Výroční konference ROP Jihozápad
Ohlédnutí se za evropskými
regionálními dotacemi

1. 12. 2015
Clarion Congress Hotel
České Budějovice
„Vážení čtenáři, rádi bychom Vás provedli programem Výroční konference ROP Jihozápad 2015, která letos nese název Ohlédnutí
se za evropskými regionálními dotacemi. V první části konference nám představitelé Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad zhodnotí výsledky programového období 2007–2013. Následně se s námi starostové okresních měst podělí o své zkušenosti
při čerpání finančních prostředků z ROP Jihozápad. Po těchto příspěvcích budete mít možnost získat přehled o auditu projektů
z pohledu Ministerstva financí České republiky. Druhou část zakončíme poznatky z právní praxe. V poslední části Výroční konference nahlédneme do problematiky aktuálního programového období. Jednotlivá témata Vám představí opravdoví odborníci
ve svém oboru.“ Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Program Výroční konference 2015:
9:30–10:00 Registrace hostů
Zhodnocení dosavadního průběhu ROP Jihozápad a vyhlášení vítězů soutěže KOMPAS
10:00–10:30 Ivo Grüner, Ing. Jaromír Slíva
10:30–1 1 :00 Mgr. Michaela Šímová, Ing. Karel Hron
11:00–11:15 Vyhlášení vítězů soutěže KOMPAS
Zkušenosti s realizací projektů a následný audit
11:30–12:00 Ing. Jiří Fišer, Mgr. Rudolf Salvetr
12:00–12:20 Ing. Jitka Procházková
12:20–12:40 JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
12:40–13:00 Dotazy
Nové programové období, rozvojové strategie území
13:30–14:00 Ing. David Koppitz
14:00–14:30 Ing. Naděžda Burešová, Ing. Zdeněk Vašák
14:30–15:00 Ing. Erich Beneš
15:00–15:30 Dotazy
15:30 – začátek tiskové konference v salonku Hejtman
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Mgr. Michaela Šímová,
ředitelka Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad,
v současné době na mateřské
dovolené
Na Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad nastoupila již
v roce 2007 jako referent oddělení kontroly realizace. O rok později
již stála v čele tohoto oddělení. 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 následně nastoupila
na Úřad jako tajemnice Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad. Od května 2013 stála v čele Úřadu a v současné době se
opět věnuje rodičovským povinnostem.

Ing. Karel Hron,
pověřen vedením Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu managementu. Od roku 1995 do roku 2009
zastával v rámci náplně práce kontrolní pozice na oddělení kontroly,
později na oddělení dotací na Finančním úřadu v Jindřichově Hradci. Poté nastoupil na ÚRR JZ do útvaru interního auditu a nesrovnalostí, zde působil jako auditor pověřeného auditního subjektu
(PAS), pozice byla od 1. 1. 2013 transformována pod Ministerstvo
financí ČR – odbor Auditní orgán. Od září 2013 nastoupil opět na
ÚRR JZ jakou vedoucí územního odboru implementace programu
České Budějovice, od května 2015 je pověřen vedením ÚRR JZ.
Regionální operační programy byly jedny z nejúspěšněji čerpaných
programů v České republice. Přesto naše země mnoho finančních
prostředků z fondů Evropské unie nevyčerpala. Jak je to možné?
Je pravdou, že Česká republika řadu finančních prostředků z EU nevyčerpala, avšak dle našeho názoru nikoli důsledkem neefektivního nastavení
regionálních operačních programů, jak často bývá účelově tvrzeno nejen
některými médii. Velký podíl na nedočerpání nesou na svých bedrech především ministerské programy jako Operační program Životní prostředí či
Operační program Doprava.

