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Úvod
Evaluační studie Územní aspekty implementace Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Jihozápad (dále jen „ROP NUTS II Jihozápad") je realizována na základě Evaluačního
plánu ROP NUTS II Jihozápad a jejím primárním cílem je poskytnout přehled o provádění programu
z hlediska územního dopadu přijatých projektových žádostí, resp. projektů schválených k realizaci.
První část tohoto dokumentu, jenž reflektovala výsledky prvního, druhého a třetího kola výzev ROP
NUTS II Jihozápad, byla vytvořena jakožto interní dokument zaměstnanci oddělení monitoringu,
evaluace a absorpční kapacity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „OME
ÚRR JZ") ke dni 1. 2. 2009.
Zde tedy předkládáme druhou část dokumentu rozšířenou o částečné výsledky pátého a šestého
a kompletní výsledky sedmého a desátého kola výzev ROP NUTS II Jihozápad. Data byla
shromážděna k datu 1. 3. 2010.
Pouze pro upřesnění je třeba dodat, že čtvrtým, osmým, devátým ani jedenáctým kolem výzev se
v této evaluační studii nezabýváme. Čtvrtá a osmá výzva jsou totiž kontinuální s datem ukončení ke
30. 6. 2013 a výzvy devátá a jedenáctá nebyly ke dni 1. 3. 2010 rovněž ukončeny (datum ukončení
příjmu žádostí je 30. 6. 2010, respektive 24. 8. 2010).
Co se týče pátého kola výzev ROP NUTS II Jihozápad, předloženo bylo 670 projektových žádostí.
Následoval proces hodnocení (formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení). Dne 6. 11.
2009 byl Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „VRR") schválen
k realizaci seznam 177 projektů, jenž byly navrženy ke schválení na základě výsledků hodnocení.
Na přelomu let 2009 a 2010 však bylo na základě nahlášené nesrovnalosti zahájeno šetření průběhu
procesu hodnocení žádostí předložených do páté výzvy ze strany Policie České republiky (dále jen
„PČR") a také ze strany Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO") a Auditního orgánu (dále
jen „AO"). Ke dni 1. 3. 2010 byl sice seznam projektů schválených k realizaci v rámci pátého kola
výzev ROP NUTS II Jihozápad stále platný, ale šetření dosud nebylo ukončeno a na základě jeho
výsledků a rovněž na základě doporučení ze strany rozhodl PCO rozhodl VRR dne 21. 5. 2010
usnesením č. 365/2010 o zrušení výsledků hodnocení žádostí z páté výzvy a usnesením č. 366/2010
o jejich opětovném přebodování. Předchozí schválení projektů k realizaci tak bylo fakticky anulováno.
Proto není v současné době možné hovořit o projektech schválených k realizaci v rámci pátého kola
výzev ROP NUTS II Jihozápad.
V souvislosti se šestou výzvou je situace v současné době podobná. Do šesté výzvy bylo předloženo
141 projektových žádostí, rovněž následoval proces hodnocení (formálních náležitostí, přijatelnosti
a věcné hodnocení) a na základě bodových zisků byl seznam projektů předložen VRR ke schválení
dne 19. 2. 2010. VRR se však rozhodl navržené projekty k realizaci ani spolufinancování neschválit,
respektive tento seznam vůbec neprojednat, a to rovněž z důvodu již probíhajícího šetření průběhu
procesu hodnocení projektových žádostí, předložených do šesté výzvy, ze strany PCO, AO a PČR. Ke
dni 1. 3. 2010 nebylo ani toto šetření u konce a předchozí bodové ohodnocení předložených žádostí
bylo de facto anulováno neschválením navržených projektů VRR. O jejich přebodování bylo také
rozhodnuto VRR usnesením č. 366/2010 ze dne 21. 5. 2010. V této verzi evaluační studie Územní
aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad proto rovněž přinášíme pouze neúplné výsledky
šestého kola výzev ROP NUTS II Jihozápad (pouze údaje o počtu předložených projektových
žádostí).
První část dokumentu posloužila zejména k podpoře absorpční kapacity v tzv. bílých místech regionu
soudržnosti Jihozápad, tedy v oblastech, v nichž byla zaznamenána minimální či dokonce nulová
aktivita žadatelů (z různých důvodů) a které jsou zároveň na nižším stupni socioekonomického rozvoje
než ostatní části regionu soudržnosti Jihozápad. V kapitole Hlavní závěry je možno nalézt obecné
zhodnocení jejich úspěšnosti.
