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ROP Jihozápad reálně proplatil
příjemcům již téměř 2 miliardy korun
Regionální operační program Jihozápad již druhým rokem nabízí zajímavé možnosti v oblasti čerpání dotací z Evropské unie
projektům realizovaným v Jihočeském a Plzeňském kraji a rok
2009 byl z tohoto pohledu velmi pestrý. „V prvé řadě máme radost z postupně dokončovaných projektů, které uspěly se žádostí
o dotace v předchozích letech a z konkrétních výsledků, které
peníze z evropských fondů do Jihočeského a Plzeňského kraje
přinesly. Tyto téměř dvě miliardy korun proplacené z programu
ROP Jihozápad v roce 2009 umožnily rekonstrukce silnic, řady
školních, zdravotních a sociálních zařízení a zásadním způsobem
přispěly k rozvoji cestovního ruchu v obou krajích. Celkem 148
projektů (80 v Jihočeském, 68 v Plzeňském kraji) již ukončilo realizační fázi. Dalším pozitivním faktem je, že během roku 2009
vyhlásil program ROP Jihozápad 6 nových výzev (5. – 10.) pro
předkládání projektů, čímž Jihočeskému a Plzeňskému kraji nabídnul dalších 23 milionů EUR. V této souvislosti bych rád pochválil aktivitu žadatelů, kteří během roku 2009 předložili celkem 824
projektových žádostí,“ uvádí Jiří Trnka, ředitel Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad.
Kromě vypsání nových výzev přinesl rok 2009 také vyhodnocení
páté výzvy, která se svým rozsahem řadí mezi ty velké. Týkala se
devíti oblastí podpory a bylo na ní alokováno téměř 3,8 miliardy korun. Na Úřadu Regionální rady se sešlo celkem 670 žádostí
v celkovém objemu přesahujícím 12 miliard korun. Možnosti programu však stačily pouze na uspokojení 177 z nich, tedy přibližně
každého čtvrtého žadatele.
Úřad Regionální rady v rámci své kontrolní činnosti provedl
v roce 2009 několik auditů souvisejících s realizací projektů podpořených z ROP Jihozápad. Audity mimo jiné ukázaly, že řada
příjemců dotací podceňuje zejména proces zadávání veřejných
zakázek. Nejzávažnějšími odhalenými nedostatky byla podezření na neoprávněné dělení nebo sloučení zakázky, podezření, že
pochybení ovlivnilo nebo by mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější
nabídky, nebo podezření na nesprávně stanovenou předpokládanou hodnotu zakázky. Na základě výsledků auditů připravil
Úřad Regionální rady pro příjemce dotací několik seminářů, které se věnovaly odhaleným nedostatkům včetně právě zadávání
veřejných zakázek.
Kromě vyhlašování a vyhodnocování výzev připravil ROP Jihozápad v roce 2009 také sérii seminářů pro příjemce a žadatele. Semináře byly cíleny na aktuální problémy a poznatky vyplývající z realizace ROP Jihozápad. Žadatelům byla představena tzv. bílá místa

• Žadatelé do 11. výzvy mohou využít informačních
seminářů
• Nejvíce žádostí z regionálních OP podaly nestátní
neziskové organizace (NNO) do ROP Jihozápad
• Cyklokrosař Štybar získal titul mistra světa na závodní
trati vybudované za podpory ROP Jihozápad
• Městské muzeum v Horažďovicích oživila
interaktivní dílna
• Jihočeský kraj se představil na veletrhu v Bruselu

regionu, kam dosud směřovalo minimum dotací, příjemci zase
získali důležité informace k PPP projektům, změně týkající se DPH
a také k chybám, které souvisejí se zadáváním výběrových řízení.
ROP Jihozápad plánuje na rok 2010 vyhlášení pěti nových výzev
(11. – 15.). Výzva s číslem 11 již byla vyhlášena 19. 2. 2010. Jedenáctá výzva je více popsána v následujícím článku. Informace
o dalších pěti výzvách naleznete v tabulce níže.

Číslo
výzvy

Číslo
oblasti
podpory

Datum
vyhlášení
výzvy/
zahájení
příjmů
žádostí

12.
výzva

2.4

7. 5. 2010

6. 8. 2010

124 263 979,12

2013

12.
výzva

1.5

7. 5. 2010

6. 8. 2010

175 807 643,37

2013

13.
výzva

2.2

7. 5. 2010

8. 11. 2010 122 782 330,70

zbývající
část
2012-2013

8. 11. 2010 492 344 957,15

zbývající
část
2007-2012
+1/2 2013

30. 6. 2010 8. 11. 2010 380 000 000,00

část alokace 2012
– část
alokace
2013

13.
výzva

14.
výzva

15.
výzva

1.4

3.1 C

7. 5. 2010

Datum
ukončení
příjmu
žádostí

Plánovaná
alokace
ERDF+SR
(v Kč)

Rozsah
alokace

Řízená výzva k synergickým projektům IOP v oblastech
podpory 1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1. Předpokládaná výše alokovaných
prostředků na oblast podpory 3.1 bude 40 mil. Kč

Indikativní plán výzev ROP NUTS II Jihozápad pro období 2010.