Jak vnímáte čerpání z ROP Jihozápad v předchozích letech?
Náš operační program prožil v letech 2006/07 téměř bezproblémový porod,
v dětství utrpěl vážnější úraz v rámci přehodnocení 5. a 6. výzvy, avšak díky
pohotové práci celého organismu se relativně rychle zhojil, období implementační dospělosti bylo pak pro řadu žadatelů veselejší nežli samotné dětství.
I když ROP Jihozápad bývá někdy příliš uvědomělý, pedantský, byrokratický,
nedůvěřivý, ale pracovitý a štědrý jedinec, kterého čeká nepříliš veselé stáří,
založené už pouze na kontrole a vymáhaní finančních prostředků, je důležité
si uvědomit, že po celou dobu implementačního života se co nejsvědomitěji
snaží díky značným finančním prostředkům přispět ke zkvalitňování života občanů v Jihočeském i Plzeňském kraji. Tyto prostředky by oba regiony jen těžko
hledaly ve státním rozpočtu. A to, zda finance byly efektivně a především
smysluplně zacíleny, ukáže jen čas. Už s ohledem na dnešní situaci v Evropě
je v mnoha případech těžko prokazatelné, kam směřují a budou směřovat
potřeby nás všech. Tak jako každý z nás i ROP Jihozápad má řadu kvalitních
vlastností, ale i některé nedostatky, které by si zasloužily napravit či vylepšit.
Bohužel ne vše se vždy daří, jak si člověk představuje, a proto budeme jen
doufat, že současné implementační období již nebude pro žadatele někdy tak
komplikované a hlavně byrokratické a současně bude spravedlivé s vysokým
důrazem na kvalitu projektových záměrů a reflexi aktuálních potřeb daného
regionu. Myslíme si, že žadatelé, příjemci, ale i Úřad Regionální rady Jihozápad se nemají v současné době v rámci čerpání finančních prostředků za co
stydět. Obecně platí, že jsme měli na jihozápadě v minulém implementačním
období nejlépe připravené žadatele v rámci celé ČR.
Jak si v současné době stojí ROP Jihozápad v čerpání finančních
prostředků ve srovnání s ostatními programy?
Aktuální data jsou pro náš operační program velmi příznivá. Podle nejnovějších informací, které vydává Národní orgán pro koordinaci, jsme
v srpnu, září a říjnu zaznamenali nejrychlejší tempo růstu proplácení financí příjemcům dotace. ROP Jihozápad se tak díky tomu posunul na celkové
druhé místo ze všech operačních programů s 92,9 procenty proplacených
prostředků. Stejný trend očekáváme i v závěru roku. Do konce letošního
roku bychom měli proplatit ještě 658 milionů korun, tudíž by mělo procento proplacených prostředků překonat 96% hranici (z celkového objemu přidělených prostředků). V letošním roce obdrželi příjemci doposud
3,2 miliardy korun ve 317 žádostech o platbu. Celkové množství proplacených prostředků v roce 2015 by mělo dosahovat částky 3,9 miliard korun,
což představuje více než 20 procent z celkové alokace. Za tímto úspěchem
stojí nejen vysoké pracovní nasazení zaměstnanců Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad, ale především i Vaše – příjemců.

Objem proplacených prostředků
v období srpen až listopad 2015
Srpen

433 mil. Kč

Září

757 mil. Kč

Říjen

531 mil. Kč

Listopad

559 mil. Kč

Data k 16. 11. 2015

Stav proplacených prostředků příjemcům* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013
k 4. 11. 2015
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* Zahrnuty průběžné a ex-post platby,
jedná se o vyúčtované prostředky.
** U OP VaVpI, OP TP, IOP ,OP PA a ROP
SZ vztaženo k alokaci po aplikaci automatického zrušení závazku v roce 2014.
Měsíční nárůst
Zdroj: MSC2007
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Jedny z nejlépe čerpajících okresů
Ing. Jiří Fišer,
starosta města
Tábor
Absolvent Stavební fakulty ČVUT
v Praze, autorizovaný projektant
v oboru vodního hospodářství
a městského inženýrství. Od roku
1990 neuvolněný člen rady města Tábora, v roce 2010 pak zvolený starostou, opakovaně v roce
2014. Zvolený za hnutí Tábor 2020, jehož byl před sedmnácti
lety zakladatelem. Ve svém úseku řídí Odbor investic a strukturálních fondů městského úřadu.

Mgr. Rudolf Salvetr,
starosta města
Klatovy
Starosta města Klatovy, Rudolf Salvetr se narodil v roce 1964. Vystudoval vysokou školu a pracoval jako
ředitel základní školy. Do komunální
politiky vstoupil v roce 1998, kdy byl
zvolen zastupitelem a zároveň radním města; po volbách v roce 2006
se stal starostou. O dva roky později byl zvolen do Zastupitelstva
Plzeňského kraje, kde působí jako člen Výboru pro zdravotnictví.