Cílem druhé části dokumentu Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad se stalo mimo
jiné zmapovat úspěšnost proběhlých seminářů a zhodnotit, zda splnily svůj účel, tedy zda přispěly
k výraznějšímu zvýšení absorpční kapacity v daných regionech.
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Globálně lze říci, že díky užšímu zacílení podpory přispěla studie k celkovému zefektivnění procesu
implementace ROP NUTS II Jihozápad.

Metodická východiska
Východiskem pro evaluaci se stala data z informačního systému Monit7+ (dále jen „IS Monit7+), a sice
data o projektových žádostech předložených v jednotlivých kolech výzev ROP NUTS II Jihozápad
a o projektech schválených k realizaci. Jedná se o systém, jenž slouží k základní administraci
veškerých žádostí, jenž jsou předkládány do ROP NUTS II Jihozápad.
V dokumentu nejsou sledovány projekty z prioritní osy 4 Technická pomoc, která slouží pro chod ÚRR
JZ a posílení absorpční kapacity regionu.
Základním pilířem provedené evaluace jsou územní jednotky – region soudržnosti Jihozápad
(NUTS II), kraj (NUTS III, zde Jihočeský a Plzeňský, jenž lze považovat za více méně homogenní
regiony), okres (NUTS IV, LAU 1), obec s rozšířenou působností a obec (NUTS V, LAU 2). NUTS
(Nomenclature Unit of Territorial Statistic), v překladu Územní statistická jednotka, je speciální
jednotka, jenž byla vytvořena ke statistickým účelům v EU a používá se pro potřeby posuzování
a hodnocení potřebnosti regionů, popřípadě vhodnosti podpory konkrétního regionu z prostředků EU.
Krajské členění bylo zvoleno vzhledem k základnímu rozdělení regionu soudržnosti Jihozápad na dva
homogenní politicko-geografické celky. Vzhledem k velkému rozpětí mezi kraji a obcemi s rozšířenou
působností byly sledovány dopady projektů i do okresů, a to i přesto, že okresy jako správní jednotka
již byly v České republice zrušeny. Obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP") byly vybrány
z důvodu vyšší vypovídací hodnoty, než je tomu u okresů. Jde o menší a více homogenní regiony.
Základní územní jednotkou je obec, která umožňuje detailní pohled na sledovanou problematiku.
Všech pět regionálních úrovní pak představuje komplexní obraz celého regionu Jihozápad.
Nejprve byly hodnoceny počty předložených projektových žádostí a poté počty projektů schválených
k realizaci. Dopad projektu je mnohdy širší než pro konkrétně vymezené území, v tomto ohledu
(zejména u obcí) byl brán zřetel na konkrétní místo realizace (výstavba, konání akce apod.).
Kromě nejdůležitější části, kterou je územní rozložení předložených žádostí a projektů schválených
k realizaci, je součástí dokumentu i analýza z hlediska oblastí podpory, v nichž byly v hodnocených
kolech vyhlášeny výzvy.
Jako další jsou zohledněna kritéria dle typu a právní subjektivity žadatele. Je zde sledován jednak
podíl jednotlivých typů žadatele na celkovém počtu předložených, respektive schválených projektů,
samozřejmě s přihlédnutím k oprávněnosti jednotlivých typů žadatelů v každé oblasti podpory. Dále je
hodnocena i úspěšnost jednotlivých typů žadatele.
Výsledky z agregovaných dat jsou poté porovnány jednak se základními socioekonomickými
charakteristikami celého regionu, jednak s cíli jednotlivých intervencí, tedy zejména v kontextu
s platnými programovými dokumenty (ROP NUTS II Jihozápad).