ROP Jihozápad rozdělí v 11. výzvě
téměř 1,3 miliardy korun
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na svém
17. zasedání 19. února vyhlásil již 11. výzvu k předkládání žádostí
o podporu projektů na území Jihočeského a Plzeňského kraje.
Pro úspěšné žadatele je ve třech oblastech podpory připraveno
celkem 1,26 miliardy korun.
„Jedná se zřejmě o poslední takto velkou výzvu, kde alokované
ﬁnanční prostředky přesahují miliardu korun. Vypsání ještě jedné
obdobně rozsáhlé výzvy závisí na vývoji kurzu koruny vůči euru,
ze kterého vyplyne výše kurzové rezervy ROP Jihozápad,“ vysvětluje ředitel Úřadu Regionální rady Jiří Trnka.
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První z oblastí podpory, ve kterých je možné v 11. výzvě předkládat žádosti, je OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě.
Alokovaná částka pro tuto oblast podpory je 850 milionů korun
a žadatelem mohou být oba kraje nebo organizace kraji zakládané či zřizované. Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci,
modernizaci či výstavbu silnic ve vlastnictví krajů.
Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu je
rozdělena do dvou kategorií. OP 3.1 A s alokací 400 milionů
korun je určena na podporu sportovně-rekreační a kulturní vybavenosti, modernizaci ubytovacích kapacit, rozvoj lázeňství
či wellness a v neposlední řadě také cyklostezek či cyklotras.
Žadatelem mohou být kraje, obce, jejich organizace, nestátní
neziskové organizace, malé a střední podniky či zájmová sdružení právnických osob. OP 3.1 B s alokací 10 milionů korun je
určena výhradně na výstavbu pěších stezek a hipostezek.

Žadatelé musí své projekty doručit na pracoviště Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích či v Plzni nejpozději
do 14. 5. 2010 do 12 hodin. Úspěšní žadatelé v 11. výzvě budou
známi v polovině října 2010.

Monitorovací výbor ROP Jihozápad
změnil před 11. výzvou některá
výběrová kritéria

Dále se mění přístup ke zkušenostem žadatele, které budou hodnoceny pouze v kontextu s obdobnými a ﬁnančně rozsáhlými
projekty. Nově budou při hodnocení projektů také zohledňovány
nejen zkušenosti a reference žadatele samotného, ale i partnerů
či společníků. Zároveň odpadá podmínka uznatelnosti zkušeností
za poslední tři roky.
Ke zpřesnění dochází i u aktivit projektu a harmonogramu. V Příručce pro žadatele budou minimálně příkladovým výčtem popsány základní aktivity, které by v komplexním projektu neměly
chybět.
Monitorovací výbor ROP Jihozápad také provedl technickou
změnu programu. Změna se týká dotací na rekonstrukci kulturních památek, kde se ROP Jihozápad věnuje pouze obcím
nad 500 obyvatel. Pro obce do 500 obyvatel je určen Program
rozvoje venkova, který ovšem ze své deﬁnice podporuje pouze
malé projekty. Projekty většího rozsahu tak nemohly být podpořeny ani z ROP Jihozápad, ani z Programu rozvoje venkova.
„Po jednáních s Národním orgánem pro koordinaci jsme dospěli
k řešení, kdy ROP Jihozápad bude podporovat i projekty v obcích
do 500 obyvatel, jejichž požadovaná dotace je vyšší než maximální přípustná výše dotace poskytovaná v Programu rozvoje venkova,“ vysvětluje Jiří Trnka.