Okres Klatovy patří mezi nejlépe čerpající okresy. Čemu tento
úspěch přisuzujete?
Města a obce se snažily využít nabízené příležitosti, která jim poskytla
šanci na realizaci dlouhodobě připravovaných projektů. Mnohé z nich
však ležely v šuplících, protože ze svých rozpočtů na ně nebyly schopny
obce dosáhnout. Vysoká kvalita jejich zpracování spolu s dobře podanými
žádostmi byly určitě podstatným faktorem, nikoliv však jediným předpo-

V čem vidíte přínos ROP pro město Tábor?
Především v tom, že jsme mohli realizovat projekty, na které by se v běžném rozpočtu města hledaly prostředky jen obtížně a dlouhá léta. Město
celkem získalo do roku 2014 z tohoto zdroje částku 225 milionů korun.
Jako jeden příklad za všechny bych uvedl Odpočinkovou zónu Komora,
která je známa zejména tím, že se v ní konaly dva světové šampionáty v cyklokrosu. Zóna, kterou veřejnost neustále intenzivně využívá, by s náklady
přes 90 milionů korun pravděpodobně nikdy nevznikla nebo jen v omezené
formě. Obdobně pak například Odpočinková zóna Jordán a další projekty.
Co vidíte jako největší nedostatek realizace a administrace projektů podpořených z ROP?
Z našeho pohledu to byla mimořádná byrokracie od podání žádosti až po
realizaci a udržitelnost. Protože jsme čerpali i z jiných operačních programů
(dokonce víc než z ROP), měli jsme možnost porovnat. ROP nám vyšel, co do
byrokratické zátěže, nejnáročnější. Kompletní předfinancování každé akce,
kdy podpora byla proplacena mnohdy za dlouhou dobu, muselo působit
zejména menším obcím velké problémy a nepříjemné to bylo i pro Tábor.

kladem pro úspěšné čerpání evropských finančních prostředků. Nesmírně důležitá byla i mravenčí práce a zkušenosti administrátorů projektů.
V průběhu realizace projektů vzniká až neuvěřitelné množství úskalí a příjemci do poslední chvíle doslova trnou, aby prvotní radost nevystřídalo
rozčarování. Každé krácení dotačních prostředků (o případném vracení
ani nemluvě) je velkým zásahem nejen do chuti o případné dotační tituly
žádat, ale v neposlední řadě i do rozpočtů obcí. A právě zde vidím to
základní, možná nejtěžší rozhodování samospráv. Každý projekt musí být
předfinancován, definitivní proplácení probíhá až po skončení realizace
a úspěšném absolvování všech administrativních úkonů. Obce tudíž musí
mít dostatečnou finanční sílu, aby si mohly dovolit projekty rozběhnout.
Velmi odpovědně tedy musí rozhodovat i ve chvíli, kdy například uspějí ve
více projektech najednou. Myslím, že úspěšné čerpání prostředků v rámci
našeho okresu svědčí o tom, že obce mají dobré, zkušené hospodáře,
kterým se dlouhodobě daří kombinovat vlastní finance s těmi dotačními.
Na vzhledu těchto obcí je to jasně vidět.
Jaké přednosti a jaká úskalí čerpání dotací z ROP Jihozápad přineslo?
Nespornou předností bylo, že jak rozhodování o přidělení dotací, tak jejich
zpracování probíhalo v rámci území, které všichni odpovědní za dotační
řízení dobře znají. Je asi pochopitelné, že každý žadatel chce uspět a jen
těžko se v případě neúspěchu smiřuje s úsilím a financemi, které byly na
přípravu projektů vynaloženy zbytečně. K tomu, abychom viděli, že dotace z ROPu pomohly ke zlepšení kvality života v obcích obou krajů, se
stačí po našem regionu projet a pozorně sledovat, co vše bylo v rámci
minulého dotačního období podpořeno. Vážně se obávám, že následující
období bude pro menší města a obce velkým rozčarováním a jejich šance
na úspěch v konkurenci velkých sídel budou mizivé.
O úskalí pro čerpání dotací v podobě nutnosti zapojení vlastních zdrojů
pro předfinancování projektů jsem se již zmínil. Nebylo však jediným. Již
na samém počátku podávání žádostí bylo vzhledem k ne zcela jasnému
definování aktivit podporovaných projektů velmi složité se zorientovat, zda
vůbec má konkrétní projekt šanci na úspěch. Velmi nepřehledné bylo často
období administrace projektů během jejich průběhu i závěrečného schvalování. Obrovské množství dokumentů a jejich časté změny i v průběhu realizace projektů vedly k chybám ze strany žadatelů. Mnohdy byly formální, ale
i ony znamenaly krácení dotačních prostředků. Vzhledem k potížím, které
s čerpáním dotací vznikaly, jsou až přehnané obavy a obezřetnost ze strany
„úřadu“ pochopitelné. Samosprávám by činnost velmi ulehčilo více jasných
odpovědí na dotazy než odkazů na „Příručku“. Domnívám se, že více odpovědí by i zvýšilo šanci na tolik kritizované špatné čerpání evropských dotací,
případně jejich nedočerpání v rámci celé republiky.

