bodové
hodnocení
projektu

Správa a
údržba silnic
Domažlice
Jihočeský kraj

Přeložka
komunikace II/196 v
Poběžovicích

112 961 000 Kč

9 159 000 Kč

79,86

Jihočeský kraj

Silnice II/145
Husinec
- Běleč

304 972 500 Kč

24 727 500 Kč

78,70

Správa a
údržba silnic
Klatovy

Přeložka
silnice II/190
Železná Ruda
- Špičák

97 573 111 Kč

7 926 739 Kč

77,38

Jihočeský kraj

Silnice II/145
u Kratochvíle

53 002 500 Kč

4 297 500 Kč

73,67

Správa a
údržba silnic
Starý Plzenec

Silnice III.
třídy Oselce
– Chanovice

135 385 486 Kč

10 977 202 Kč

71,92

Druhá výzva skončila, připravuje se třetí
Na 603 projektových žádostí se uchází ve druhé výzvě
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
o zhruba tři miliardy korun, které budou rozděleny ze
strukturálních fondů Evropské unie. Termín, do kterého
mohli zájemci žádat o podporu, vypršel v pátek 14. března
2008. Žádosti musely být doručeny do 12 hodin buď na adresu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
v Českých Budějovicích nebo na adresu Územního odboru
implementace programu v Plzni. Na jihu Čech bylo podáno
407 žádostí, v Plzeňském kraji obdrželi 196 žádostí.
Největší zájem měli žadatelé o podporu pro projekty v oblasti 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Těchto
žádostí bylo 134. Na druhém místě v pomyslném žebříčku
atraktivity skončila oblast 1.5 – Rozvoj místních komunikací. Zájemci podali 120 žádostí.

Tři miliardy

„V pořadí už druhá výzva Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, pro niž jsou určeny téměř tři miliardy korun pro jihozápadní Čechy, se zaměřuje například
na podporu dopravy, služeb či cestovního ruchu. Týká se
celkem jedenácti základních oblastí podpory,“ sdělila vedoucí odboru řízení programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Klára Böhmová.
Realizátoři projektů mohli například v oblasti dopravy žádat o finanční dotaci na modernizaci regionální silniční
sítě nebo na projekty zaměřené rozvoj infrastruktury pro
veřejnou dopravu a rozvoj místních komunikací. Druhá výzva nezapomněla ani na oblast služeb. Podporu tu mohou
získat aktivity související s rozvojem infrastruktury pro sociální integraci a zdravotnickou péči. Kromě již zmíněné
oblasti rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, která byla
mezi zájemci nejžádanější, mohli příjemci dotace žádat
v této oblasti podporující turismus na programy jako jsou
například revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu a dále rozvoje služeb cestovního ruchu, marketingu a dalších produktů turismu.
Obnova veřejných prostranství nebo revitalizace částí měst
a obcí byly součástí oblasti rozvoje spádových center. Poslední oblast podpory se týká rozvoje infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.
Lenka Jeřábková, vedoucí oddělení administrace žádostí územního odboru České Budějovice Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad vysvětlila, jak budou
referenti postupovat při vyhodnocování žádostí. „Do deseti dnů, to znamená do 31. března, budou všechny obálky
s projekty otevřeny, proběhne registrace žádostí a zkontrolují se formální náležitosti,“ konstatovala Lenka Jeřábková s tím, že do 21. dubna bude hotova kontrola přijatelnosti jednotlivých projektů (tzn. kontrolován bude soulad
s podmínkami programu). Do 28. května budou projekty
věcně hodnoceny tak, aby koncem června mohly být Výborem Regionální rady Jihozápad schváleny projekty určené
k získání dotace z Evropských fondů.

Třetí výzva v červnu
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Koncem června 2008 je plánováno vyhlášení v pořadí již
třetí výzvy pro předkládání projektových žádostí do ROP
Jihozápad s žádostí o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie. Třetí výzva bude pravděpodobně vyhlášena
pro všechny oblasti podpory kromě oblastí podpory 1.3
a 1.4, celková alokace předběžně činí téměř 5,9 mld. korun
(včetně oblasti podpory 2.1 určené pouze pro statutární
města Plzeň a České Budějovice ve výši cca 1,2 mld. Kč).

