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ROP Jihozápad rozdělí v 11. výzvě
téměř 1,3 miliardy korun
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na svém
zasedání dne 19. února 2010 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 1,260 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 vedoucí Odboru řízení programu Klára Böhmová.
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.
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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 24. 8.
2010 do 12 hodin. Úspěšní žadatelé v 11. výzvě budou známi
pravděpodobně v lednu 2011.

Výbor Regionální rady rozhodl
o přehodnocení celé 5. a 6. výzvy
Dlouhý příběh o osudu 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad zřejmě
dospěl ke svému závěru. Výbor Regionální rady rozhodl
v pátek 21. května o kompletním přehodnocení 5. výzvy.
O přebodování 6. výzvy rozhodl Výbor již na svém předchozím zasedání.
Důležité je především rozhodnutí o přehodnocení 5. výzvy,
jejíž výsledky již Výbor Regionální rady schválil v listopadu
2009. V lednu 2010 však Ministerstvo ﬁnancí na základě informací od Policie ČR zahájilo audit projektů a metodiky hodnocení 5. a 6. výzvy a předsedkyně Výboru Regionální rady se
rozhodla smlouvy nepodepisovat.
Výsledkem řady jednání byl dopis ministra ﬁnancí z března
2010 a seznamy projektů, které na základě provedeného auditu považuje za bezproblémové, a další, které doporučuje
přebodovat. Předsedkyně Regionální rady se po důkladném
prostudování všech dokumentů zaslaných ministerstvem rozhodla zatím smlouvy nepodepisovat, protože z doporučení
Ministerstva ﬁnancí vyplývala řada právních rizik.
Členové Výboru Regionální rady spolu s pracovníky Úřadu
Regionální rady poté absolvovali řadu jednání se zástupci
Ministerstva ﬁnancí i Ministerstva pro místní rozvoj, která
vedla k vyjasnění dalších postupů. Rozhodujícím momentem
pak byl druhý dopis ministra ﬁnancí Eduarda Janoty z května
2010, ve kterém jako jediné možné řešení označil přehodnocení celé 5. výzvy.
Tuto variantu také následně VRR schválil. Samotný proces
přehodnocování se rozběhne v průběhu měsíce června ve
chvíli, kdy VRR schválí změnu interní metodiky a seznam hodnotitelů podle doporučení ministerstev. Projekty 5. a 6. výzvy
budou vedle interních hodnotitelů bodovat i hodnotitelé externí ze seznamu Ministerstva pro místní rozvoj. Přehodnocení bude ukončeno v září 2010.
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Chod úřadu nebyl ochromen
– za poslední tři měsíce
proplaceno 557 mil. Kč
Chod Úřadu Regionální rady Jihozápad není významně narušen i přes složitou situaci související s policejním vyšetřováním dvou osob úřadu a přes okolnosti týkající se 5. a 6. výzvy.
V současné době se připravuje proces přehodnocení obou výzev. „Vzniklé situace velice litujeme, zejména proto, že jsme
si vědomi komplikací, které tato skutečnost mohla příjemcům přinést. Napnuli jsme všechny síly, abychom vše vyřešili
co nejschůdněji. Nemůžeme si dovolit žádné zdržení například
v proplácení žádostí o podporu, či v kontrolách projektů. Pravdou je, že určité období jsme proplácet nemohli, i přesto se
nám však podařilo v posledních třech měsících proplatit příjemcům bezmála 557 mil korun. Celkem bylo k dnešnímu dni
proplaceno téměř 2,7 mld. korun a ve srovnání čerpání dotací ze strukturálních fondů se tak stále držíme na 8. příčce
z 19 operačních programů. Probíhá příjem žádostí do 11. výzvy
a podle plánu připravujeme další výzvy. Podařilo se nám zorganizovat semináře pro žadatele a příjemce, o které byl velký
zájem. Závěrem bych chtěla poděkovat kolegům z úřadu, kteří
v této době pracovali na 150 procent,“ zhodnotila situaci Michaela Šímová pověřená zastupováním úřadu.