Pavilon skla v Klatovech
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Ing. Jitka Procházková,
vedoucí oddělení auditního orgánu
Ministerstva financí
Mezi lety 2005 a 2012 působila
v Nejvyšším kontrolním úřadu, kde
se zabývala kontrolou hospodaření se státním majetkem a kontrolou příjmové a výdajové stránky
veřejných rozpočtů. Od roku 2013
pracuje na Ministerstvu financí –
Auditním orgánu, kde se zabývá problematikou auditu prostředků
spolufinancovaných z ESI fondů. Od ledna 2013 do května 2015
působila na pozici vedoucí oddělení, resp. hlavního auditora ROP Jihovýchod, od června 2015 působí na pozici vedoucí oddělení Audit
III., do kterého je dle platné organizační struktury začleněn i výkon
auditu prostředků ROP Jihozápad.

Jaké jsou nejčastější nedostatky u příjemců dotace ROP Jihozápad
z pohledu Auditního orgánu?
Více jak 60 % zjištění z auditů operace, které byly Auditním orgánem
provedeny v roce 2014 a 2015, se týká oblasti veřejných zakázek. Druhým
nejčastějším problémem na straně příjemců nejen ROP Jihozápad je nedo-

JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.,
vedoucí partner advokátní
kanceláře BRODEC & PARTNERS
Jan Brodec je vedoucí partner advokátní kanceláře BRODEC & PARTNERS, která poskytuje subjektům
z oblasti soukromého sektoru i veřejné
správy právní poradenství, mimo jiné
v oblasti práva evropských dotací, veřejných podpor a veřejných zakázek.
Magisterské i doktorské právní vzdělání získal na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy, kde v současné době působí jako odborný asistent na katedře obchodního práva. Ve své akademické činnosti
se věnuje zejména otázkám veřejné podpory, veřejných zakázek
a mezinárodnímu právu soukromému, s čímž souvisí i jeho působení jako rozhodce na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

držování podmínek způsobilosti výdaje. Typickým příkladem je uplatnění
výdajů za položky, které ve skutečnosti nebyly realizované, tzv. méněpráce. V ojedinělých případech bylo odhaleno nehospodárné vynaložení dotačních prostředků, resp. konstatováno porušení principu 3E, či nedodržení termínů stanovených poskytovatelem dotace.
Jak účinně lze těmto chybám předcházet?
Jak se říká, štěstí přeje připraveným. Mnoho pochybení v oblasti veřejných zakázek plyne z nedostatečně připravené nebo zastaralé projektové
dokumentace, kdy se aktuální požadavky investora řeší formou víceprací.
Příjemci dotací také dost často chybují v nedovoleném dělení zakázek.
Například u výběrového řízení na zpracovatele projektových žádostí není
možné na každou projektovou žádost pohlížet izolovaně jako na samostatnou zakázku, ale je nutné sečíst předpokládané hodnoty všech zakázek, které zadavatel hodlá realizovat v jednom roce. Předcházet dalším
chybám ve výběrových řízeních, souvisejících s nedostatečně zpracovanou
zadávací dokumentací, je možné včasnou konzultací s poskytovatelem dotace. V programovém období 2014–2020 je například u Integrovaného regionálního operačního programu již povinností příjemce dotace předložit
zadávací podmínky k posouzení a konzultaci Centru pro regionální rozvoj
10 pracovních dní před plánovaným zahájením zadávacího řízení.
Bohužel se závěrem programového období 2007–2013 budou případná
pochybení příjemců „stále dražší“, protože budoucí zjištění Auditního orgánu nutně povede k navrácení prostředků, které v rámci ROP Jihozápad
nebude možné opětovně použít.

