MLADÁ FRONTA DNES ❘ pátek 31. 10. 2014

ROP Jihozápad
Komerční příloha

Úvodní slova Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ivo Grüner (uprostřed), člen Výboru Regionální rady Pavel Talíř a ředitelka Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová na výroční konferenci 16. října v Českých Budějovicích hodnotili dosavadní průběh čerpání dotací pomocí
ROP Jihozápad. Foto: ROP Jihozápad

Evropské dotace: experti hodnotili
minulé roky a nastínili budoucnost
Regionální operační program Jihozápad nyní
hodnotí programové období 2007 až 2013.
Nejen rekapitulace čerpání finanční podpory
z Evropské unie byla tématem sedmé výroční
konference ROP Jihozápad.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Hovořilo se
o prospěšnosti evropských regionálních dotacích i jejich budoucnosti. Již

sedmá výroční konference ROP Jihozápad 16. října v Českých Budějovicích
měla informativní a hlavně diskusní
charakter. Účastníci hovořili o uplynulém programovém období 2007 až
2013 a představili výhled do nového
programového období 2014 až 2020.
V úvodu zhodnotili předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ivo Grüner, člen Výboru Regionální rady Pavel Talíř a ředitelka Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová dosavadní
průběh čerpání dotací pomocí ROP Jihozápad. Cílem bylo jmenovat pozitiva i negativa programového období
2007-2013. Byly také slavnostně předány diplomy vítězným projektům v sou-

těži Kompas – Navštiv a vyhraj! Další
blok byl věnován problematice veřejných zakázek a auditu projektů. Novinky ve veřejných zakázkách představil
Tomáš Machurek a audit projektů
osvětlil David Novák.
Odpolední blok měl za cíl nastínit
nové programové období 2014–2020.
O budoucnosti evropských dotací mluvila první náměstkyně ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová. Téma návštěvníky konference zajímalo a nebáli
se hodně ptát. Diskuse byla v příjemném informativním duchu. Na závěr
konference byly zařazeny přednášky
o rozvojové strategii území měst Plzně
a Českých Budějovic, kterou představili Erich Beneš a Dagmar Baumruková.

„Jsem velice ráda, že naše konference přiblížila programové období
2014–2020, které s sebou přináší další
příležitosti k financování mnoha efektivních a smysluplných projektů.
V programovém období 2007-2013
byly implementovány finanční prostředky Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad, k rozvoji území Jihočeského a Plzeňského kraje a zvýšení životní úrovně obyvatel,“ uvedla ředitelka Šímová.
Konference měla kapacitu 150 míst
a o kvalitě jejího programu svědčí, že
byla velmi brzo zaplněna. Všechny
prezentace přednášejících jsou umístěny na webu www.rr-jihozapad.cz.
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ROP Jihozápad

Mgr. Michaela Šímová
ředitelka Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti
Jihozápad

Priority: doprava, rozvoj
vé výši 870 milionů korun. To je však

Magisterský titul získala na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích.
Na Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad nastoupila na
pozici referenta oddělení kontroly realizace již v roce 2007 a později zde působila jako vedoucí. Od dubna do prosince 2010 byla pověřena vedením
Úřadu a řešením krizové situace, v
rámci které bylo nutné přehodnotit 5.
a 6. výzvu k předkládání žádostí. V letech 2010-2012 čerpala rodičovskou
dovolenou a 9. května 2013 byla jmenována ředitelkou. Současně je také
členkou monitorovacího výboru Operačního programu Životního prostředí,
alternátkou Řídicího výboru krajů a alternátkou monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu.
V rámci Integrovaného regionálního
operačního programu je členkou dvou
pracovních skupin, které se zabývají
podnikáním v sociální oblasti a rozvojem infrastruktury zdravotních služeb.

