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Č Í S L O

ROP Jihozápad vyplatil příjemcům
v Jihočeském a Plzeňském kraji
již téměř 1,2 miliardy korun
Téměř 1,2 miliardy korun přinesl ROP Jihozápad obcím, městům a podnikatelským subjektům v Jihočeském a Plzeňském
kraji od spuštění programu. Tuto částku totiž ROP Jihozápad
reálně vyplatil na podporu projektů realizovaných v obou
krajích regionu soudržnosti Jihozápad.
„V letošním roce jsme takto do obou krajů proplatili
k 31. 10. 2009 již 1 104 179 157 korun dotací. Částka vyplacená za dobu činnosti ROP Jihozápad přesáhla již 1,1 miliardy korun, což řadí program ROP Jihozápad do nadprůměru
ve srovnání s ostatními operačními programy a vzhledem ke
skutečnosti, že následující měsíce mají velmi vysokou predikci proplácení (až 618 mil. Kč), se dá reálně očekávat, že
alokace roku 2007 (ve výši cca 83 mil. EUR) bude vyčerpána již možná do konce roku 2009. Reálně tedy nehrozí, že
by ROP Jihozápad – na rozdíl od jiných, zejména centrálně
ministerstvy řízených, operačních programů – nečerpal přidělené prostředky a musel je nenávratně vracet do evropského rozpočtu,“ podotýká ředitel Úřadu Regionální rady
Jiří Trnka. S přibývajícím počtem ukončovaných projektů se
očekává, že částky, které bude ROP Jihozápad příjemcům vyplácet, do budoucna ještě porostou. „Pokud příjemci splní
všechny své povinnosti, měli bychom jim již v listopadu vyplatit dalších téměř 618 milionů korun,“ dodává Jiří Trnka.

Zájem o dotace na vozy MHD
projevila čtyři města
7. výzva
7. výzva vyhlášena:
29. 5. 2009
Alokace:
209 mil. Kč
Ukončení přijímání žádostí: 30. 9. 2009
Přijaty 4 žádosti celkem za 194 858 662,94 Kč.
7. výzva ROP Jihozápad se týká oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy. Po dohodě zástupců Jihočeského a Plzeňského kraje, které se podílejí na spoluﬁnancování výzvy, byla 7. výzva speciﬁkována jako 1.3 B
a vyhrazena pouze pro žádosti na podporu obnovy vozů

městské hromadné dopravy – autobusy, ekobusy, tramvaje
a trolejbusy. Své žádosti předložila čtyři města v regionu soudržnosti Jihozápad, která městskou hromadnou dopravu
provozují, konkrétně Plzeň, České Budějovice, Tábor a Písek.
Harmonogram hodnocení 7. výzvy je shodný s výzvou šestou,
takže úspěšné žádosti by měl schválit Výbor Regionální rady
na svém únorovém zasedání v roce 2010.