správní soud nám dal v této otázce za pravdu, přičemž šlo o de facto
závazný výklad zásadního významu, který obohatil celé české právo. Od
tohoto rozhodnutí již nebylo pochyb o tom, že smlouva o poskytnutí dotace je veřejnoprávní smlouvou se všemi důsledky, které v českém právu
s tímto institutem souvisí.
Co považujete z hlediska práva za pozitiva a negativa programového období 2007–2013?
Myslím, že o hlavních pozitivech jsem právě pohovořil. Za negativní pak
považuji fakt, že právní úprava spojená s čerpáním dotací v období 2007–
2013 je poměrně složitá, především v důsledku ne zcela jasné návaznosti
vnitrostátní právní úpravy na komunitární právo. Narážím především na
komplikovanost pro příjemce dotací, kteří často nemají přehled o svých
právech a povinnostech plynoucích z různých fází dotačního procesu. Právě to je oblast, na kterou bych se rád soustředil ve svém příspěvku na
konferenci.

Jak se ohlížíte za programovým obdobím 2007–2013 z pozice advokáta, který poskytoval právní služby jak příjemcům, tak i poskytovatelům dotací v různých dotačních programech?
Z hlediska právníka šlo nepochybně o unikátní zkušenost, která obohatila
mě i kolegy z advokátní kanceláře. Právní úprava související s dotačním obdobím 2007–2013 je velmi obsáhlá a prolíná se v ní několik právních odvětví, tudíž se vytvořil prostor pro mnohé interpretační problémy, s nimiž
jsme se museli potýkat my i orgány veřejné moci. Myslím, že v konečném
důsledku uplynulé programové období obohatilo také právo samotné.
Zmínil jste přínos pro právo jako celek, co si pod tím představit?
Narážím na ony výkladové potíže, které v průběhu času vyvstávaly, a jejichž řešení musel přinést až Nejvyšší správní soud. V této souvislosti mohu
jako příklad uvést jedno jeho rozhodnutí, v němž jsme zastávali názor,
že smlouva o poskytnutí dotace je smlouvou veřejnoprávního charakteru,
a spory z ní by tudíž měly probíhat primárně dle správního řádu. Nejvyšší
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Sportovně-rekreační komplex Borek

Ing. David Koppitz,
ředitel Odboru regionální politiky
Ministerstva pro místní rozvoj
Na Ministerstvu pro místní rozvoj
působí od roku 2014, kdy byl poradcem ministryně pro oblast regionálního rozvoje a evropských fondů, od letošního roku je ředitelem
Odboru regionální politiky, který
je gestorem celé agendy spojené
s tzv. integrovanými nástroji, územní dimenzí, Strategií regionálního rozvoje, podporou urbánní politiky i venkova, regionálně zaměřenými národními dotačními tituly v gesci MMR, s posílením strategického řízení v obcích a v neposlední řadě také s pohřebnictvím. Je
členem monitorovacích výborů operačních programů 2014–2020,
místopředsedou Národní stálé konference a místopředsedou Výboru pro municipality při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.

Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR je koordinátorem tzv. územní dimenze. O co se jedná a jak tato koordinace v praxi vypadá?
Územní dimenze je ukotvena v Dohodě o partnerství. Je chápána jako
možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních
a investičních fondů ve specifických typech území podporující konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních
disparit. Metodologicky je územní dimenze ošetřena v Národním doku-

mentu k územní dimenzi, jehož aktualizovaná verze byla schválena v září
2015 vládou ČR. Ke koordinaci územní dimenze byla zřízena Národní stálá konference a v každém z krajů také Regionální stálá konference. Tyto
platformy přispívají k informování a koordinaci rozvoje území a zároveň
naplňují partnerský princip, který je Evropskou komisí vyžadován.
V programovém období EU 2014–2020 se lze také setkat s dalším
novým pojmem, tím jsou tzv. integrované nástroje. Můžete ve zkratce
objasnit, co se pod tímto názvem v případě České republiky skrývá?
Integrované nástroje představují ukotvené a řízené metodické postupy,
díky kterým může dojít k efektivnějšímu využití evropských fondů ve vybraných typech území. Předpokladem jsou tzv. integrované strategie a široká shoda partnerských subjektů z veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Integrované nástroje umožňují jejich nositelům kombinovat
prostředky z různých operačních programů a specifických cílů, propojovat
investiční a neinvestiční projekty a doporučovat státu, resp. řídícím orgánům, do jakých oblastí evropské prostředky v daném území směřovat.
Česká republika se v Dohodě o partnerství zavázala k realizaci Evropskou
komisí podporované Integrované územní investice (ITI) a Komunitně vedenému místnímu rozvoji (CLLD). Rozhodla se také pro využití národního nástroje Integrované plány rozvoje území (IPRÚ). Jejich využití předjímá přenesení odpovědnosti za plánování, řízení a částečně také za rozhodování
do území, tedy v případě ITI a IPRÚ na třináct krajských měst a v případě
CLLD na místní akční skupiny. Integrované nástroje jsou v tuto chvíli bezpochyby nejzřetelnější cestou k naplnění tzv. územní dimenze ESI fondů,
která navrhuje zacílit prostředky tam, kde budou přinášet největší efekty
a kde budou mít podpořené projekty největší smysl. Tyto nástroje zároveň
vyžadují změnu přístupu k plánování na všech úrovních, tedy nejenom ve
městech nebo v malých obcích, ale také na úrovni státu.