ROP Jihozápad vyhlásí
v roce 2010 ještě tři výzvy
Pro letošní rok je plánováno otevření ještě tří výzev pro předkládání projektů. V pořadí 12. výzva (téměř 500 mil. korun),
jejíž vyhlášení se předpokládá v červnu roku 2010, bude zahrnovat oblast podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť. 13. výzva
je plánována na konec roku 2010, a to pro projekty v oblastech podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací s předpokládanou alokací 150 milionů Kč, 2.2 Rozvojové projekty spádových
center a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, obě s předpokládanou alokací ve výši
zhruba 100 milionů korun.
Dále plánujeme vyhlásit 14. výzvu, která by se měla týkat synergických projektů schválených v Integrovaném operačním
programu (IOP). Na tuto výzvu bude vyčleněnoé 40 mil. korun.
Celkem by mělo být ve výzvách roku 2010 poskytnuto na rozvoj Jihočeského a Plzeňského kraje dalších téměř 840 mil.
korun.
Plán výzev schvaluje Výbor Regionální rady podle aktuální situace. Řídicí orgán může v průběhu roku plán měnit a aktualizovat.

Seminář pro příjemce v Českých Budějovicích.

ROP Jihozápad představil
maďarským kolegům publicitu
úspěšných projektů
V březnu a dubnu se uskutečnila třídenní výměnná pracovní
stáž zástupců dotačních programů z ČR a Maďarska, která
sloužila zejména k výměně zkušeností z oblasti marketingové propagace a publicity fondů EU. Při návštěvě ČR představil zástupce ROP Jihozápad delegátům z Maďarské rozvojové
agentury způsob, jakým prezentujeme úspěšně dokončené
projekty na našich webových stránkách. „Pro tyto účely je na
webu zřízená sekce „Úspěšné projekty ROP Jihozápad“, kde
návštěvníci naleznou jednak reportáže z projektů a každý pátek také novou projektovou kartu se základními informacemi
o projektu a s fotograﬁemi. Kolegové měli možnost shlédnout
ještě nezveřejněnou reportáž a prostudovali jsme jednu projektovou kartu. Myslím, že celá akce byla pro obě strany velmi
přínosná,“ dodává referent pro publicitu ROP Jihozápad Michaela Biňovcová.
Kromě ROPů na akci vystoupili zástupci tematických operačních programů a Národního orgánu pro koordinaci. Velice zajímavý příspěvek přednesly organizátorky propagační kampaně
k českému předsednictví EU. Vzhledem k tomu, že Maďarsko
bude Evropské unii poprvé předsedat v první polovině roku
2011, zavalili maďarští kolegové organizátorky mnoha dotazy.
Součástí třídenní návštěvy byla i procházka Prahou po významných pamětihodnostech a neformální setkání u večeře. Přednáškový den se pak konal v nádherných prostorech Obecního domu na náměstí Republiky. Maďarští kolegové tak měli
i možnost částečně poznat krásy ČR a my doufáme, že tato
návštěva nebyla jejich poslední.

Rekordní zájem o seminář
k veřejným zakázkám
V průběhu března realizoval Úřad Regionální rady další kolo
seminářů pro žadatele a příjemce. Semináře pro příjemce,
který se konal v Českých Budějovicích 17. 3. 2010, se zúčastnil
rekordní počet zájemců. Tématem semináře byly především
závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Přednášející si kromě podrobné prezentace připravila celou řadu aktivit
a příkladových studií, do kterých zapojila samotné příjemce.
Ve dnech 24. a 25. 3. pak Úřad Regionální rady realizoval další
kolo seminářů, tentokrát pro žadatele, kteří hodlají předložit
svůj projekt v 11. výzvě ROP Jihozápad. Na seminářích byli žadatelé seznámeni s nejdůležitějšími podmínkami čerpání dotace
a realizace projektů.
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Pracovní setkání se zástupci Maďarské rozvojové agentury.