Zájem o dotace v 6. výzvě 5,5krát
přesáhl možnosti ROP Jihozápad
6. výzva
6. výzva vyhlášena:
27. 3. 2009
Alokace:
554 mil. Kč
Ukončení přijímání žádostí: 30. 9. 2009
Přijato 141 žádostí celkem za 2 731 456 702,71 Kč.
Ve středu 30. září 2009 bylo ukončeno přijímání žádostí
o podporu projektů v rámci 6. a výzvy ROP Jihozápad.
Výzva byla vyhlášena spolu s 5. výzvou a rozhodnutím Výboru Regionální rady do ní byly přesunuty OP 2.2 Rozvojové projekty spádových center, ve které mohou žádat města
s počtem obyvatel 5 000 – 49 999, a 2.3 Revitalizace částí měst
a obcí, ve které mohou žádat obce a města s počtem obyvatel
500 – 4 999, čímž města a obce získaly 3 měsíce navíc na
přípravu a zpracování svých projektů. Pro obce a města je
šestá výzva jednou z posledních možností, jak získat peníze
z evropských fondů.
Šestou výzvu opět provázel velký zájem žadatelů. Zástupci
měst a obcí předložili celkem 141 žádostí v objemu přesahujícím 2,7 miliardy. To je tedy 5,5krát více, než šestá výzva žadatelům nabízí.
„Zájem o dotace ze šesté výzvy je opět enormní. Nejsložitější
situace je v oblasti podpory 2.3, kde zájem obcí a menších měst
přesahuje naše možnosti dokonce osmkrát. Reálně to tedy znamená, že sedm žadatelů z osmi dotaci nezíská,“ upozorňuje
vedoucí územního odboru implementace programu České
Budějovice Martin Půlpytel.
V oblasti podpory 2.3 předložili žadatelé 103 projektů za více
než 1,5 mld. Kč, k dispozici je však pouze necelých 200 milionů.
V oblasti podpory 2.2 bylo předloženo 38 projektů v celkovém objemu přesahujícím 1,1 mld. Kč, alokace prostředků činí
270 milionů. Zájem žadatelů v oblasti podpory 2.2 přesahuje
možnosti výzvy více než 4krát.
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PPP projekty v 6. výzvě bez odezvy
V šesté výzvě mohli poprvé žadatelé předkládat k podpoře
i tzv. PPP (Public Private Partnership) projekty, tedy společné projekty soukromého a veřejného sektoru. Úřad Regionální rady
připravil pro potenciální žadatele i několik seminářů, které se problematice PPP věnovaly. Specialisté z PPP centra na nich účastníky
seznámili s tím, co je to vůbec PPP projekt, jeho základní principy,
výhody i nevýhody včetně příkladů dosud realizovaných akcí.
„Před vyhlášením výzvy na PPP projekty jsme prováděli řadu
konzultací se zástupci měst a obcí a ačkoli se v předběžném
šetření o tuto možnost několik z nich vážně zajímalo, žádný
z uvažovaných projektů nakonec předložen nebyl,“ říká vedoucí územního odboru implementace programu Plzeň Magda
Sýkorová. „Situaci nyní vyhodnotíme a předložíme Výboru
Regionální rady k rozhodnutí, zda obdobně zaměřenou výzvu
vyhlásíme v budoucnu ještě jednou, nebo zda prostředky vyčleněné na podporu PPP projektů budou přesunuty na klasickou
výzvu pro všechny oblasti podpory,“ dodává Magda Sýkorová.
Úspěšné projekty schválí Výbor Regionální rady pravděpodobně
na svém zasedání v únoru příštího roku. Smlouvy s úspěšnými
žadateli by pak měly být podepsány do konce dubna 2010.

Žadatelé v 5. výzvě nejčastěji
chybovali ve veřejných zakázkách
5. výzva
5. výzva vyhlášena:
27. 3. 2009
Alokace:
3,75 mld. Kč
Ukončení přijímání žádostí: 30. 6. 2009
Přijato 670 žádostí celkem za 12 mld. Kč.
Kontrola formálních náležitostí:
konec července 09 – vyřazeno 13 projektů
Hodnocení přijatelnosti:
polovina srpna 09 – vyřazeno 39 projektů
Do páté výzvy mohli žadatelé předkládat projektové žádosti
v období od 27. 3. 2009 do 30. 6. 2009. Již v průběhu lhůty k předkládání žádostí bylo jasné, že zájem o dotace z ROP Jihozápad
neustává. Do páté výzvy ROP Jihozápad bylo přijato celkem 670
žádostí na 12 mld. Kč.
Téměř ve ﬁnále je hodnocení projektů, které se ucházejí o podporu z ROP Jihozápad v rámci 5. výzvy. Z celkem 670 předložených žádostí jich 52 neprošlo kontrolou formálních náležitostí
a hodnocením přijatelnosti, všechny ostatní postoupily do závěrečné fáze věcného hodnocení. Tato fáze vyvrcholí na začátku
listopadu, kdy Výbor Regionální rady schválí úspěšné projekty
k ﬁnancování. Již dnes je však na základě informací hodnotitelů
možné sdělit, jaké chyby se nejčastěji v projektech předložených
v 5. výzvě objevily a za co tedy žadatelé nejčastěji ztratili body.
Jsou to především níže uvedená pochybení:
• nedostatečně rozepsaný beneﬁtový rozpočet
• chybějící aktivity ve vztahu k ROP a zajištění řízení projektu
• nedodržení lhůt pro veřejné zakázky podle zák. č. 137/2006
• neuvedení veškerých výběrových řízení na dodavatele
(i těch mimo režim zákona)
• nedostatečná analýza současného stavu u studie proveditelnosti
• nenaplnění požadovaných indikátorů
• rozpory v sestaveném rozpočtu (špatně zvolené jednotky indikátoru)
• neutralita k horizontálním kritériím
Schválení úspěšných projektů je plánováno na nejbližší zasedání
Výboru Regionální rady, které proběhne dne 6. 11. 2009 v Plzni.
Úspěšní žadatelé by smlouvy o poskytnutí dotace měli podepsat
v průběhu února příštího roku.
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Šestá výzva v číslech
Územní
pracoviště