Městské muzeum v Týně nad Vltavou
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Ing. Naděžda Burešová,
vedoucí oddělení Centra pro
regionální rozvoj České republiky
Po desetileté kariéře v bankovním
sektoru jsem v roce 2002 nastoupila jako finanční manažer do CRR
ČR. Zakládala jsem pobočku pro
NUTS2 Jihozápad se sídlem v Písku,
která se v té době zabývala předvstupními programy Phare. Působili
jsme jako zprostředkující subjekt a administrátor dotací i v programovém období 2004–2006 a to pro programy SROP a Interreg.
V dalším období 2007–2013 jsme administrovali projektové žádosti
pro Jihočeský a Plzeňský kraj v rámci programu IOP a programů
přeshraniční spolupráce Cíl3 Bavorsko a Rakousko. Jako vedoucí
pobočky pracuji od roku 2005. V červenci 2015 došlo ke vzniku regionálních oddělení a já jsem se stala vedoucí Jihočeského oddělení
se sídlem v Českých Budějovicích.

Ing. Zdeněk Vašák,
pověřen řízením Centra pro
regionální rozvoj České republiky
Vystudoval na České zemědělské
univerzitě v Praze a od roku 2003
se zabývá problematikou evropských dotací. Po studiu nastoupil
na Ministerstvo pro místní rozvoj,
kde pracoval nejdříve v programu
SAPARD a následně jako regionální metodik ve Společném regionálním operačním programu. Od
roku 2006 pracoval na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod nejdříve jako vedoucí odboru metodického řízení
programu a monitoringu a následně jako ředitel Úřadu, a to až do
poloviny tohoto roku. Od června 2015 je pověřen řízením Centra
pro regionální rozvoj České republiky.