Monitorovací výbor ROP Jihozápad, jehož členy jsou zástupci
obcí, měst, krajů, univerzit, profesních či neziskových organizací, změnil před vyhlášením nadcházející 11. výzvy některá
výběrová kritéria, podle kterých se hodnotí projekty žadatelů
o dotaci z ROP Jihozápad. Změny reagují na vývoj programu
a přidělování dotací v posledních výzvách.
„Revize výběrových kritérií je již v pořadí třetí, ke které Monitorovací výbor ROP Jihozápad přistoupil. Zpracování žádostí v jednotlivých
výzvách s sebou přináší pokaždé řadu nových poznatků a podnětů,
na které je třeba v průběhu plnění programu operativně reagovat.
Nicméně úpravy jsou spíše zpřesňujícího a drobnějšího charakteru,
takže soustavnější práci žadatelů na precizování projektů nenaruší,“
vysvětluje ředitel Úřadu Regionální rady Jiří Trnka.
Revize se dotkla především oblastí podpory, ve kterých je v tuto
chvíli plánována ještě alespoň jedna výzva, tedy 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.3 Modernizace vozového parku
veřejné dopravy, 1.4 Rozvoj regionálních letišť, 1.5 Rozvoj místních komunikací, 2.2 Rozvojové projekty spádových center, 2.4
Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství a 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
V oblastech podpory 1.5 a 2.4 došlo rozhodnutím monitorovacího výboru k omezení maximálního možného procenta dotace z 92,5% na 65%. Důvodem této změny byla výše zbývajících
prostředků v těchto oblastech podpory, která by při zachování
původní hranice umožnila podpořit jen několik málo projektů. Navíc budou bodově zvýhodněny ty projekty, u kterých si
předkladatel požádá o ještě nižší dotaci, než je oněch nově
stanovených 65% (tedy např. o 50 či 55 %).
„Věřím, že snížení hranice podpory, a tudíž zvýšení ﬁnanční spoluúčasti žadatelů, přispěje také ke zreálnění projektů. Při výši dotace 92,5% leckdy žadatelé předkládali neadekvátně velké akce,
se kterými pak měli v realizační fázi či v době udržitelnosti projektu velké problémy“, doplňuje Jiří Trnka.
Výbor Regionální rady, který zasedal 19. února 2010 v Českých
Budějovicích, však požádal Monitorovací výbor o nové projednání revize výběrových kritérií v oblasti dotčené snížením míry
podpory z ROP Jihozápad.
Další drobné úpravy se týkají bodového hodnocení projektů, kde
v některých oblastech podpory bylo doplněno podkritérium, které zvýhodňuje projekty s podporou krajské samosprávy. V oblasti
podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu byla bodově
speciﬁkována dvě dílčí podkritéria k hodnocení prodloužení jarní
či podzimní sezony.
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11. výzva
Oblast podpory

Alokace

OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě

850 mil. Kč

OP 3.1 A Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

400 mil. Kč

OP 3.1 B Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
– pěší stezky a hipostezky

10 mil. Kč

Zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihozápad dne 17. 9. 2009.

Informace o současném dění
kolem ROP Jihozápad
Policejní šetření
V minulém týdnu se v médiích v souvislosti s ROP Jihozápad objevila řada informací týkajících se policejního prověřování blíže
nespeciﬁkovaného trestního oznámení. V této souvislosti si již
na počátku listopadu 2009 vyžádala policie určité dokumenty
a také údaje ze 4 počítačů, které byly opět po několika dnech
pracovníkům Úřadu Regionální rady navráceny. „Nevíme, co
konkrétně policie prověřuje. Podle informací, které máme
k dispozici, se pravděpodobně jedná o šetření trestního oznámení některého z neúspěšných žadatelů z roku 2008. Nikdo
z vedení Úřadu nebyl v této souvislosti pozván ani k podání
vysvětlení,“ vysvětluje ředitel Úřadu Regionální rady Jiří Trnka.
Podepisování smluv příjemců 5. výzvy
Policie o svém šetření informovala ministerstvo ﬁnancí, jakožto auditní a platební a certiﬁkační orgán ROP Jihozápad. Ministerstvo
se proto rozhodlo po vlastní linii prověřit metodické postupy ROP
Jihozápad a do ukončení jejich prověřování doporučilo předsedkyni Regionální rady Miladě Emmerové nepodepisovat smlouvy
o poskytnutí dotace. „Nejedná se o zákaz smlouvy podepisovat,
ale o doporučení ministerstva. Smlouvy jsou zkompletovány a připraveny u předsedkyně k podpisu, ale ta se rozhodla postupovat
podle doporučení ministerstva,“ upřesňuje ředitel Trnka. Úřad Regionální rady obratem předal ministerstvu veškeré potřebné podklady a věří, že ministerstvo vše zkontroluje co nejdříve.
Schválení výsledků 6. výzvy
Projektové žádosti předložené do 6. výzvy ROP Jihozápad byly
vyhodnoceny a seznam úspěšných žadatelů již byl předložen
Výboru Regionální rady ke schválení dne 19. 2. 2010. Vzhledem
k tomu, že hodnocení 6. výzvy probíhalo podle stejných metodických postupů jako u 5. výzvy, rozhodli se členové Výboru hlasování odložit ze stejných důvodů jako u podepisování smluv 5. výzvy.
Co se bude dít dál?
Úřad Regionální rady maximálně spolupracuje jak s policií, tak
s ministerstvem ﬁnancí, kterému již byly předány veškeré potřebné dokumenty. Podepsání smluv z 5. výzvy i schválení výsledků 6. výzvy tak nyní závisí na souhlasném doporučení ministerstva ﬁnancí. Příslib ministerstva hovoří o tom, že celý proces by
měl být dokončen během března. Posunutí termínu však nemá
vliv na hodnocení projektu, byť právní nárok na dotaci vzniká až
dnem podpisu smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.