Čerpání dotací z progra- jen zlomek z celkového množství investovaných prostředků.
mů Evropské unie pro
Před vstupem do nového programoregionální rozvoj má v Ji- vého
období 2014-2020 se Regionální
hočeském a Plzeňském
operační program dočkal rekapitulakraji na starost Regionál- ce dosavadního snažení a zveřejnil čísla, která poukazují na úspěchy v oblasní operační program Jiti čerpání evropských dotací.
hozápad. Během posled- Úřad Regionální rady Jihozápad přijal od roku 2007 do roku 2013 celkem
ních sedmi let se díky
3 295 projektových žádostí v celkové
němu podařilo investovat do krajů již téměř
13 a půl miliardy korun. Jihočeský kraj je
ČESKÉ BUDĚJOVICE Kdo je všímavý, nepřehlédne ve svém okolí logo
ROP Jihozápad. V nových trolejbusech
či tramvajích, na ceduli u nové cyklistické stezky nebo na dveřích zrekonstruované mateřské školy. Tam všude
pomohly k rozvoji finanční dotace
z Evropské unie.
„Smyslem regionálního operačního
programu je dlouhodobě přispívat ke
zvyšování kvality života obyvatel v Jihočeském a Plzeňském kraji,“ vysvětlil předseda Výboru Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad Ivo
Grüner.
Pro řidiče to znamená například lepší silnice, pro děti nová hřiště a školky
a pro jejich rodiče nová pracovní místa. Jenom v roce 2014 bylo zrealizováno a proplaceno 105 projektů v celko-

v čerpání dotací
aktivní, předložil téměř
dvakrát více žádostí.

výši 56,1 miliardy korun. Žadatelé, kteří splnili všechny podmínky, pak mohli při práci na svém projektu počítat
s finanční pomocí z fondů Evropské
unie. Podepsáno bylo 928 smluv o poskytnutí dotací v celkové výši přesahující 21 miliard korun. Zrealizovat a proplatit se včetně letoška zatím povedlo
761 projektů. Všechny přitom nějakým způsobem přispěly ke zvýšení životní úrovně v jižních Čechách a na Plzeňsku.
Jihočeský kraj je v čerpání dotací aktivnější, předložil téměř dvakrát více
žádostí a do zdárného konce jich dove-

dl již 378. V Plzeňském kraji bylo projektů uzavřeno přesně o stovku méně.
Velkým náskokem se může pyšnit
okres České Budějovice.
Z celkové alokace 19,4 miliardy korun již bylo proplaceno více než 13,4
miliardy korun. Nejde přitom pouze
o prázdná čísla.
Do kontaktu s prací Úřadu Regionální rady Jihozápad přicházejí obyvatelé
obou krajů prakticky denně – stačí se
svézt městskou hromadnou dopravou, jít k lékaři nebo na procházku do
parku. „Zde je jasně vidět, že evropské peníze opravdu pomáhají,“ uvedla ředitelka Úřadu Michaela Šímová.
Už od svého počátku si Regionální
operační program Jihozápad stanovil
tři hlavní priority. Jako první dostupnost center, tedy zlepšení dopravní situace v obou krajích. Rekonstrukcí
starých a poškozených silnic došlo
i na výstavbu zcela nových místních
komunikací. Za prostředky získané
díky programu ROP Jihozápad koupily dopravní podniky celkem 66 nových vozidel, z toho 39 jezdí na ekologický pohon.
Řidiči mohli pocítit na vlastní kůži
pozitivní dopady evropských dotací
při cestě na některém z téměř 620 kilometrů rekonstruovaných silnic II.
a III. třídy. Rekonstrukcí prošly také
železniční stanice a zastávky. Dotace
stojí i za informačním systémem pro
cestující MHD v Českých Budějovicích.

Ivo Grüner
předseda Výboru Regionální
rady regionu soudržnosti
Jihozápad

Předsedou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je od
roku 2010. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Plasích. Pracoval jako
zootechnik (1993-1998), asistent poslance (1998-2002). Mezi lety
2002-2008 působil jako obchodní ředitel Českomoravské stavební spořitelny. Od roku 2008 vykonává funkci náměstka hejtmana Plzeňského kraje
pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU
a informatiku. Je dlouhodobým zastupitelem obce Žihle a jejím místostarostou. Ivo Grüner je ženatý a má tři děti.

Dostupnost center Díky programům ROP Jihozápad se zlepšuje dopravní situace v Jihočeském kraji. Důkazem mohou být
nové vlaky. Rekonstrukcí se však dočkaly i mnohé železniční stanice a zastávky.
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měst, obcí a cestovního ruchu
Další důležitou prioritou je stabilizace a rozvoj měst a obcí. Projekty uskutečněné v rámci snahy o zlepšení životní úrovně zahrnovaly mimo jiné výstavbu kin a kulturních center, opravy
zanedbaných částí měst, výstavbu školek a modernizaci školního vybavení.
„Díky ROP Jihozápad se podařilo postavit nebo modernizovat 19 mateřských škol v obou krajích. Z toho mám
radost nejen jako ředitelka, ale také
jako maminka,“ přiznala Šímová.
Druhá prioritní osa zaznamenala
úspěchy ve vytvoření 120 nových pracovních míst, 508 souborů vybavení
a přístrojů pro zdravotní péči a 14 hektarech starých průmyslových areálů,
které se podařilo revitalizovat, a dodat
jim tak novou, příjemnější podobu.
V Jihočeském kraji vznikly čtyři nové
domovy s péčí o seniory, stejně tak
i v Plzeňském. Cedule s informací o pomoci od Evropské unie se dále objevi-