Kde mohou v novém programovém období získat žadatelé informace o možnosti financování projektů, které byly podporovány
dříve z regionálních operačních programů?
V programovém období 2007–2013 byl na území regionu soudržnosti Jihozápad hlavním kontaktním bodem Úřad Regionální rady, kde získali žadatelé
informace o možnostech financování projektů z Regionálního operačního
programu. V programovém období 2014–2020 se stal nástupcem sedmi
regionálních operačních programů a Integrovaného operačního programu
pouze jeden operační program a tím je Integrovaný regionální operační program (IROP). Ten je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj a zprostředkujícím
subjektem se stalo Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále také
„Centrum“), které prochází zásadními změnami, aby mohlo začít plnohodnotně vykonávat svoji funkci. Mezi ty nejzásadnější změny patří:
- Centrum se stalo služebním orgánem a na zaměstnance se vztahuje
zákon o státní službě.
- Centrum navyšuje průběžně počet zaměstnanců, aby bylo možné zajistit realizaci operačního programu s alokací cca 130 mld. Kč.
- Centrum rozšiřuje své pobočky do každého kraje. Centrum mělo v minulosti pobočky pouze na úrovni regionů soudržnosti. Na této územní
úrovni budou nadále působit pobočky pro programy Evropské územní
spolupráce. Pro IROP budou pobočky Centra v každém krajském městě.
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Jaké mají pracovníci Centra zkušenosti s administrací a kontrolou
projektů podporovaných z EU?
Historie Centra pro regionální rozvoj začíná na konci roku 1996 a od té
doby se Centrum zabývá zejména implementací dotačních programů.
Ještě v předvstupním období zajišťovalo realizaci programu Phare. Ve
zkráceném programovém období 2004–2006 pak bylo zprostředkujícím
subjektem Společného regionálního operačního programu, Společného
programového dokumentu pro cíl 2 Praha a Interregu. V programovém
období 2007–2013 se zabývalo implementací Integrovaného operačního
programu, Operačního programu technická pomoc a programů Evropské územní spolupráce. Implementací programů EÚS se Centrum zabývá
i v současném období, navíc však přibyl Integrovaný regionální operační
program. Centrum tedy staví na dlouholetých zkušenostech a na zkušeném a odborném týmu. Tyto zkušenosti souvisí s administrací a kontrolou
mnoha typů projektů, a to z hlediska jejich zaměření, časového a finančního rozsahu.
Jaká je připravenost pobočky v Českých Budějovicích a v Plzni?
Pro region soudržnosti Jihozápad působilo doposud Centrum v Písku, administrace EÚS ostatně v Písku zůstává i nadále. Pro IROP v Českých Budějovicích Centrum otevřelo pobočku jako první z nově vznikajících v ČR. Od
července sídlí pobočka Centra pro IROP v budově zdravotního ústavu na
adrese L. B. Schneidera 362/32. Aktuálně je na pobočce 10 zaměstnanců,
kteří již plnohodnotně komunikují s žadateli a konzultují a administrují
projekty. V Plzni se pobočka teprve připravuje. Je však již rozhodnuto, že
i zde bude v budově zdravotního ústavu na adrese 17. listopadu 1926/1,
Plzeň. Na pobočce působí pouze vedoucí pobočky, ale aktuálně se ukončují výběrová řízení na další pracovníky. Předpokládáme, že na přelomu
roku by tak na plzeňské pobočce mělo pracovat 8 zaměstnanců. V průběhu roku 2016 pak bude docházet k dalšímu navýšení zaměstnanců na
obou pobočkách IROP NUTS II JZ.
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pro rok 2015 vyhlášení 19 výzev pro předkládání projektů v programu IROP. Většina těchto výzev již
byla vyhlášena, žadatelé z Jihočeského i Plzeňského kraje mohou získat
na našich pobočkách veškeré potřebné informace včetně odpovědí na své
dotazy. Zároveň pořádá Centrum ve spolupráci s Eurocentrem semináře,
které mají za cíl prohloubení informací k vyhlášeným výzvám a zaměřují se
na praktickou stránku předkládání projektů. Centrum pro regionální rozvoj
chce být „Zkušený a spolehlivý partner pro Váš region“ a to je naší vizí
i naším posláním, které chceme naplnit.
Kontakt – vedoucí oddělení pro Jihočeský kraj:
Ing. Naděžda Burešová, tel. 381 670 029 nebo 721 971 019,
e-mail: buresova@crr.cz
Kontakt – specialista pro absorpční kapacitu Jihočeský kraj:
Ing. Pavla Bártíková, tel. 381 670 026 nebo 725 793 625,
e-mail: bartikova@crr.cz
Kontakt – vedoucí oddělení pro Plzeňský kraj:
Ing. Magda Sýkorová, tel. 731 604 584, e-mail: sykorova@crr.cz

Zpravodaj Výroční konference ROP Jihozápad 2015

Ing. Erich Beneš,
ředitel Útvaru koordinace
evropských projektů města Plzně
Získal diplom na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Od
roku 2002 působí na Útvaru koordinace evropských projektů města
Plzně, kde v současné době vykonává funkci ředitele. Absolvoval několik kurzů na zpracovávání a podávání žádostí do fondů poskytovaných EU v uplynulém programovém
období. Dále se účastnil také mnoha odborných seminářů týkajících
se legislativy ČR, mimo jiné v oblasti problematiky veřejných zakázek. Doposud zastával mnoho významných pozic jako člen představenstva a dozorčí rady akciových společností.
Přispěl ROP k rozvoji města?
Zcela nepochybně. Realizovaly se projekty, které zvýšily kvalitu života v Plzni jako centru celého regionu. Plzeňský kraj byl vyhodnocen občany jako
nejlepší místo pro život. Domnívám se, že projekty ROP k tomuto ocenění
významně přispěly.
Jak je Plzeň připravena na čerpání dotací z IROP?
Vzhledem k tomu, že faktické zpoždění startu programového období
2014–2020 je již dva roky, nedá se s jistotou říci, zda jsou žadatelé na toto
programové období dobře připraveni. Přesto se město Plzeň snaží, v rámci
dostupných informací, řádně připravit a zpracovává strategii integrovaných teritoriálních investic (ITI), která určí směr při čerpání dotací.