PENÍZE Z EU POMÁHAJÍ
Díky evropským dotacím bylo
otevřeno nové komunitní centrum
V Tachově na Plzeňsku bylo oﬁciálně otevřeno a uvedeno do
provozu centrum komunitních aktivit, které vzniklo sanací
a rekonstrukcí areálu bývalého podniku Rybena. „Komunitní centrum sestává ze dvou objektů - z bývalého ředitelství
Rybeny, které bylo rekonstruováno, a z nově postaveného
domku. Oba objekty jsou propojeny terasou,“ představil
centrum předseda správní rady místní akční skupiny Zlatá
cesta Pavel Bluma.
Centrum, jehož oﬁciální název zní Komunitní aktivity Tachov (KAT), by mělo být využíváno neziskovými organizacemi z Tachova a okolí, ale stejně tak bude sloužit i jako místo
pro pořádání kulturních a sportovních akcí a realizaci dalších aktivit. Například terasa nabízí lezeckou stěnu, v jedné
budově je ateliér a v další zkušebna pro hudební skupiny.
Součástí centra je i společenská místnost, kde je možné se
věnovat dalším činnostem včetně počítačových her. Neziskové organizace budou mít k dispozici další prostory objektu,
které mohou využít buď jako sídlo, nebo jako zázemí pro
svou činnost.
Rekonstrukce areálu bývalé Rybeny včetně stavby nového objektu stála zhruba čtrnáct milionů korun, přičemž město Tachov se na ﬁnancování podílelo částkou 1,7 milionu a zbytek
prostředků byl zajištěn dotacemi prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad.

konkrétně přibylo? Například padesát nových dopravních
značek, 27 litinových košů na odpadky, dvanáct kusů stojanů
na kola umístěné na ploše náměstí či z pohledu cyklistů přímo
u potenciálně nejvíce využívaných budov, v jejich blízkosti 35
laviček či lavic, čtyři osvětlené informační tabule, tři plakátovací stojany či nově osazený bezpečnostní kamerový systém
určený i pro noční provoz.
Projekt Rekonstrukce náměstí T.G.M. ve výši 50 miliónů Kč
uznatelných (způsobilých) nákladů byl podpořen ﬁnančními
prostředky Regionálního operačního programu Jihozápad ve
výši 38 milionů Kč (76,1 %). Zbylých 23,9 % ﬁnančních prostředků ve výši necelých 12 milionů Kč v rámci způsobilých nákladů uhradilo město Dobřany ze svého vlastního rozpočtu.

Zrekonstruované náměstí v Dobřanech.

Rekonstrukce zámku v Borovanech

Nově otevřené centrum komunitních aktivit v Tachově.

Nové náměstí v Dobřanech
Obyvatelé i návštěvníci Dobřan (Plzeňský kraj) se již mohou
těšit z nově zrekonstruovaného náměstí. Dobřanské náměstí
je hlavní součástí městské památkové zóny, jeho rekonstrukce
byla připravována již od roku 2004 a probíhala od roku 2008
za ﬁnanční podpory Regionálního operačního programu Jihozápad, tedy prostředků Evropské unie, regionální rady a rozpočtu města Dobřany.
Tento náročný projekt probíhal ve dvou etapách, kdy v první
etapě došlo k výměně nebo doplnění inženýrských sítí, a ve
druhé etapě pak byla položena dlažba uvnitř náměstí a v jeho
vnější části včetně příjezdových komunikací, vybudována nová
kašna a osazeny veškeré prvky městského mobiliáře. Co tedy