ROP Jihozápad – přehled počtu podaných projektových
žádostí v jednotlivých oblastech podpory
oblast 1.1

13

oblast 1.2

12

oblast 1.5

120

oblast 2.2

25

oblast 2.3

46

oblast 2.4

92

oblast 2.5

59

oblast 2.6

18

oblast 3.1

134

oblast 3.2

31

oblast 3.3

53

Celkový počet konzultací v průběhu I. čtvrtletí 2008
Pro jednotlivé prioritní osy
leden

67

prioritní osa 1

únor

146

březen

133

leden

250

439
148

leden

prioritní osa 3

únor

350

březen 30

Pro jednotlivé typy konzultací
128

únor

165

březen

83

leden

osobní

184

telefonické

únor

564

březen

620
153

únor
březen

Oceňuji dobrou připravenost Jihočechů a Západočechů na čerpání
dotací z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad. Svědčí to podle mého názoru zejména
o schopnosti budoucích příjemců
grantů zpracovat kvalitní žádosti,
které potom posuzujeme.
Těší mne zároveň skutečnost, že obyvatelé Jihočeského i Plzeňského kraje nejsou lhostejní
k výjimečným možnostem, které jim tento program nabízí. Uvědomili si, že prostřednictvím evropských fondů
se mohou podílet na rozvoji specifického jihozápadního regionu, který má mnohé společné. Jak ukázala
druhá výzva, zájem o ROP Jihozápad převýšil nabídku.
Žadatelé, jejichž projekty nebudou z různých důvodů
vybrány, mohou uspět později, protože připravujeme
ještě několik výzev na čerpání dotací. Od letošního 30.
června bude možné opět předkládat projekty do v pořadí již třetí výzvy, v níž je tentokráte alokováno přibližně 5,9 miliard korun.
Celkem je v Regionálním operačním programu NUTS II
Jihozápad vyčleněno pro období 2007 – 2013 téměř 17
miliard korun. Naším cílem přitom je, abychom mohli
tyto prostředky čerpat v nejbližších letech. Žadatelům
o dotace chci popřát hodně štěstí při výběru a zpracování správného projektu.

484

březen

leden

Připravujeme další výzvy

prioritní osa 2

únor

leden

Slovo ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiřího Trnky

e-mailové
251

150

Zájem o konzultace neustále stoupá
Zájem o konzultace, které jsou většinou základem
úspěšného zpracování projektu žádajícího o dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, neustále stoupá.
Nejvíce potencionální žadatelé využívají telefonických
konzultací v prioritní ose 2. Ta je určena pro podporu projektů souvisejících se stabilizací a rozvojem měst
a obcí v jihozápadních Čechách. Těchto konzultací bylo
v únoru uskutečněno kolem 300 z celkového počtu
1048, v březnu 320 z celkového počtu 1078. V lednu
bylo přitom dotazů o zhruba polovinu méně.
Cíl: Uspět
„Samozřejmě, že nás tento zájem těší. Svědčí o tom, že
mají žadatelé o Regionální operační program NUTS II
Jihozápad velký zájem. Těší mne také, že jsme mohli
zájemcům o podporu poskytnout při přípravě projektů
komplexní informace a pomoci jim v případě, kdy si nevěděli rady a obrátili se na nás,“ sdělil ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka.
Žadatelé nevyužívali pouze služeb Úřadu regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad, ale obraceli se
také na poradenské firmy, prostřednictvím nichž mohli
snáze zpracovat žádost o podporu společně s konkrétním projektem.