Výbor Regionální rady schválil
výsledky 7. a 10. výzvy
Výbor Regionální rady na svém zasedání schválil kromě vyhlášení 11. výzvy také výsledky 7. a 10. výzvy. Sedmá výzva byla
vyhlášena 29. května 2009 a byla určena na modernizaci vozového parku městské hromadné dopravy. Příjímání žádostí
bylo ukončeno 30. září 2009 a celkem byly předloženy 4 žádosti. Všichni žadatelé v 7. výzvě uspěli a rozdělena tak bude
celá alokace ve výši téměř 210 milionů korun.

7. výzva
Celkový počet projektů podaných do 7. výzvy

4

Celkový počet úspěšných žadatelů

4

Celkový objem žádaných prostředků v 7. výzvě

210,658 mil. Kč

Alokace prostředků pro 7.výzvu

209,208 mil. Kč

120 milionů získaly Plzeňské městské dopravní podniky na nákup trolejbusů a modernizaci tramvají, za 70 milionů nakoupí
Dopravní podnik města České Budějovice 14 nových trolejbusů. Se svou žádostí uspěla také táborská společnost COMETT
PLUS, která za 10,6 milionu korun nakoupí 5 nízkopodlažních
autobusů pro MHD a společnost ČSAD AUTOBUSY, která zmodernizuje svůj vozový park za 9,6 milionu korun.
10. výzva ROP Jihozápad byla vyhlášena 6. listopadu 2009 a byla
určena na modernizaci regionální silniční sítě. Žadatelem byl
pouze Jihočeský kraj, který předložil celkem 9 projektů. Všechny
úspěšně prošly hodnocením a na opravy jihočeských silnic tak půjde z ROP Jihozápad více než 600 milionů korun.

10. výzva
Celkový počet projektů podaných do 10. výzvy

9

Celkový počet úspěšných žadatelů

9

Celkový objem žádaných prostředků v 10. výzvě

606 mil. Kč

Alokace prostředků pro 10.výzvu

660 mil. Kč

Jihočeši se tak mohou těšit na opravu celkem 7 mostů v Bechyni, Jindřichově Hradci, Hluboké nad Vltavou, Kolodějích, Písku
a Neznakově, opravy povrchů silnic za 280 milionů nebo na
2. etapu přeložky silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích
s dotací 70 milionů korun.

Žadatelé do 11. výzvy mohou
využít informačních seminářů
Úřad Regionální rady realizuje další kolo seminářů pro předkladatele žádostí do vyhlášené 11. výzvy ROP Jihozápad.
Semináře proběhnou koncem března na územních pracovištích úřadu v Českých Budějovicích a v Plzni. Budou se týkat
vyhlašovaných oblastí podpory v rámci 11. výzvy. Účastníky
seznámíme se základními podmínkami získání podpory jako
je zaměření projektů a jejich ﬁnancování nebo problematika
veřejné podpory. Žadatelé budou informováni o tom, jak vyplnit beneﬁtovou žádost nebo jak probíhá hodnocení a výběr
projektových žádostí.

Nejvíce žádostí z regionálních OP
podaly nestátní neziskové
organizace (NNO) do ROP Jihozápad
Nestátní neziskové organizace (NNO) mohou jako žadatelé předkládat své projekty do 19 operačních programů v České republice.
Do listopadu 2009 se jim takto podařilo získat 2,2 miliardy korun
z evropských fondů. NNO podaly do této doby celkem 1605 projektových žádostí v celkové hodnotě přesahující 17 miliard korun.
247 z nich bylo nakonec úspěšných. Nejvíce žádostí NNO směřuje
do tématických operačních programů, jako jsou OP Lidské zdroje
a zaměstnanost (29,7 % celkového počtu předložených žádostí)
a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (30,3 %).
Cílem žádostí NNO jsou ovšem také regionální operační programy (ROP). Nejvíce žádostí podaly NNO do ROP Jihozápad (5,6 %
předložených žádostí z jejich celkového počtu) a dále v ROP Jihovýchod (2,9 %).
Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo ﬁnancí ČR spolupráci s NNO podporuje a díky tomu proběhla série seminářů pro
zástupce NNO v krajských městech. Jejich cílem bylo zlepšit informovanost o fondech EU mezi NNO a zvýšit účelnost jejich čerpání.
Na úspěšné semináře naváže v letošním roce série workshopů.
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Peníze z EU pomáhají...