Počet
žádostí

Žádané
prostředky

České
Budějovice

83

1 664 986 827,51

OP 2.2

22

713 281 443,55

OP 2.3

61

951 705 383,96

58

1 066 469 875,20

OP 2.2

16

441 382 627,05

OP 2.3

42

625 087 248,15

141

2 731 456 702,71

554.125.152,-

OP 2.2

38

1 154 664 070,60

270.000.000,-

OP 2.3

103

1 576 792 632,11

198.734.693,-

Plzeň

Celkem

Alokace

* PPP projekty nebyly předloženy,
v tabulce tedy nejsou vyčísleny

ROP Jihozápad je druhý
nejtransparentnější mezi operačními
programy v České republice
Zajímavého ocenění se dostalo ROP Jihozápad. Studie Ministerstva pro místní rozvoj, která posuzovala transparentnost
zveřejňování informací, zařadila ROP Jihozápad jako druhý nejtransparentnější mezi operačními programy v České
republice.
Studie srovnávala úroveň poskytovaných informací u všech
17 operačních programů, které v České republice působí.
Vedle regionálních operačních programů tak byly hodnoceny i tzv. tematické operační programy s celostátní působností. Studie srovnávala celkem 53 různých druhů informací,
týkajících se všech fází činnosti operačního programu od
prvotních informací pro žadatele po informace o výsledcích
hodnocení, počtech získaných bodů jednotlivých projektů či
reálné čerpání dotací.
ROP Jihozápad se umístil na druhém místě s počtem zveřejňování informací ve 43 kategoriích z 53 sledovaných. Na prvním místě skončil ROP Střední Čechy, který naplnil o jednu
kategorii více.

Evaluační studie potvrdila časté
chyby ve veřejných zakázkách
Jedna z evaluačních studií, které na svém zasedání 17. 9. 2009
projednal Monitorovací výbor, se týkala vyhodnocení realizační fáze projektů po dvou letech činnosti programu. Studie
uvádí, že v souvislosti s průběžným růstem počtu schvalovaných a realizovaných projektů a v souvislosti nižším počtem
výzev (a jejich objemu), které jsou ještě v plánu, dojde k posunu v činnosti Úřadu Regionální rady od administrativní více
ke kontrolní činnosti.
Studie dále konstatovala stále více odhalených chyb u příjemců, které se nejčastěji objevují v souvislosti s realizací výběrových řízení. Další velkou skupinou chyb je nehlášení změn
v projektech. Úřad průběžně reaguje na odhalené nedostatky změnou dokumentace určené pro žadatele i příjemce, aby
byla snížena rizika chyb u dalších projektů v budoucnu.

Úspěšně dokončených
projektů přibývá
Realizační fáze ROP Jihozápad nabrala v roce 2009 na obrátkách
a počet dokončených projektů podpořených z regionálního operačního programu utěšeně roste. K 11. 10. 2009 byla v rámci ROP
Jihozápad ukončena realizace 108 projektů a u 57 projektů bylo
ukončeno jejich ﬁnancování.
Na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz v sekci „Úspěšné
projekty ROP Jihozápad“ zveřejňuje Úřad každý týden jednu
prezentační kartu dokončeného projektu. Naprostou novinkou,
která dostane v budoucnu větší prostor, jsou TV reportáže o dokončených projektech, které Úřad regionální rady jednou měsíčně připravuje ve spolupráci s regionální televizní agenturou
(RTA). V současné době si na stránkách ROP Jihozápad můžete
prohlédnout reportáže o rekonstrukci rozhledny na Kleti a zimního stadionu Košutka v Plzni. Představujeme také Bolzanovu
barevnou školu a moderní koncertní sál konzervatoře Plzeň.