Internetové stránky si uživatelé pochvalují
Internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, které zájemci naleznou na adrese
www.rr-jihozapad.cz, si uživatelé pochvalují. „ Zájemci zde naleznou nejen informace, které souvisejí s Regionálním operačním programem NUTS ll Jihozápad,
ale také znění všech potřebných dokumentů, termíny
specializovaných seminářů nebo kontaktní osoby, které mohou pomoci při konzultaci jednotlivých projektových záměrů,“ dodal ředitel Jiří Trnka.
O velkém zájmu této internetové adresy hovoří i statistika. V průběhu I. čtvrtletí letošního roku navštívilo
tyto stránky 40 259 čtenářů, což je 2x více než za srovnatelné období IV. čtvrtletí roku 2007. Největší zájem
byl logicky směrován do sekce „2. výzva“, kam mířila
více než polovina čtenářů.
I nadále se Úřad Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad bude snažit na svých webových stránkách
přinášet aktuální a důležité informace, které budou
zajímavé a přínosné, včetně anket pro zajištění zpětné
vazby od čtenářů stránek www.rr-jihozapad.cz.

Konzultace zatím pouze
v pondělí
Kvůli probíhající kontrole žádostí z druhého kola výzvy byly omezeny konzultační hodiny. Jde především
o osobní konzultace, které žadatelé o finanční podporu využívají. Tento typ porady je od 17. března, kdy
skončilo termínově druhé kolo výzvy, možný dočasně
jen v pondělí. Ostatní formy konzultací budou probíhat dle Příručky pro žadatele ROP Jihozápad.

Doporučuji
projektové
záměry s námi konzultovat
Rozhovor s vedoucí oddělení administrace žádostí v Plzni Magdou Šrajbovou:
Jste vedoucí oddělení administrace žádostí v Plzni. Co
je vaší náplní práce?
Kromě povinností vedoucí oddělení mám také na starosti samotnou administraci žádostí týkající se cestovního ruchu. Myslím si, že je to
dobré spojení. Jako administrátor
si zachovávám kontakt se žadateli
a osobně zkouším nastavené postupy práce našeho oddělení. Tato zkušenost je cenná jak pro pochopení
a ocenění práce mých kolegů, tak pro
vyvolání možných změn v nastavených pravidlech, jsou-li třeba. Jinak
mám pochopitelně na starosti chod našeho oddělení.
V pátek 14. března vypršel termín pro podání žádostí do druhé výzvy operačního programu. Zaznamenali
jste zvýšený zájem o vaše služby?
Poslední týden před vypršením termínu byl skutečně
hektický. Náš úřad se více než úřadu podobal telefonní ústředně, přibyly telefonické dotazy týkající se především povinných příloh projektu a vyplňování benefitové žádosti, a také pokračovaly osobní konzultace

s žadateli. Myslím, že se nám podařilo tempo dotazů
stíhat, co vím, tak jsme například vyhověli všem žádostem o osobní konzultaci.
Samotný závěr výzvy byl potom zajímavý tím, že jsme
se při přebírání balíků projektových žádostí setkali se samotnými žadateli, s některými poprvé osobně.
A také jsme zjistili, kolik práce nás čeká. V Plzni se sešlo téměř 200 projektových žádostí, u kolegů v Českých
Budějovicích dokonce dvakrát tolik.
Jak bude nyní vypadat proces vyhodnocování žádostí?
Naše oddělení má na starosti dva stupně hodnocení žádostí. Po termínu pro předložení žádostí jsme se pustili
do prvního stupně hodnocení, které začíná hodnocením formálních náležitostí projektů. Při tomto hodnocení má žadatel ještě možnost na naše vyzvání doplnit
případné chybějící formální nedostatky žádosti. Poté
následuje hodnocení přijatelnosti, které slouží k posouzení, zda je projekt v souladu se základními podmínkami ROP Jihozápad. Vyrozumění, zda touto fází
projekt prošel, od nás každý žadatel obdrží písemně.
Po ukončení přijatelnosti bude probíhat věcné hodnocení projektů na základě souboru výběrových kritérií,
laicky řečeno bodování projektů. Po ukončení bodování budou projekty podle jejich výsledného bodového
ohodnocení seřazeny do seznamu, který bude předložen Výboru Regionální rady ke schválení. Až po zasedání Výboru Regionální rady, který je naplánován na 27.
června 2008, a schválení seznamu projektů, se žadatelé
dozví, zda byl jejich projekt úspěšný či nikoli.
Co poradíte budoucím zájemcům, kteří se budou ucházet o podporu v dalších výzvách?
Určitě bych doporučila projektové záměry s námi konzultovat a nebát se klást i zdánlivě banální dotazy.
A čím dříve, tím lépe, pochopitelně i pro nás. Kdybych
měla být upřímná, a řada zájemců to uslyší nerada, tak
by měl každý žadatel dobře nastudovat platnou metodiku, v první řadě Příručku pro žadatele, ale také vydané metodické pokyny a oznámení. Všechny potřebné dokumenty naleznou žadatelé na našich webových
stránkách www.rr-jihozapad.cz. Je skutečně radost
konzultovat se zájemci, kteří o podmínkách podpory
ROP Jihozápad již něco vědí, ale přijít se na cokoli zeptat se nemusí bát vůbec nikdo.