Muzeum knihtisku a knihy v Plzni

Můžete vyjmenovat některé projektové záměry?
Ve spolupráci s Plzeňským krajem je to například dokončení západního
okruhu města Plzně, vybudování tramvajové trati na Borská pole k ZČU
nebo IV. etapa Vědecko-technologického parku a další.

Techmania Science Center Plzeň
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Události ROP Jihozápad v kostce
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad organizoval letos
několik publicitních akcí, které byly určené široké veřejnosti. Cílem bylo
zvýšit povědomí veřejnosti o Regionálním operačním programu Jihozápad
a představit jeho úspěšně realizované projekty.
První událostí roku byly oslavy Dne Evropy, které se tentokrát uspořádaly na obou územních pracovištích ÚRR JZ formou dne otevřených dveří.
V pondělí 11. 5. byly úřady zpřístupněny veřejnosti mezi 9. a 14. hodinou.
V českobudějovickém sídle ÚRR JZ se v každou celou hodinu konaly organizované prohlídky se zaměstnancem úřadu, který je seznámil s chodem instituce a představil jednotlivá oddělení. Následně se návštěvníci mohli občerstvit
v zasedací místnosti a zároveň se dozvěděli více informací o hlavních přínosech Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Po skončení prezentace byla pro zájemce připravena soutěž, kde bylo možné získat
hodnotné ceny v podobě propagačních předmětů Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
Dalšími publicitními událostmi byly dětské dny. Zpestřit dětem jejich den se
pokusil ROP Jihozápad v zoo. Dvacátého června se uskutečnil Zábavný den
s ROP Jihozápad v Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Nejen pro děti jsme
si připravili mnoho zajímavých soutěží, které nás nechaly nahlédnout do
povědomí veřejnosti o Evropské unii. O několik dní později jsme se přesunuli do plzeňské zoo. Tento dětský den se konal v rámci týdne afrických
a asijských zvířat u příležitosti 5. výročí otevření nových afrických a asijských expozic v Zoo Plzeň. I zde byl pro návštěvníky připraven bohatý
program a věcné ceny. Děti si mohly zaskákat na nafukovacím hradu nebo
si nechat vyobrazit podobiznu zvířete na obličej. Pro starší pak byla připravena vědomostní soutěž nebo si mohli poskládat obří puzzle. Na své si
přišli i dospělí, kteří svůj mozek potrápili v hlavolamové herně.
Prvním červencem jsme následně odstartovali čtvrtý ročník soutěže KOMPAS tentokrát s heslem Cestuj s ROP Jihozápad. Podstatou soutěže je cestování napříč Plzeňským a Jihočeským krajem a návštěva 16 vybraných

Den dětí před Loveckým zámečkem se konal za účasti ROP Jihozápad již podruhé

projektů podpořených financemi z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Každý týden probíhalo
slosování, kde na několik šťastlivců čekaly hodnotné ceny v podobě propagačních předmětů ROP Jihozápad a partnerů soutěže. „Jsme rádi, že
na konferenci můžeme vyhlásit i tři projekty, které získaly od soutěžících
nejvíce hlasů. Ocenění si dnes převezme Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy, v jehož městě se nachází dva ze tří nejlepších projektů – Pavilon
skla a letní kino. Třetím nejnavštěvovanějším a zároveň nejoblíbenějším
projektem tohoto ročníku soutěže se stalo koupaliště v Nýřanech. Cenu
převezme starosta města Ing. Jiří Davídek,“ popisuje Jaromír Slíva, místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Pavilon skla v Klatovech
Letní kino v Klatovech
Koupaliště v Nýřanech
Svatojánské muzeum v Nepomuku
Rozhledna na Kotli
Masarykovo náměstí ve Stříbře
Sportovně-rekreační komplex Borek
Městské muzeum v Týně nad Vltavou
Brownfields Čtyři Dvory
Městské divadlo v Prachaticích
Muzeum knihtisku a knihy v Plzni
Hornické muzeum Rudolfov
Sladovna v Písku
Regionální muzeum v Českém Krumlově

ANEB CESTUJ S ROP JIHOZÁPAD!

Sportovní zařízení ve Strakonicích
Zámek v Tachově
0

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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