ly u multifunkčního hřiště v Češnovicích, Mateřské školy v Nové Homoli
nebo pavilonu dětského oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Projekty v hodnotě 6,8 miliardy korun se
již podařilo z velké části i proplatit.
Třetí a poslední oblastí, kde Regionální operační program pomáhá, je
rozvoj cestovního ruchu. Financuje
projekty směřující ke zlepšení využití
potenciálu území a posílení ekonomického významu cestovního ruchu.
Mezi konkrétní podporované aktivity
patří výstavba a rekonstrukce turistických cest, rekonstrukce, modernizace
a rozvoj ubytování pro turisty z České
republiky i zahraničí, oprava památek
a propagace cestovního ruchu.
Rekonstrukce se díky dotacím dočkalo 75 památek, vzniklo 113 kilometrů
cyklostezek a nové zaměstnání v cestovním ruchu získalo 348 lidí.
„Opravdu mě těší, že se díky evrop-

Stabilizace a rozvoj měst a obcí Jednou z prioritních os ROP Jihozápad je rozvoj
měst – takto se povedla revitalizace Masarykova náměstí ve Stříbře na Plzeňsku.

ským dotacím daří skrze ROP Jihozápad tvořit nová pracovní místa,“ uvedl Ivo Grüner. Dodal, že vytvoření i jediné pracovní příležitosti by mělo smysl, a je tak spokojen s dosavadním vývojem Regionálního operačního programu Jihozápad.
Úřad Regionální rady Jihozápad pravidelně vyhlašoval pro zájemce o dotace výzvy s konkrétní tematikou.
V České republice je regionálních
operačních programů celkem sedm.
Zaměření na menší správní celky
umožňuje efektivnější komunikaci
i rozdělování peněz. Pro následující
programové období 2014-2020 se
chystá několik změn. Ty by měly čerpání dotací zjednodušit.
„Na místní rozvoj by ze státního rozpočtu nikdy nezbylo tolik peněz, kolik
můžeme investovat díky podpoře od
evropských fondů,“ vysvětlila Klára
Dostálová, první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.
Logo ROP Jihozápad je vidět všude
tam, kde byly využity finanční prostředky z EU. Za projekty, které jsou
tak označeny, však nestojí pouze dotace, ale hlavně aktivní práce všech zaměstnanců Úřadu, zpracovatelských
firem a vůbec celé veřejné správy, která se dotacemi zabývá. V novém programovém období 2014-2020 mohou
lidé spolupracovat s Integrovaným regionálním operačním programem. Nových výzev se žadatelé dočkají v první
polovině roku 2015.

Regionální operační
program Jihozápad
2007-2013
Celkový přehled
Předložené projekty a jejich hodnota
Jihočeský kraj
2 127 (33,7 mld. Kč)
Plzeňský kraj
1 168 (22,4 mld. Kč)
Projekty s podepsanými smlouvami
Jihočeský kraj
544
Plzeňský kraj
384
Hodnota schválených projektů
Jihočeský kraj
11,4 mld. Kč
Plzeňský kraj
9,9 mld. Kč
Ukončené projekty
Jihočeský kraj
378
Plzeňský kraj
278
Co vzniklo díky ROP Jihozápad
Rekonstruované silnice
Jihočeský kraj
596,07 km
Plzeňský kraj
138,28 km
Celkem
734,35 km
Mateřské školy
Jihočeský kraj
12
Plzeňský kraj
7
Celkem
19
Délka cyklostezek
Jihočeský kraj
85,40 km
Plzeňský kraj
27,65 km
Celkem
113,05 km
Počet vytvořených pracovních míst
Jihočeský kraj
332
Plzeňský kraj
136
Celkem
468
Zdroj: ÚRR Jihozápad