Publicita projektu se nesmí zanedbat
Velmi důležitá je pro realizátory projektů financovaných
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad publicita, která má svá závazná pravidla a příjemce
dotace je musí respektovat. Dokumenty, které podrobně
popisují použití loga ROP Jihozápad i vlajky Evropské unie,
naleznou příjemci dotací na www.rr-jihozapad.cz. Dokument „Pravidla publicity“ je přiložen k dokumentaci u každé výzvy a Manuál loga ROP Jihozápad je umístěn v sekci
Tiskové centrum – Grafický manuál a logo. V této sekci jsou
ke stažení i příslušné grafické soubory.
„K dodržování pravidel publicity se zavázal každý příjemce dotace. Jedná se o upozornění na to, že projekt získal

podporu ze zdrojů Evropské unie. Je potřeba také zdůraznit, že pro jednotlivé kategorie aktivit jsou stanoveny minimální požadavky pro zveřejnění, které je nutné dodržet.
Publicita projektu je důležitou věcí a nesmí se v žádném
případě zanedbat,“ konstatoval ředitel Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka.
Jak ředitel Trnka zdůraznil, o publicitu se musí postarat
každý příjemce, který získal podporu ze zdrojů strukturálních fondů Evropské unie. Propagační sdělení, která jsou
určená pro veřejnost, mají ale různé podoby, a to podle
typů investic.
Například u nákupu hmotného předmětu, kde celkový příspěvek překročil půl milionu eur, je potřeba vyvěsit vysvětlující tabulku ihned po ukončení realizace projektu, která
bude informovat veřejnost po celou dobu udržitelnosti
projektu. Na této tabulce musí být mimo jiné uveřejněn
název daného projektu nebo objektu.
„U infrastrukturních projektů nebo stavebních prací s příspěvkem vyšším než 500 000 eur musí realizátor postavit
během provádění prací velkoplošný reklamní panel všude
tam, kde operace probíhají. Po dokončení akce pak musí
příjemci umístit stálou pamětní desku,“ upozornila vedoucí oddělení kontroly realizace Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová. Ostatní

Použití loga ROP i vlajky
EU má svá závazná pravidla
Použití loga Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad i vlajky Evropské unie musí probíhat podle
pravidel. Přitom platí, že jak logo, tak i vlajka nesmí být
nikdy menší než označení dalších případných organizací, které se spolupodílejí na realizaci projektu.
„Důvod je jednoduchý. Logo Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad i symbol EU slouží k propagaci a ke zviditelnění finanční pomoci Evropského
fondu pro regionální rozvoj, případně dalších veřejných zdrojů,“ zmínila vedoucí odboru řízení programu
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Klára Böhmová.
Logo i symbol musí také být ve stejném formátu a velikosti, aby nedocházelo k optickému upřednostňování. Loga ostatních musí být přitom omezena na minimum.
„Pro umístění loga ROP Jihozápad a symbolu Evropské
unie vždy platí, že jsou rozloženy nad ostatními logy,“
doplnila Klára Böhmová a zdůraznila, že tyto symboly
lze používat pouze v případě zajištění publicity projektu. Jiné použití je zakázáno.