Je nutno podotknout, že dle podmínek ROP Jihozápad nemohou v prioritní ose 1 žádat o podporu
z ROP Jihozápad obce pod 500 obyvatel v oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací
s požadovanou výší dotace pod 5 mil. Kč. V prioritní ose 2 také nejsou v obcích pod 500 obyvatel
podporovány projekty výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti. V prioritní
ose 3 nelze z ROP Jihozápad podpořit podnikatele podnikající v sektoru zemědělství a začínající
podnikatele podnikající v oblasti cestovního ruchu v obcích pod 2 000 obyvatel a rovněž není možná
finanční podpora z ROP Jihozápad na projekty cílené na zachování kulturního dědictví v obcích pod
500 obyvatel. V celém regionu NUTS II Jihozápad se například do kategorie obcí pod 500 obyvatel
řadí celkem 784 obcí. Obce a aktivity, jenž nemohou získat dotaci z ROP Jihozápad, mohou být
v rámci komplementarity ROP Jihozápad finančně podpořeny z Programu rozvoje venkova, tedy
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
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Územní aspekty realizace ROP Jihozápad v prioritní ose 1 –
Dostupnost center
V dané prioritní ose jsou předkládány projekty, jejichž realizací jsou řešeny jednak problematické
úseky silniční sítě silnic II. a III. třídy (jenž jsou v majetku krajů), ale i komunikací nižších řádů (jenž
jsou v majetku obcí), a dále pak otázky veřejné dopravy a infrastruktury veřejné dopravy a její
modernizace. V obou případech se jedná o neziskový, tedy nevýdělečný sektor, jenž je ve vlastnictví
veřejných institucí, proto jsou oba tyto sektory charakterizovány obecným nedostatkem veřejných
financí. Pomocí evropské dotační politiky se tak zajistí přísun chybějí-cích a zároveň velmi potřebných
investic do obou zmíněných oblastí.
Oprávněnými žadateli jsou v této prioritní ose jak kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, tak
obce a jimi zřizované a zakládané organizace. Vedle těchto jsou oprávněnými žadateli dobrovolné
svazky obcí a v souvislosti s oblastí podpory zaměřené na provozování veřejné dopravy i právě její
provozovatelé, provozovatelé drážní dopravy či dopravci veřejné linkové dopravy.
V prioritní ose 1 bylo dosud ve všech hodnocených kolech výzev ROP NUTS II Jihozápad (první,
druhé, třetí, páté, šesté, sedmé a desáté kolo výzev) předloženo 511 projektových žádostí
a schváleno k realizaci bylo prozatím 109 projektů (úspěšnost 21,3 %, nelze brát jako relevantní
z důvodu prozatímního neschválení projektů z páté výzvy k realizaci).
Z hlediska finančních požadavků činila jejich výše v prvním, druhém, třetím, pátém, sedmém
a desátém kole výzev ROP NUTS II Jihozápad (v šestém kole výzev nebyla přijatá žádná projektová
žádost do žádné z oblastí podpory prioritní osy 1) téměř 7,5 mld. Kč. Prozatím (kromě páté výzvy) byly
schváleny k realizaci projekty za 2,74 mld. Kč. Finanční náročnost projektů předkládaných do oblastí
podpory prioritní osy 1 je ve většině případů značná, proto například od oblasti zaměřené na
modernizaci infrastruktury veřejné dopravy předkládají žadatelé většinou menší počet projektových
žádostí, zaměřených na realizaci větších a kapitálově náročnějších projektových záměrů. Například
v oblastech podpory, zaměřených na modernizaci silniční sítě, se žadatelé zaměřují na odstraňování
bodových závad (křižovatky, přejezdy, mosty) a rekonstrukci jednotlivých dopravních objektů či
výstavbu a rekonstrukci mostů.
Hlavním důvodem pro předložení žádostí na podporu rozvoje veřejné dopravy, která klade značné
nároky na zajištění dopravní obslužnosti, zase byla nejnižší hustota osídlení v regionu Jihozápad ze
všech regionů ČR. Ukázala se nutnost zvýšení kvality poskytovaných služeb na místních
i regionálních linkách veřejné dopravy a zvýšení míry integrace veřejné dopravy postupně na celém
území regionu.
Za specifickou je považována oblast podpory 1.4 zaměřená na modernizaci a rozvoj regionálních
letišť. V případě této oblasti podpory byla ke dni 1. 3. 2010 vyhlášena jediná výzva, a to v rámci třetího
kola výzev ROP NUTS II Jihozápad, pouze však s alokací ve výši 16 650 000 Kč. Možnost
vyhlašování výzev zde byla komplikována dlouhotrvajícím procesem notifikace této oblasti podpory ze
strany Evropské komise.
Proces notifikace neumožňoval ROP NUTS II Jihozápad vyhlašovat výzvy na oblast podpory 1.3
zaměřené na modernizaci vozového parku veřejné dopravy. První výzva na tuto oblast tak byla
vyhlášena 6. 11. 2009 v rámci 7. kola výzev ROP NUTS II Jihozápad s alokací přesahující 209 mil.