Rozvoj cestovního ruchu Díky evropským dotacím vznikla rozhledna Slapsko
u Mladé Vožice na Táborsku. 3x foto: ROP Jihozápad
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Konference představila evropské dot
Ivo Grüner je předsedou
Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad,
Michaela Šímová ředitelkou Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad. Společně
na Výroční konferenci
ROP Jihozápad zodpověděli několik zásadních
otázek.
Co bude se zbývajícími financemi,
které ještě nebyly rozděleny?
Předpokládáme, že doposud nerozdělené finanční prostředky budou poskytnuty náhradním projektům z 31.
a 34. výzvy tak, aby došlo k úplnému
dočerpání všech financí, které byly přiděleny Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad. Budou tak podpořeny projekty v rámci oblasti podpory 1.5
Rozvoj místních komunikací a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního středního a vyššího odborného školství.
Kolik projektů bylo již v rámci ROP
Jihozápad podpořeno a do kterých
oblastí směřovalo nejvíce peněz?
Celkem bylo dosud podpořeno 985
projektů za 17,3 miliardy korun. Nejvíce finančních prostředků směřovalo
do Prioritní osy 1 – Dostupnost center,
ve které bylo rozděleno 9,2 miliardy
korun. Na podporu měst a obcí v rámci Prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj
měst a obcí putovalo přes šest miliard,
zatímco na rozvoj cestovního ruchu
v Prioritní ose 3 – Rozvoj cestovního
ruchu bylo vynaloženo 4,3 miliardy
korun. Z územního hlediska jsou oba
kraje, tedy Jihočeský a Plzeňský, prakticky rovnocenné. V každém byly doposud uzavřeny smlouvy ve výši 9,8
miliardy korun. Když se podíváme na
čerpání na úrovni okresů, tak tam, zcela pochopitelně, vyčnívají okresy České Budějovice (5,2 mld. Kč) a Plzeň-město (3,2 mld. Kč). Nicméně,
v těchto případech je zcela zásadní
vliv oblasti podpory 2.1 – Integrované
projekty rozvojových center, ze které
mohou čerpat pouze města České Budějovice a Plzeň. Ostatní okresy o mnoho nezaostávají. V okrese Klatovy jsou
podepsané smlouvy ve výši 2,2 miliardy korun, na Tachovsku za miliardu.
I v ostatních okresech se podařilo zasmluvnit kolem 750 až 800 milionů korun. Nejméně podepsaných smluv je
v okrese Písek, avšak i tam jsou smlouvy na projekty v hodnotě 565 milionů.

Zodpovídali dotazy Tiskové konference ROP Jihozápad se zúčastnili, zleva: moderátorka konference Ivana Kerlesová, Michaela Ším
hozápad) a Pavel Talíř (člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad). Foto: ROP Jihozápad
V poslední době je často diskutovaným tématem navracení nedočerpaných finančních prostředků
zpět Evropské unii. Týká se tento
problém i ROP Jihozápad?
Pokud nenastanou neočekávané komplikace, tak předpokládám, že ROP Jihozápad nebude mít problém s vyčerpáním všech finančních prostředků,
které má k dispozici. Na listopad 2014
je plánována 8. certifikace výdajů, která, pokud proběhne v pořádku, bude
znamenat, že ROP Jihozápad nebude
muset vracet žádné finanční prostředky za rok 2014. Ani v budoucích le-

tech nepředpokládáme, že by mělo
dojít k navrácení peněz pro jejich nevyčerpání. ROP Jihozápad má z posledních výzev v jednotlivých oblastech podpory dostatečné množství náhradníků, takže bude opravdu rozděleno maximum, které je možné, a to i
v případě, že se některý z aktuálně realizovaných projektů dostane do tak
velkých problémů, že nebude moci
vyčerpat tolik, o kolik si zažádal. Limit pro vyčerpání ke konci roku 2014
je 516 milionů eur a v současné době
jsme dosáhli čerpání v úrovni zhruba
505 milionů eur. Zbývající část a ještě