Písek – s podporou EU nově rekonstruovaná část u hradeb u Putimské brány s pamětní deskou

příjemci dotací jsou povinni vybrat si alespoň jeden prostředek k propagaci z výběru, který čítá osm položek. Volit
mohou z velkoplošných reklamních panelů, již zmíněných
pamětních desek, plakátů, internetových stránek projektu, různými informačními akcemi, inzercí, informačním
a komunikačním materiálem a propagačními předměty.
Příjemci způsob publicity musejí uvést už v samotné projektové žádosti.
„Musím v této souvislosti zmínit, že výdaje na tuto publicitu jsou v některých případech způsobilé, pokud jsou
součástí rozpočtu projektu a jejich výše je odůvodnitelná.
Pokud ale nejsou zahrnuty v položce rozpočtu nebo převyšují daný rámec, hradí je realizátoři projektů z vlastních
finančních prostředků,“ poznamenala Michaela Šímová.
Zdůraznila, že informační a propagační opatření musí mít
vždy závazné náležitosti. Chybět nesmí vlajka EU jako symbol Evropské unie. Je nutné umístit sem odkaz na Evropský
fond pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Jihozápad
financován. Jeho znění je též závazné: Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Důležitost je kladena
také na umístění loga ROP Jihozápad a prohlášení ve znění: Směr budoucnost – cíl prosperita.
Mnoho příjemců finančních prostředků zapomíná na povinnost informovat poskytovatele dotace pravidelným monitoringem zpráv v průběhu realizace, které se týkají provedených opatřeních k publicitě a později i udržitelnosti
projektu.
„Všem realizátorům projektů doporučuji, aby měli neustále na paměti dodržování požadavků na publicitu,“ doplnil
ředitel Jiří Trnka závěrem.

Všechny hvězdy na vlajce
EU směřují vždy vzhůru
Každý ví, jak vypadá vlajka Evropské unie. Kolik ale cípů mají
hvězdy v kruhu? Kolik je na ní
vlastně hvězd? To jsou otázky,
které si kladou někteří realizátoři při projektové žádosti o finanční podporu nebo při publicitě projektů, které již
dotaci získaly.
Přinášíme proto podrobný popis vlajky, abychom rozptýlily jakékoliv pochybnosti. Vlajka se skládá z dvanácti zlatých hvězd, které vytvářejí na pozadí modré
oblohy kruh, který představuje jednotu evropských národů.
Důležitá je skutečnost, že ačkoliv se Unie neustále
rozšiřuje, počet hvězd je pevně stanoven. Číslo 12 je
symbolem dokonalosti a jednoty. Hvězdy jsou pěticípé
a v žádném případě se nesmějí jejich špičky dotýkat.
Vlajka je obdélníková. Kruh, který tvoří hvězdy, má
střed v průsečíku úhlopříček. Poloměr kruhu se rovná
třetině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru. To znamená, že jeden cíp je vertikální a další dva
jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Hvězdy jsou navíc umístěné v pozici hodin na
ciferníku.