Kč.
Nejžádanější oblastí podpory v prioritní ose 1 je oblast 1.5 zaměřená na rozvoj místních komunikací,
které jsou majetkem obcí a ve většině případů tak nemají obce dostatek vlastních prostředků
z obecního rozpočtu na jejich rekonstrukce.
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Územní aspekty realizace ROP Jihozápad v prioritní ose 2 –
Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Tato prioritní osa je zaměřena na všeobecný rozvoj měst a obcí různých velikostí, přičemž minimální
počet je 500 obyvatel. Oblast podpory 2.1 se zaměřuje na rozvoj statutárních měst, majících více než
50 000 obyvatel (České Budějovice a Plzeň), zatímco oblast podpory 2.2 je určena městům a obcím
od 5 000 do 49 999 obyvatel a oblast podpory 2.3 městům a obcím od 500 do 4 999 obyvatel. Kromě
tohoto se tato prioritní osa zaměřuje na modernizaci zdravotnických a školských zařízení
a infrastruktury sociální péče.
Realizované projekty směřují na revitalizaci zanedbaných areálů či objektů, stavební obnovu či
revitalizaci veřejných prostranství (parků, náměstí, dětských hřišť apod.), revitalizaci center měst
a památkově chráněných objektů, modernizaci vzdělávací infrastruktury, výstavbu či rekonstrukci
objektů občanské vybavenosti (sportovní zařízení), objektů pro volný čas či kulturu a komunitní život,
zdravotnických zařízení apod.
Oprávněnými žadateli a zároveň příjemci jsou výše zmíněná města a obce (u každé oblasti podpory je
odlišena velikost města či obce), dále pak kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,
nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, obchodní společnosti, školy a školská zařízení
zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi, církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská
zařízení a školské právnické osoby, poskytovatelé sociálních služeb či nestátní zdravotnická zařízení.
Celkem bylo ve druhém, třetím, pátém a šestém kole výzev předloženo 930 žádostí. Prozatím bylo
k realizaci schváleno 127 projektů k realizaci (úspěšnost 13,7 %, nelze brát jako relevantní z důvodu
prozatímního neschválení projektů z páté a šesté výzvy k realizaci).
Méně projektových žádostí je již tradičně předkládáno v oblasti podpory zaměřené na modernizaci
zdravotnických zařízení, jelikož jde o finančně a investičně velice náročné projektové záměry
(ve třetím kole výzev byl však zaznamenán nárůst počtu předložených projektových žádostí z důvodu
značného navýšení částky vyhlášené alokace). Nižší poptávku tradičně zaznamenává též oblast
podpory zaměřená na rozvoj sociální infrastruktury. Naopak nejžádanější oblastí podpory se postupně
(zejména ve třetím a pátém kole výzev ROP NUTS II Jihozápad) stala oblast 2.4 určená na rozvoj
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (z důvodu nedostatku veřejných
finančních prostředků z rozpočtů měst a krajů).
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Územní aspekty realizace ROP Jihozápad v prioritní ose 3 – Rozvoj
cestovního ruchu
Jihočeský i Plzeňský kraj mají velmi vysoký potenciál k budoucímu rozvoji cestovního ruchu. Smyslem
a účelem této prioritní osy je proto vybudování odpovídající infrastrukturní základny, jež by tento
rozvoj do budoucna zajistila a umožnila zvýšení konkurenceschopnosti ve srovnání s hlavním městem
či městy lázeňskými, které jsou již tradičně oblíbenými cíli za-hraničních i domácích turistů.
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji
a obcemi, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, malé a střední soukromé podniky
(požadavkem je však minimální dvouletá podnikatelská historie nejen v oblasti cestovního ruchu),
zájmová sdružení právnických osob (též vyžadována dvouletá podnikatelská historie) a v případě
oblasti podpory 3.3 též Hospodářská komora ČR a její složky.
Projekty realizované v rámci této prioritní osy slouží k výstavbě a rekonstrukci hotelů a penzionů,
wellness center, cyklostezek, dále pak k rekonstrukci kulturních, historických a technických památek,
komplexním úpravám infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích,
v areálech památkově chráněných objektů, budování doprovodných informačních systémů a značení
památkově chráněných území a objektů. Neméně důležitá je i podpora marketingu a propagace
Jihočeského a Plzeňského kraje (např. projekty na rozvoj a modernizaci informačních center, údržbu
turistických značení apod.).