dostatečná rezerva jsou právě předmětem plánované 8. certifikace výdajů.
Problémem posledních let je mimo
jiné nedostatečná kvalita dopravní
infrastruktury. Pomohl ROP Jihozápad i v této oblasti?
Modernizaci a rekonstrukci dopravní infrastruktury je určena celá Prioritní osa 1 – Dostupnost center s celkovou alokací přes 9 miliard korun.
V rámci této osy jsou modernizovány jak krajské silnice, tak místní komunikace.
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tace v období 2014 až 2020
Fakta
Integrovaný regionální
operační program – IROP
● Integrovaný regionální operační program bude realizován v programovém
období 2014 až 2020.
● 23,9 miliardy eur pro rozvoj krajů,
měst, obcí, podniků, škol, venkova
a obyvatel v České republice v období
2014 až 2020
● Integrovaný regionální operační program připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu s partnery na regionální, místní a národní úrovni. Nahrazuje tak dosavadních sedm Regionálních operačních programů.
● Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění
vyváženého rozvoje území, zlepšení
veřejných služeb a veřejné správy a
zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.
● Cíle bude dosaženo snižováním
územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho
z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, a posílením institucionální kapacity veřejné správy.
K dosažení cíle si stanovil
IROP prioritní osy:
1. konkurenceschopné, dostupné
a bezpečné regiony
2. zkvalitnění veřejných služeb
a podmínek života pro
obyvatele regionů
3. dobrá správa území
a zefektivnění veřejných institucí
4. komunitně vedený místní rozvoj

mová (ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad), Ivo Grüner (předseda Regionální rady regionu soudržnosti Ji-

Zároveň je podporována doprovodná infrastruktura veřejné dopravy,
tzn. rekonstrukce či výstavba zastávek, záchytných parkovišť nebo přestupních terminálů. Do současné
doby bylo rekonstruováno 443 kilometrů pozemních komunikací a dalších 290 kilometrů je plánováno. Na
těchto komunikacích bylo odstraněno celkem 322 nebezpečných míst,
tzn. bodových závad. Zároveň bylo
nově vybudováno dalších 37 kilometrů silnic. V neposlední řadě došlo k
výstavbě či modernizaci infrastruktury pro cestující, celkem bylo nově vy-

stavěno nebo rekonstruováno 71 přestupních terminálů, zastávek a autobusových nádraží. Největšími projekty v této oblasti je část plzeňského
městského okruhu mezi ulicemi Křimická a Domažlická za 541 milionů
korun a dva projekty Jihočeského kraje na systémovou rekonstrukci krajských komunikací v souhrnné výši
620 milionů korun.
Co čeká ROP Jihozápad v nadcházejícím roce?
Náš Úřad se v příštím roce zaměří zejména na řádnou kontrolu a propla-

cení zbývajících projektů, které jsou
ještě v realizaci. Mimo to budeme
také řešit přípravy smluv k projektům z 33. a 34. výzvy. Rádi bychom
měli všechny smlouvy podepsané v
prvním kvartálu roku 2015. Dále budou probíhat intenzivní přípravy na
nové programové období 2014 až
2020 a příchod Integrovaného regionálního operačního programu, nástupce ROP Jihozápad, což bude náročné především z pohledu lidských
zdrojů. Naši zaměstnanci se tak budou muset věnovat oběma programům zároveň.

Více informací naleznete
na www.strukturalni-fondy.cz
v sekci IROP.
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IROP. Co nás čeká v novém
programovém období 2014 až 2020
Už v první polovině
příštího roku mohou žadatelé o evropské dotace očekávat první výzvy
v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu v novém
šestiletém období. „Štěstí přeje připraveným,
a musí se mu jít naproti,“ říká k tomu první náměstkyně ministryně
pro místní rozvoj Klára
Dostálová.

Ing. Klára Dostálová
1. náměstkyně ministryně
pro evropské programy –
MMR

Odkdy a jakým způsoben probíhala příprava nového programového
období 2014-2020?
V čele procesu přípravy je Ministerstvo pro místní rozvoj, spolupracuje
však s celou škálou partnerů na národní i regionální úrovni, a přispívá tak
k naplňování principu partnerství. Příprava období 2014+ začala v roce
2010, kdy se projednával Národní program reforem a Česká republika si začala identifikovat potřeby a strategické vize do roku 2020. Evropská komise zveřejnila 6. října 2011 balíček šesti
nových nařízení. Jejich finální verze
byla schválena 17. prosince 2013. Tvoří legislativní základ pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020. První
návrh Dohody o partnerství byl vládou ČR projednán 12. června 2013. Ke
konci roku 2013 byla vládě předložena
informace o stavu přípravy Dohody
o partnerství a programů pro programové období 2014-2020. Evropská komise Dohodu o partnerství 2014-2020
oficiálně schválila 26. srpna 2014. Tím
byl ukončen téměř tříletý proces vyjednávání.