Workshopy navštívily stovky zájemců
Stovky zájemců navštívily workshopy pořádané zejména
ke druhé výzvě Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad. Lidé se při nich zajímali nejen o teoretické
možnosti finanční podpory, ale kladli i zcela konkrétní
otázky.
Jen v únoru, kdy začalo druhé kolo těchto seminářů,
se
workshopů
v Českých Budějovicích uskutečnilo sedm. „Nabízíme zájemcům
o dotace nejen
možnost orientovat se v daných
oblastech podpory, ale hlavně
při workshopech
využíváme osobní kontakty garantů jednotlivých oblastí
podpory s realizátory projektů,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka.
Velký zájem o ROP Jihozápad
Konkrétně se českobudějovické i plzeňské workshopy týkaly oblastí podpory 2.2 až 2.5 a 3.1 až 3.3. Žadatelé získali
informace o šancích finanční podpory rozvojových projektů spádových center, revitalizací části měst a obcí, rozvoje
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného
školství, rozvoje infrastruktury pro sociální integraci, rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, revitalizací památek
a využití kulturního dědictví v cestovním ruchu a konečně
rozvoje služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů
turismu.
Semináře byly zdarma a vysoký počet účastníků jenom
svědčí o velkém zájmu o Regionální operační program
NUTS II Jihozápad. Vlna workshopů byla odstartována již
počátkem ledna letošního roku krátce po slavnostním podepsání ROP Jihozápad. Seminářů v Českých Budějovicích
a Plzni se účastnilo na 660 zájemců o finanční podporu ze
strukturálních fondů Evropské unie. V první části garanti
jednotlivých oblastí podpory ve svých prezentacích seznámili účastníky se základními podmínkami získání podpory
z ROP Jihozápad a s přípravou benefitové žádosti o podporu včetně jejich příloh, druhá část seminářů byla věnována dotazům žadatelů.
Na co se lidé ptali
Účastníci se nejvíce zajímali o obecné a praktické informace. Chtěli například zjistit, do kdy od vyhlášení výzvy
je nutné projekty doručit, aby mohly být zařazeny mezi
adepty o finanční podporu a následně posouzeny.
Dozvěděli se, že lhůta pro podávání projektů je minimálně 30 pracovních dnů od termínu vyhlášení výzvy. Ptali se
také na termín zveřejnění výsledků jednotlivých projektů.
„Je-li projekt vyřazen při kontrole formálních náležitostí nebo kontrole přijatelnosti, je tento výsledek žadateli
znám do 25 pracovních dní od ukončení výzvy.
Projde-li projekt do věcného hodnocení, je do 80 pracovních dní ohodnocen a předán Výboru Regionální rady ke
schválení. Následně jsou žadatelé informováni o schválení
či zamítnutí projektu,“ zní exaktní odpověď.

Slovníček pojmů

Protože se zájemci, kteří žádají o podporu ze strukturálního fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, setkávají s odbornými termíny, které jsou nutné pro dobře
vypracovaný projekt, přinášíme část ze slovníčku pojmů. Ten mj. zájemci naleznou i na internetové adrese
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
www.rr-jihozapad.cz
BENEFIT 7+ (též elektronická žádost)
Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za
účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně slouží
příjemci k podání žádosti o platbu.
Brownfield
Nemovitost, která ztratila své původní využití, není
v současnosti dostatečně efektivně využívána, je zanedbaná, realizace projektu regenerace zóny či rekonstrukce objektu směřuje k jejím účelnému využití.
Certifikace výdajů
Certifikace výdajů představuje specifickou činnost stanovenou předpisy Evropského společenství, jejichž
cílem je, aby platební orgán získal ujištění o řádném
vynakládání výdajů na jednotlivé programy a projekty.
Certifikace se povinně provádí před zasláním každé žádosti o průběžnou platbu nebo závěrečnou platbu pro
daný program nebo projekt.
Cílové skupiny
Skupiny osob nebo organizací, které budou mít z realizované finanční dotace užitek (například obyvatelé
měst, turisté, osoby dlouhodobě nezaměstnané, uchazeči o zaměstnání, etnické menšiny, osoby bez přístřeší,
osoby po výkonu trestu, matky samoživitelky, začínající podnikatelky, zdravotně a sociálně znevýhodnění,
účastníci školení apod.), nebo kteří jsou příjemci pomoci v rámci příslušné oblasti podpory (např. vysoké
školy, asociace zaměstnavatelů, instituce pro výzkum
a vývoj). V posledním uvedeném případě je možné dále
vymezit konečné cílové skupiny (např. studenti vysokých škol, zájemci o další studium na vysokých školách,
akademičtí pracovníci vysokých škol, zaměstnanci institucí výzkumu a vývoje).
De Minimis
Podpora de minimis je podpora malého rozsahu a dle
nařízení Komise (ES) č. 1998 /2006 ze dne 15. prosince
2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na
podporu de minimis nesmí celková výše pomoci udělená jednomu podniku přesáhnout částku 200 000 EUR
(100 000 EUR v případě subjektu působícího v odvětví
silniční dopravy) během tříletého období. Tento strop
platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis
čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory.
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice,
Územní odbor implementace programu Plzeň, Americká
2719/3, 301 00 Plzeň
Telefonní číslo pro informace: +420 389 058 600,
E-mail: info@rr-jihozapad.cz, www.rr-jihozapad.cz
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