Celkem bylo do oblasti podpory prioritní osy 3 předloženo ve druhém, třetím a pátém kole výzev 710
projektových žádostí a schváleno k realizaci bylo 126 projektů (úspěšnost 17,75 %, nelze brát jako
relevantní z důvodu prozatímního neschválení projektů z páté výzvy k realizaci).
Nejžádanější oblastí podpory je oblast 3.1 zaměřená na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Do
této oblasti podpory bylo předloženo ve všech kolech výzev ROP NUTS II Jihozápad nejvíce
projektových žádostí ze všech oblastí podpory. Tato oblast přitahuje především soukromé malé
a střední podnikatele.
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Hlavní závěry studie
Ke dni 1. 3. 2010 bylo v rámci ROP NUTS II Jihozápad vyhlášeno 11 kol výzev. Evaluační studie
Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad přináší kompletní výsledky, tedy celkový
počet předložených žádostí i projektů schválených k realizaci, kola prvního, druhého, třetího, sedmého
a desátého, v případě kol pátého a šestého reflektuje výsledky částečné (počet předložených
projektových žádostí, neboť z důvodů, uvedených v úvodu této studie, dosud nedošlo ke schválení
projektů k realizaci).
ROP NUTS II Jihozápad je z hlediska aktivity žadatelů daleko před všemi ostatními regionálními
operačními programy v České republice. K 1. 3. 2010 jsme zaregistrovali celých 2 168 projektových
žádostí, zatímco ve druhém nejžádanějším programu, ROP NUTS II Jihovýchod, to bylo 1 126.
Absorpční kapacita je tak v regionu soudržnosti Jihozápad na velice vysoké úrovni a není již zapotřebí
realizovat aktivity k jejímu zvyšování. Absorpčně kapacitní aktivity, realizované v rámci tohoto
programu, se tak v roce 2010 zaměřují zejména na příjemce finanční podpory z tohoto programu, na
úspěšnou realizaci projektů finančně podpořených z ROP NUTS II Jihozápad.
Nyní se pokusme sumarizovat výsledky uplynulých výzev z hlediska územního dopadu předložených
žádostí a projektů schválených k realizaci.
Průměrná úspěšnost tak činí 26,3 %. Z důvodu omezené výše finančních prostředků, alokovaných na
ROP NUTS II Jihozápad, jenž je druhá nejnižší v porovnání ROP NUTS II Jihozápad se všemi
ostatními regionálními operačními programy, bylo navzdory extrémnímu zájmu žadatelů podpořeno
pouze nízké procento projektů. Je tedy možné spolufinancovat pouze ty projekty, jejichž projektový
záměr vykazuje největší přínos pro region a zpracování projektové žádosti je velmi kvalitní.
Mapa 1: Mapa intenzity – počet předložených žádostí (první mapa) a projektů schválených k realizaci (druhá
mapa) v prvním, druhém, třetím a pátém kole výzev v regionu NUTS II Jihozápad

Zdroj: ÚRRRSJ

Ve všech uplynulých kolech výzev ROP NUTS II Jihozápad (pouze s výjimkou výzvy první) se
Jihočeský kraj ukázal být výrazně aktivnějším a tím také úspěšnějším než kraj Plzeňský a těžiště se
tak v absorpční kapacitě zcela zřetelně přesunulo na stranu jižních Čech, zejména pak v sektoru
cestovního ruchu či v oblasti rekonstrukce místních komunikací. Jen v oblasti podpory 1.1 jsme ve
třetí a páté výzvě zaregistrovali více žádostí s dopadem do územního obvodu Plzeňského kraje.
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Při ještě detailnějším rozboru vidíme, že v rámci regionu soudržnosti Jihozápad je aktivnější
a úspěšnější centrální část regionu (okresy České Budějovice, Tábor či Plzeň-město), zatímco
periferní pás, zejména pak při hranici s Německem, zaostal. Většina žádostí putuje z regionálních
center a větších měst, jako jsou České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec či Plzeň. Menší obce
a města regionu se v ostré konkurenci prosazují hůře, jelikož velká města mají bohatší zkušenosti se
zpracováním projektové žádosti, většinou mají dostatek odborníků na problematiku čerpání dotací ze
strukturálních fondů EU, zatímco menší obce a města častěji využívají služeb soukromých firem
a agentur, jenž se specializují právě na vypracování projektových žádostí a s tím souvisejících služeb.