Cyklokrosař Štybar získal titul mistra
světa na závodní trati vybudované
za podpory ROP Jihozápad
Zdeněk Štybar, česká cyklokrosová jednička, si o posledním
lednovém víkendu v jihočeském Táboře dojel pro svůj první
titul seniorského mistra světa. Rozdílem třídy deklasoval zbytek startovního pole na trati, která leží v odpočinkové zóně
Komora. Ta byla vybudována za významné podpory ROP Jihozápad. „Areál se budoval jeden rok, stál kolem 100 miliónů korun a byl postaven mimo jiné i za ﬁnanční podpory
regionálního operačního programu,“ uvedla starostka Hana
Randová.
Odpočinková zóna Komora se nachází u Sídliště nad Lužnicí
v blízkosti řeky Lužnice. V rámci odpočinkové zóny byl vybudován cyklistický ovál, komunikace v rámci areálu, bylo vystavěno zázemí areálu, planetární stezka, vybudována přírodní
posilovna, baseballové hřiště, multifunkční softbalové hřiště,
písečná pláž na břehu řeky Lužnice a byla revitalizována zeleň v celém areálu. Celkové uznatelné náklady projektu dosáhly 85 milionů korun a ROP Jihozápad se na nich podílel
dotací 60 milionů.

Dílna se snaží netradiční, kulturně vzdělávací formou rozšířit nabídku cestovního ruchu v regionu. Část vybavení dílny,
jako např. tkalcovský stav a kolovrátek, slouží k prezentaci
řemeslných prací. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet techniku paličkování nebo předení. Nabízí se i výroba produktů
ze dřeva. Na webové stránky muzea byl instalován unikátní
program „virtuální dílna“. Tkaní online je tak dostupné nejen
návštěvníkům muzea, ale i široké veřejnosti u nás i v cizině.
Díky projektu se také podařilo vyrobit celou řadu propagačních materiálů, které jsou distribuovány do informačních center v regionu.
„Zájem veřejnosti předčil naše očekávání. Díky projektu se
zvýšila návštěvnost v muzejní sezóně. Mimo sezónu je dílna
využívána v rámci výuky školy. Možnost vlastnoruční práce
a ověření si manuální zručnosti přitahuje návštěvníky všech
věkových kategorií,“ dodala k projektu Jindřiška Antropiusová, starostka Města Horažďovice.

Tkalcovský stav poutal pozornost při slavnostním otevření dílny.
Odpočinková zóna Komora – trať MS v cyklokrosu 2010.

Městské muzeum v Horažďovicích
oživila interaktivní dílna
V rámci projektu „Návrat k tradicím“, který byl podpořen ve
3. výzvě ROP Jihozápad částkou 299 726 Kč, byla v Městském
muzeu v Horažďovicích vytvořena interaktivní dílna rukodělných řemesel. Realizací projektu došlo k vytvoření nového
zajímavého produktu cestovního ruchu, díky kterému budou
zachovány staré tradice pro budoucí generace.

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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Jihočeský kraj se představil
na veletrhu v Bruselu
Jihočeský kraj se ve dnech 4. až 8. února 2010 představil
na 52. ročníku veletrhu Salon de Vacances 2010 v belgickém
Bruselu. Na veletrhu se prezentovalo celkem 762 subjektů
a navštívilo ho 112 213 osob. Veletrh byl určený nejen pro
odborníky ale i pro širokou veřejnost. Jihočeský pult patřil
mezi nejnavštěvovanější a jihočeské prezentační materiály
patřily k nejzajímavějším. Nejvíce dotazů návštěvníků se týkalo oblasti Českokrumlovska, Českobudějovicka, Vimperska
a Šumavy. Návštěvníci veletrhu se zajímali především o možnosti ubytování v kempech i v soukromí. Řada dotazů směřovala i na hrady, zámky a další historické památky v kraji. Účast
Jihočeského kraje na tomto veletrhu byla spoluﬁnancována
Evropskou unií a realizována v rámci projektu podpořeného
z ROP Jihozápad „Prezentace Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu v zahraničí“.