dobí 2014-2020 nástupcem sedmi regionálních operačních programů a Integrovaného operačního programu. Je
druhým největším programem v České republice co do objemu spravovaných prostředků. Čeho si velice cením, je dnes už samozřejmé zapojení
Regionálních rad do procesu implementace IROP. V regionech dnes už
více než sedm let pracují desítky skvělých odborníků na evropské fondy,
kteří se nyní zapojují do společné práce při nastavení takto ambiciózního
programu. Východiskem pro zapojení
Regionálních rad je návrh novelizace
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. V současné době je
zákon v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Je jisté, že období
2014-2020 přinese celou řadu novinek
a nebude stejné jako dosud. Nové budou integrované nástroje, finanční nástroje, územní dimenze a zejména důraz na koncentraci finančních prostředků do skutečných potřeb napříč
celou republikou.

Jak hodnotíte uplynulé programové období 2007-2013? Jaké výhody
podle vašeho názoru přináší a co
bychom si měli do nového období
přenést?
Obecně vítám příležitost, že fondy
podporují rozvoj obcí, měst a regionů.
Ruku na srdce, kdyby EU fondů nebylo, je otázkou, kolik bychom na rozvoj
a investice byli schopni dát ze státního
rozpočtu. Integrovaný regionální operační program je pro programové ob-

Jak velký objem financí bude pro
nadcházející období vyčleněn?
A kolik je přímo vyčleněno pro Integrovaný regionální operační program?
Evropská komise vyčlenila na základě
Dohody o partnerství na operační programy České republiky částku 23,9 miliardy eur. Na IROP z této částky připadá 4,53 miliardy eur a jde o druhý největší operační program ČR. (Detailněji
v tabulce na protější straně)

O budoucnosti Klára Dostálová z Ministerstva pro místní rozvoj hovoří o Integrovaném regionálním operačním programu. Foto: ROP Jihozápad

V uplynulých letech pracovala jako vedoucí sekretariátu regionu soudržnosti Severovýchod. Byla členkou pracovní skupiny Task force Interreg III A,
hodnoticí komise Phare 2001, národního fóra řízení grantových schémat,
monitorovacího výboru programu
SROP, Interreg IIIA a vedoucí pracovního týmu pro přípravu Regionálního
operačního programu Severovýchod.
Dále působila jako předsedkyně výkonné koordinační skupiny Asociace
krajů ČR, byla členkou komise Rady
Královéhradeckého kraje pro evropské záležitosti, zástupkyní zpracovatele Regionálního operačního programu
ROP Severovýchod.
V neposlední řadě byla členkou Monitorovacího výboru OPTP za Asociaci
krajů ČR, monitorovacího výboru IOP
za AKČR a monitorovacího výboru
OPŽP za Královéhradecký kraj.
Dne 2. 2. 2014 byla jmenována první
náměstkyní ministryně pro evropské
programy v Sekci evropských programů Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak vnímáte rozdíl mezi prací, kterou jste vykonávala v minulosti
v CEP, a vaší současnou pozicí. Co
byste ráda přinesla České republice, potažmo jejím občanům?
Jako ředitelka regionální rozvojové
agentury Centrum evropského projektování jsem řešila strategii kraje, jeho
rozvoj a naplňování rozvoje pomocí
projektů. Deset let jsem budovala profesionální tým, který reagoval na potřeby regionu. Vždy jsem se snažila
přesvědčit politické reprezentace, že
štěstí přeje připraveným, a musí se
mu jít naproti. Dokonce jsme vytvořili
dotační titul na podporu tvorby projektů a vyplatilo se. Na ministerstvu
není profesionální tým projektových
a finančních manažerů, proto mé první kroky vedly tímto směrem a snažím
se přesvědčit všechna ministerstva, že
projektová kancelář je dobrým začátkem pro úspěšné čerpání evropských
fondů.

ve výši 85 procent. Mezi hlavní změny oproti období 2007-2013 patří zejména zacílení podpory do území
s největší potřebou. Mezi jinými
bude podporována výstavba a modernizace mateřských škol, podpora
bydlení, modernizace veřejné správy a Integrovaná územní řešení. Novinkou bude také zapojení finančních nástrojů, což znamená, že určité aktivity nebudou podpořeny formou dotace, ale například zvýhodněným úvěrem. Ovšem programový dokument ještě nebyl schválen a může
nabýt změn.