Abychom podpořili i ty oblasti, které se řadí mezi nejméně aktivní v rámci regionu soudržnosti
Jihozápad, uspořádali jsme semináře pro „potenciální" žadatele a příjemce finanční podpory z ROP
NUTS II Jihozápad v tzv. bílých místech regionu. Semináře se uskutečnily v březnu roku 2009.
Z důvodu snadné dopravní dostupnosti byly zorganizovány v obcích s rozšířenou působností, a sice
v Blatné, Blovicích, Kralovicích, Nepomuku, Písku a Strakonicích. Nejvíce zájemců jsme zaregistrovali
v Písku (27 účastníků), vysoký počet jich však navštívil i semináře ve Strakonicích (20 účastníků),
Kralovicích (15 účastníků), Nepomuku (14 účastníků) a Blatné (13 účastníků). Nejmenší zájem pak
projevili „potenciální" žadatelé o seminář v Blovicích (9 účastníků). Ve většině těchto oblastí jsme však
navzdory seminářům zaznamenali v pátém kole výzev ROP NUTS II Jihozápad (tedy po konání
seminářů) přibližně stejnou aktivitu žadatelů, jako tomu bylo v kolech předchozích. Přesto se
domníváme, že tato aktivita nevyzněla zcela naprázdno. Jednalo se o cíleně zaměřenou aktivitu,
směřovanou do oblastí, kde se projevila největší potřeba podpory informovanosti.
Z hlediska užšího směřování realizovaných aktivit, kdy v průběhu implementace ROP NUTS II
Jihozápad vyplynuly specifické potřeby, je třeba se rovněž zmínit o vyhlášení dvou konkrétně
zaměřených výzev v oblasti podpory 3.1 v rámci pátého kola výzev ROP NUTS II Jihozápad. Jedna
z nich, 3.1 B, byla zaměřena na podporu projektových záměrů výstavby cyklostezek a cyklotras,
a druhá, 3.1 C, na podporu projektových záměrů výstavby hippo stezek a stezek výhradně pro pěší.
Důvodem pro vyhlášení takto specifických výzev bylo nedostatečné procento plnění indikátorů Délka
nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem a Délka nově vybudovaných hippo stezek
a stezek výhradně pro pěší. Tímto opatřením tak měli být podpořeni žadatelé, kteří tak nemuseli
soupeřit v ostré konkurenci např. s ubytovacími kapacitami.
Vraťme se však k závěrům evaluační studie Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad.
Nejvíce přitažlivé pro žadatele se ukázaly zejména dvě oblasti podpory – 1.5 a 3.1, kde počet
předložených žádostí v rámci každé z výzev výrazně překročil sto. Postupně také rostl počet žádostí
v oblasti podpory 2.4 (ve třetí a páté výzvě také přesáhl sto žádostí) a díky značně navýšené alokaci
též do oblasti podpory 2.6 (alokace ve výši necelých 127 mil. Kč ve druhé výzvě, 554 mil. Kč ve třetí
a 746 mil. Kč v páté výzvě). Na okraji zájmu naopak zůstaly oblasti podpory 1.1, 1.2 a pouze jedna
projektová žádost byla předložena do oblasti podpory 1.4. V případě oblasti 1.1 je příčinou nízkého
počtu žádostí investiční a kapitálová náročnost projektových záměrů. U oblasti podpory 1.2 je však
nízký zájem žadatelů překvapivý. Výzva vyhlášená na oblast podpory 1.4 byla zase úzce
specifikována pouze na zlepšení technického a bezpečnostního vybavení regionálních letišť.
Z pohledu jednotlivých typů žadatele byly nejaktivnějším a zároveň také nejúspěšnějším typem
žadatele obce, jejichž podíl na celkovém počtu předložených projektových žádostí a projektů
schválených k realizaci se ve většině regionu soudržnosti Jihozápad pohyboval kolem 70 %. Jako
aktivní se ukázaly být také soukromé subjekty (cca 20% podíl), nestátní neziskové organizace (cca 10
– 15% podíl) či organizace založené nebo zřízené krajem (cca 10% podíl).Již dlouhodobě se
Jihočeský kraj jeví jako výrazně aktivnější při vlastním předkládání projektových žádostí.
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