Peníze z EU pomáhají školám
Se začátkem nového školního roku začala díky podpoře
z ROP Jihozápad fungovat celá řada škol v Jihočeském
a Plzeňském kraji v nových podmínkách a s novým vybavením. Město Touškov v plzeňském kraji otevřelo dne 31. 8. 2009
slavnostním přestřižením pásky a prohlídkou zmodernizovaný pavilon své základní školy. ZŠ v Plzni – Slovanech díky 18,5
mil. Kč z ROP Jihozápad rekonstruovala svůj sportovní areál
z roku 1956. Církevní gymnázium v Plzni začalo od 1. 9. 2009
využívat nově zrekonstruované učebny fyziky a literatury.
V neděli 20. 9. 2009 proběhl den otevřených dveří ve Spáleném
Poříčí, které začalo v základní škole využívat nové interaktivní
učebny. V Jihočeském kraji zahájila 1. 9. 2009 výuku v novém pavilonu Bolzanova barevná škola v Táboře.
Realizační fázi úspěšně dokončil také projekt „Vybudování multifunkční učebny a zřízení jazykových učeben“ Střední odborné
školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni. Škola se rozhodla
rekonstruovat interiér budovy školy zřízením multifunkční učebny a dvou jazykových učeben. Podle slov Lubomíra Kohouta,
vedoucího manažera projektu, samotnou projektovou žádost
zpracovávala specializovaná ﬁrma, které škola dodala většinu
potřebných informací.
Vybudováním multifunkční učebny a zřízením dvou modernizovaných jazykových učeben došlo k výraznému zkvalitnění
podmínek pro výuku. Vybavení učeben moderními technologiemi nyní odpovídá současným trendům a potřebám výchovně

Rekonstruovaná učebna IT na ZŠ ve městě Touškov

vzdělávacího procesu ve středním školství. Multifunkční
učebna byla vybudována z nevyužitého služebního bytu
a kabinetu. Jazykové učebny pak byly zřízeny jednak ze stávající učebny, ale také propojením nevyhovující jazykové učebny
a kabinetu. Do tříd bylo pořízeno a instalováno technologické
zařízení pro potřeby výuky včetně nábytku - osobní počítače, tabule atd. Učiliště tak získalo kvalitní a dosud chybějící vzdělávací zázemí pro výuku nejen cizích jazyků, ale i dalších odborných
předmětů jako základy ekologie, rybářská technologie a rybářství, hydrochemie, základy zemědělské výroby, strojnictví atd.
Škola se svou žádostí uspěla ve druhé výzvě ROP Jihozápad. „Spolupráci s pracovníky Úřadu Regionální rady hodnotíme pozitivně,
z jejich strany je patrná snaha, aby se projekt realizoval při dodržení všech nařízení a pravidel, které je nutno respektovat,“ dodal
Kohout. Všechny kontroly došly k závěru, že realizace projektu
proběhla dle projektové žádosti a žádost o platbu předložená se
závěrečnou monitorovací zprávou byla proplacena 31. 3. 2009.