Jaké nejzásadnější změny čekají žadatele o dotaci v novém programovém období 2014-2020?
Oproti předchozímu období dojde
ke změnám v rozsahu a zaměření
podporovaných aktivit. V polovině
července 2014 odeslal Řídicí orgán
IROP finální podobu programového
dokumentu Evropské komisi. Po zapracování jejích připomínek se očekává schválení programu na přelomu roku 2014 a 2015. Výše podpory z
evropských fondů zůstane u projektů nezakládajících veřejnou podporu

Kam se budou v novém programovém období 2014-2020 předkládat
projekty?
Projektové žádosti bude možno podávat pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému. Informační systém umožní také komunikaci
mezi žadatelem/příjemcem a zástupcem řídicího orgánu nebo zprostředkujícího subjektu prostřednictvím interních depeší po celou dobu projektového cyklu. O způsobu podávání projektových žádostí budou žadatelé informováni.

Prioritní
osa

1

2

Podíl celkové
podpory Unie
operačnímu
programu

Speciﬁcké cíle odpovídající
investiční prioritě

945 062 951

20,42

1.1 Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje
sítí regionální silniční infrastruktury
navazující na síť TEN-T

• Podíl nových nebo nově rekonstruovaných
silnic na celkové síti

472 531 476

10,21

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy

• Podíl veřejné osobní dopravy na celkových
výkonech v osobní dopravě
• Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

150 551 052

3,25

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení
a řízení rizik a katastrof

337 812 752

7,30

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi

25 522 658

0,55

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání

Podpora Unie
(EUR)

5

• Zvýšení kapacity služeb a sociální práce
• Nárůst kapacity sociálních bytů a ubytování
inkluzivního charakteru
• Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích
• Optimalizace kapacit modernizované vysoce
specializované a návazné zdravotní péče
• Nárůst kapacity u poskytovatelů psychiatrické
péče vytvořené nebo modernizované
v souvislosti s reformou psychiatrické péče

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotních služeb a péče o zdraví

10,21

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení

• Zachování podílu počtu osob předčasně
opouštějících vzdělávací systém
• Nárůst podílu pětiletých dětí umístěných
v mateřské škole

13,45

2.5 Snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení

• Snížení konečné spotřeby energie
v bytových domech
• Odhadované roční snížení emisí
skleníkových plynů

425 278 328

9,19

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního a přírodního
dědictví

282 148 544

6,09

94 506 295

2,04

622 796 485

4

• Snížení počtu exponovaných území
s nedostatečnou připraveností složek IZS
• Zvýšení kapacity nových a modernizovaných
budov a prostor sloužících složkám IZS

6,12

283 518 885

472 531 476

3

Společné a speciﬁcké
programové ukazatele výsledků,
pro které byl stanoven cíl

• Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí
• Podíl sbírek a fondů se zefektivněnou správou
na jejich celkovém počtu

3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti • Nová funkcionalita informačního systému
veřejné správy prostřednictvím rozvoje
• Nárůst orgánů veřejné moci splňujících
využití a kvality systémů IKT
standardy kybernetické bezpečnosti
3.3 Podpora pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje

• Plocha území pokrytá územním plánem,
regulačním plánem a územní studií

303 932 245

6,56

• Podíl veřejné osobní dopravy na celkových
výkonech v osobní dopravě
• Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
• Zvýšení kapacity služeb a sociální práce
• Nárůst kapacity sociálních bytů a ubytování
inkluzivního charakteru
4.1 Posílení komunitně vedeného místního • Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
rozvoje za účelem zvýšení kvality života
podnicích
ve venkovských oblastech a aktivizace
• Zachování podílu počtu osob předčasně
místního potenciálu
opouštějících vzdělávací systém
• Nárůst podílu pětiletých dětí umístěných
v mateřské škole
• Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí
• Podíl sbírek a fondů se zefektivněnou správou
na jejich celkovém počtu