Jihočeské město Borovany se již v brzké době bude moci pyšnit
nově zrekonstruovanou dominantou náměstí - budovou borovanského zámku. Trojkřídlý barokní zámek Borovany, stojící
v jižní části borovanského náměstí, by měl být spíše řazen mezi
kláštery, protože tomuto účelu sloužil po většinu doby svého
trvání. Až na sklonku 18. století se dostal do šlechtických rukou, a proto je dnes běžně uváděn jako zámek, i když v pozdějších dobách sloužil například i jako základní škola.
Již zmíněná rekonstrukce, probíhající několik let, zahrnovala
kompletní sanaci budovy, novou střechu, fasádu, malby a podobně. V současné době je celý projekt ve stavu těsně před
dokončením, probíhají poslední úpravy nádvoří zámku a podle slov starosty města PhDr. Stanislava Malíka by měly poslední
práce skončit v červnu tohoto roku. V objektu již nově funguje
městská knihovna, konají se zde různé workshopy a návštěvníci jistě rádi posedí i v zámecké kavárně. Nejen obyvatelé Borovan tak budou mít možnost zhlédnout starý zámek v novém
kabátě již 10. července, kdy se v Borovanech konají tradiční
slavnosti Borůvkobraní.
Celková suma potřebná k rekonstrukci tohoto zajímavého
historického objektu dosáhla částky kolem šedesáti milionů
korun, přičemž dotace z Regionálního operačního programu
Jihozápad pokryly zhruba třetinu.
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Projekt vybudování nové
komunikace v obci Bděněves
V Bděněvsi, malebné vísce nedaleko Plzně, byla s podporou
evropských dotací vybudována nová komunikace. Jedná se
o přes kilometr dlouhý úsek v rozvojové lokalitě Za Školou,
díky kterému došlo k propojení této významné obecní části
se stávající dopravní sítí. Zároveň se tak zvýšila bezpečnost
provozu a naopak snížila hlučnost a prašnost v obci. Součástí
projektu bylo i vytvoření zelených ploch – trávníků a vysázení
okrasných keřů a rostlin.
Z celkové částky nutné k realizaci projektu a přesahující devět
milionů korun se z Regionálního operačního programu Jihozápad podařilo získat více než sedm milionů korun.

nevyužívaný dům na náměstí. Celkové náklady projektu dosáhly výše zhruba jedenácti milionů korun. Z Regionálního
operačního programu Jihozápad byly na základě schválení
projektu poskytnuty prostředky pokrývající přes devadesát
procent způsobilých nákladů.

Zbrusu nový pavilon dětského
oddělení Nemocnice
České Budějovice otevřen
Moderní pětipodlažní budova dětského oddělení vyrostla za
necelé dva roky na zelené louce v sousedství traumacentra
a náklady na její výstavbu dosáhly téměř 290 milionů korun.
Nemocnice získala dotaci přibližně 267 mil. Kč z ROP Jihozápad. Malí pacienti, ale i jejich rodiče, najdou v novém pavilonu
mnohem vyšší komfort, než na jaký byli na dětském oddělení
zvyklí. Nová bezbariérová budova nabízí dvou či třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Nové dětské oddělení má
osm lůžek na jednotce intenzivní a resuscitační péče, z toho
dvě izolační pro závažné infekce, pět lůžek na dospávacím pooperačním pokoji, 18 pooperačních a poúrazových lůžek, 10
na hematoonkologii, 21 na stanici velkých dětí a 34 lůžek na
stanici malých dětí, kojenců a batolat. Velmi důležité je, že
nová budova je propojena se sousedním chirurgickým pavilonem, takže odpadají převozy pacientů sanitkou na specializovaná pracoviště.

Úsek nově vybudované komunikace v obci Bděněves.

Nové muzeum ve Frymburku
Jihočeský městys Frymburk, oblíbená výletní lokalita všech
návštěvníků přehrady Lipno, se může pochlubit nově zrekonstruovaným domem na náměstí. Nejedná se samozřejmě
o dům bytový, nýbrž o multifunkční budovu, jejíž přízemí tvoří
muzeum s krytou venkovní expozicí. V prvním patře pak nalezneme výstavní síň spolu se zázemím pro návštěvníky i zaměstnance a podkroví poslouží jako klubovny pro zájmovou
a spolkovou činnost.
Cílem tohoto projektu bylo vytvořit nové místo setkávání
návštěvníků a obyvatel obce, k čemuž byl vybrán do té doby

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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Nově postavený pavilon dětského oddělení v Nemocnici České Budějovice.