Hotelové služby ve Slavonicích
i pro postižené

Koupelna pro hendikepované

Ve Slavonicích byl dokončen další z projektů podpořených
z ROP Jihozápad, který pomáhá zdravotně a tělesně postiženým
lépe využívat služeb v cestovním ruchu a umožnit jim tak poznávat historické krásy našich měst. Firma OSKAR RS s.r.o. provozuje
známý a úspěšný hotel ARKÁDA na náměstí Míru ve Slavonicích
a rozhodla se rozšířit nabídku poskytovaných služeb další cílové
skupině turistů – turistům s tělesným postižením.
Díky dotaci z ROP Jihozápad bylo například možné v hotelu umístěném v historické budově instalovat výtah pro bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží. Projekt ve své provozní fázi nabízí
i množství doprovodných služeb, které rozšiřují nabídku možností pro trávení volného času (ﬁtness) a především v období zimní
sezóny posilují konkurenceschopnost Slavonic, které se svou památkovou rezervací kandidují na zápis do seznamu UNESCO.
Projekt byl předložen v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad. Podle
slov jednatele společnosti a vedoucího projektového týmu Vratislava Kšíra vlastní projektovou žádost a všechny ostatní povinné
přílohy zpracovala externí zpracovatelská ﬁrma. „Zúčastnili jsme
se jednoho semináře pro úspěšné žadatele. Dále jsme využili několik konzultací spojených s podáním Závěrečné monitorovací zprávy. Se spoluprácí s hlavní ﬁnanční manažerkou projektu
a jejími spolupracovnicemi jsme velmi spokojeni,“ dodává Vratislav
Kšír. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky či nesrovnalosti
a žádost o platbu byla proplacena 18. 9. 2009. ROP Jihozápad projekt podpořil celkovou částkou blížící se 2,5 milionu korun.
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Návštěvníky jediných lázní
Plzeňského kraje přivítá
nový přestupní terminál
Projekt vybudování nového přestupního terminálu mezi
autobusovou a železniční dopravou v Konstantinových Lázních
významně zlepšil stav autobusového nádraží a k němu přilehlého parkoviště. Celý prostor nesplňoval ani základní technické
požadavky. Realizací projektu došlo k vytvoření přestupního terminálu mezi různými druhy veřejné dopravy (autobus,
železnice) a k vytvoření efektivního napojení mezi veřejnou
dopravou a dalšími ekologicky šetrnými druhy dopravy. Podstatně byla zhodnocena i místní infrastruktura pro veřejnou
dopravu – bylo vybudováno kryté stání u zastávky autobusu
včetně WC a zajištěno bylo také dostatečné osvětlení celého
prostoru. Pobyt zde zpříjemňuje i další mobiliář – lavice, odpočívadlo, odpadkové koše, běžná informační tabule a elektronické informační tabule. Projekt ve své provozní fázi myslel
i na údržbu vybudovaného terminálu včetně péče o zeleň
a úklidu zpevněných ploch.
Projekt byl předložen do druhé výzvy ROP Jihozápad a pro
obec jej zpracovávala externí ﬁrma. „Semináře pro příjemce jsem absolvoval dva, dále jsem využil možnost konzultací.

Nově vybudovaný autobusový terminál

Se spoluprací s Úřadem Regionální rady jsem velmi spokojen
a nemám k ní připomínek,“ sdělil nám starosta obce a vedoucí
projektového týmu Karel Týzl. Všechny kontroly byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové
žádosti a žádost o platbu byla proplacena dne 17. 9. 2009.
ROP Jihozápad projekt podpořil celkovou částkou přesahující
2,5 milionu korun.

Plán výzev na 2009 – 2010
Číslo oblasti
podpory

Datum vyhlášení
výzvy/zahájení
příjmů žádostí

Datum ukončení
příjmu žádostí

4.1

1. 10. 2009

30. 6. 2013

10 708 388 EUR1

zbývající část 2007 - 2012

4.2

1. 10. 2009

30. 6. 2013

1 052 309 EUR1

zbývající část 2007 - 2012

9. výzva

1.3 A kolová

6. 11. 2009

30. 6. 2010

378 083 680,01

zbývající část 2009 - část 2013

10. výzva

1.1

6. 11. 2009

15. 12. 2009

660 000 000,00

zbývající část 2009 - část 2010

1.1

12. 2. 2010

14. 5. 2010

1 811 440 772,72

1.5

12. 2. 2010

14. 5. 2010

169 508 306,25

2013

2.4

12. 2. 2010

14. 5. 2010

110 130 541,88

2013

3.1 A

12. 2. 2010

14. 5. 2010

400 000 000,00

zbývající část 2011 - část 2012

Číslo výzvy

Plánovaná alokace
ERDF+SR (v Kč)

Rozsah alokace

8. výzva

zbývající část 2010 - 2012

11. výzva

1

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

Kurz pro přepočet alokace pro kontinuální výzvy byl stanoven jako pružný, zveřejněný ECB vždy pro měsíc, ve kterém je
projektová žádost předložena Řídicímu orgánu.
Výše alokace se může zvyšovat vzhledem k již nasmlouvané,
avšak nevyčerpané alokaci podpořených projektů v předchozích výzvách.