74 092 935

1,60

4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného
místního rozvoje

138 874 827

8,17

5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

• Míra úspěšnosti projektových žádostí
• Počet trvale zaměstnaných pracovníků
implementační struktury
• Míra čerpání prostředků programu
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Hrajte o zajímavé ceny v soutěži
Propaguj projekt. Vítěz získá tablet
Až do konce listopadu se
můžete zapojit do soutěže Propaguj projekt, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad.
Nejhezčí plakáty, bannery, pohlednice či jiné
propagační předměty
ohodnotí úřad hodnotnými cenami.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Chcete nový teblet? Nebo elektronickou čtečku?
Máte šanci oboje vyhrát v atraktivní
soutěži Propaguj projekt, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad. Soutěž končí
až na konci listopadu, na začátku prosince proběhne vyhodnocení a 8. prosince se uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů. A tak se do ní studenti středních a vyšších odborných škol mohou
ještě zapojit a vyhrát některou ze zajímavých cen.
Každý student, který navštíví nějaké
místo v Jihočeském nebo Plzeňském
kraji, kde se nachází úspěšně realizovaný projekt podpořený z Regionálního operačního programu Jihozápad,
může svůj zážitek zaznamenat a poté
z něj udělat plakát, koláž, pohlednici
či cokoliv jiného, co bude projekt prezentovat.

První místo Diplom za vítězství v soutěži Kompas převzal od představitelů Regionální rady Jihozápad starosta Blovic Jan Poduška. Foto: ROP Jihozápad
„Nezáleží na tom, jestli jste amatér,
nebo ostřílený profesionál, vyhrát
může úplně každý,“ láká zájemce
předseda Regionální rady Jihozápad
Ivo Grüner. „Pomůckou pro vyhledávání konkrétních projektů mohou být
naše stránky www.rr-jihozapad.cz –
sekce PROJEKTY. Některé z projektů
je možné najít i na on-line mapě
www.mapaprojektu.cz,“ upřesňuje
Grüner.
On-line mapa je nyní navíc přístupná i ve verzi pro mobilní telefony.
Pro účast v soutěži je nutné vyplnit a podepsat přihlášku. Odměnou
pak může být tablet, elektronická čteč-

ka, ipod shuffle a další hodnotné
ceny.
Nejvíc zaujalo koupaliště
Najít nejnavštěvovanější projekt podpořený dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad měla za cíl
cestovatelská soutěž Kompas, tentokrát s názvem Navštiv a vyhraj! Do
třetího ročníku soutěže bylo vybráno
celkem 15 soutěžních míst, které byly
podpořeny dotací z ROP Jihozápad.
„Celkem se soutěže zúčastnilo fantastických 1 566 soutěžících,“ těší ředitelku Úřadu Regionální rady Jihozápad
Michaelu Šímovou. „Nejnavštěvova-

nějším projektem bylo nové přírodní
koupaliště Blovice, druhá se umístila
turistická rozhledna Dlažov a na třetím místě skončila rozhledna Špičák,“
prozrazuje Šímová.
Přírodní koupaliště Blovice získalo
celkem 312 hlasů a zvítězilo, i když se
jeho slavnostní otevření konalo až
15 dní po začátku celé soutěže. Skládá
se ze dvou jezírek s kořenovými čističkami a součástí je i vrt, který jezírka zásobuje vodou. Ta je v koupališti upravována biologicky s využitím samočištění přírodních vod. Cílem nebylo vytvořit sterilní bazénovou vodu, ale vybudovat ekosystém, ve kterém bude
ve speciální regenerační zóně eliminováno znečištění a zátěže pocházející
z koupajících se osob. Koupaliště se
nachází u cesty vedoucí k rekreační
oblasti Kamensko a každý návštěvník
se sem pohodlně dostane pěšky, z náměstí je to jen 500 metrů.
Turistická rozhledna Dlažov zaostala
za prvním místem o pouhých devět hlasů. Pětadvacet metrů vysoká konstrukce z oceli a dřeva se tyčí do výšky 25
metrů na vrchu svaté Markéty u obce
Dlažov. Má celkem 94 schodů a po jejich zdolání nabízí ve výšce 642 metrů
nad mořem výhled na Domažlicko, Klatovsko a vrcholky Šumavy.
Se 143 hlasy získala třetí místo rozhledna Špičák na Šumavě. Stojí ve výšce 1 202 metrů nad mořem a nabízí výhled třeba na Čertovo jezero. Rozhledna je vysoká téměř 27 metrů a k ochozu, kam se vejde až 60 lidí, vede 135
schodů.

INZERCE

PROPAGUJ

PROJEKT
Více na
www.rr-jiho :
zapad.cz

od 9. 5.
do 30. 11.
2014

SOUTĚŽ ROP
JIH

OZÁPAD
pro studenty st
ředních a vyšš
ích
odborných škol

1. cena: tablet
a propagační
předměty
2. cena: elektro
nická
čtečka knih
a propagační
předměty
3. cena: ipod sh
ufle
a propagační
předměty

