Evropské regionální dotace
a jejich budoucnost
Výroční
konference
ROP Jihozápad
12. 12. 2013
Clarion Congress Hotel
České Budějovice
„Vážení čtenáři, rádi bychom Vás pozvali ke společnému setkání u příležitosti Výroční konference Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad. Pro tento rok jsme zvolili aktuální téma Evropské regionální dotace
a jejich budoucnost. V dopoledním bloku budeme spíše bilancovat a hodnotit končící programové období 2007–2013
z pohledu ROP Jihozápad. Odpoledne Vás čekají zajímavé semináře zaměřené na minulost, současnost a budoucnost programů přeshraniční spolupráce. Následovat bude přednáška věnovaná informacím o přípravách na nové
programové období. Odpolední blok ukončí přednáška pojednávající o nových pravidlech poskytování veřejné
podpory. Jednotlivými tématy Vás provedou zkušení odborníci, a proto využijte možnosti dozvědět se nové informace
a neváhejte se zúčastnit,“ zve na konferenci Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

P RO G R A M KO N F E R E N C E
• 9:45–10:15 REGISTRACE HOSTŮ
• 10:15–11:30 ROP JIHOZÁPAD HODNOTÍ
A PLÁNUJE
Ivo Grüner – předseda Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad
Mgr. Michaela Šímová – ředitelka Úřadu Regionální
radyregionu soudržnosti Jihozápad
• 11:30–11:45 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ LETNÍ SOUTĚŽE
KOMPAS A PŘEDÁNÍ DIPLOMŮ
• 11:45–12:00 PROSTOR PRO DISKUZI
• 12:00–12:45 SPOLEČNÝ RAUT – PŘÍLEŽITOST
K NEFORMÁLNÍMU SETKÁNÍ
• 12:45–13:45 CO NABÍZÍ PROGRAMY EVROPSKÉ
ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE
Ing. Jan Přibáň – vedoucí odboru fondů a programů EU
– krajský úřad Plzeňského kraje
Ing. Jan Návara – vedoucí odboru evropských
záležitostí – krajský úřad Jihočeského kraje

• 13:45–14:15 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020,
BUDOUCNOST KOHEZNÍ POLITIKY
Mgr. Marta Valešová (Sargánková), MBA – členka
vyjednávacího týmu Asociace krajů ČR pro budoucí
kohezní politiku na období 2014–2020
• 14:15–14:45 NOVINKY Z OBLASTI VEŘEJNÉ
PODPORY
Ing. Pavel Černý – vlastník společnosti EuroPace s.r.o.,
specialista na veřejnou podporu, veřejné zakázky
a čerpání dotací z fondů EU
• 14:45–15:00 UKONČENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU,
DISKUZE
Témata konference Vám přiblíží rozhovory
s přednášejícími na následujících stranách.
V průběhu odpoledne proběhne i zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, následované
tiskovou konferencí pro zástupce médií. Hlavním bodem
zasedání bude výběr projektů k realizaci v rámci 15., 22.,
24. a 26. výzvy ROP Jihozápad.
Registrace a další informace na www.rr-jihozapad.cz
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ROP Jihozápad významně pomohl
k rozvoji Jihočeského a Plzeňského kraje

Odpolední blok konference
přinese mnoho zajímavých informací

Letošním rokem končí programové období Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Program slouží od
roku 2007 k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje Jihočeského a Plzeňského kraje. Z celkové alokace 18, 4 miliardy korun již bylo rozděleno asi 15,3 miliardy na 741 projektů důležitých pro rozvoj dopravy, školství, zdravotnictví,
sociální sféry a cestovního ruchu. Na otázky týkající se ROP Jihozápad nám odpovídala Mgr. Michaela Šímová, ředitelka
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Zajímá vás, jaké dotační možnosti nabízí programy přeshraniční spolupráce a jak jsou připraveny na další programové
období? Rádi byste se dozvěděli, jaké operační programy vzniknou v roce 2014, nebo jaká budou nová pravidla veřejné
podpory v budoucím programovém období? Pokud ano, přečtěte si další část bulletinu, ve které promluví všichni přednášející odpoledního bloku konference.

Co bude se zbývajícími ﬁnancemi, které ještě nebyly rozděleny?
Doposud nerozdělené ﬁnanční prostředky budou dočerpány prostřednictvím výzev, které jsou právě vyhlášené nebo se
budou vyhlašovat v příštím roce. Aktuálně nabízíme v rámci
27. výzvy k předkládání žádostí 71 miliónů korun školám na
rozvoj odborného vzdělávání technického a přírodovědného
charakteru. 28. výzva podpoří rekonstrukci, modernizaci, popřípadě výstavbu silnic II. a III. třídy částkou 700 milionů korun.
V rámci 29. výzvy se mohou příjemci ucházet o 194 milionů korun na výstavbu a rekonstrukci kulturní vybavenosti pro cestovní ruch. Dále budou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu
a rekonstrukci sportovně-rekreačních center. Ráda bych zde
apelovala na žadatele těchto výzev, aby své žádosti o podporu
doručili na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
nejpozději do 20. 12. 2013.
Kolik projektů bylo již v rámci ROP Jihozápad podpořeno a kam
šlo nejvíce peněz?
Celkem máme 741 podpořených projektů. Největší dotaci
z ROP Jihozápad (566 milionů korun) získal v uplynulých letech projekt výstavby městského okruhu Domažlická–Křimická
v Plzni. Významné částky mířily i do dalších dopravních staveb.
Jednou z nich je Program modernizace komunikací II. a III. třídy Jihočeského kraje s dotací 326 milionů korun. Dalším příkladem jsou projekty, které umožnily nákup moderních vlaků
pro Jihočeský a Plzeňský kraj. Zde pomohla dotace 291 milionů
korun. Dotace ve výši 413 milionů korun podpořila dostavbu
klatovské nemocnice. Významná realizace, která mne osobně
velice potěšila, je rekonstrukce strakonické nemocnice. Celkem třemi projekty se jí podařilo získat ﬁnance v souhrnné výši
374 milionů korun.
Problémem posledních let je nedostatek míst v mateřských
školách. Pomohl ROP Jihozápad i v této oblasti?
ROP Jihozápad podpořil celkem 16 projektů, které byly většinou zaměřeny na rekonstrukci a přístavbu stávajících mateřských škol a také na pořízení jejich vybavení. Celkově se tak významně zvýšila kapacita školek v Jihočeském i Plzeňském kraji.
Například ve školce v Nových Homolích u Českých Budějovic se
díky nástavbě zvýšila kapacita o 25 míst. V Chrástu na Plzeňsku
navštěvuje rekonstruovanou mateřskou školu o 30 dětí více než
dříve. Podobným výčtem bych takto mohla pokračovat i dále,
ale přiznávám, že si všechna ta čísla nepamatuji.
Podobný problém se řeší i u seniorů, tedy nedostatek míst
v domovech důchodců…
I v této oblasti ROP Jihozápad přispěl poměrně velkou ﬁnanční
částkou. Podpořeno bylo 8 zařízení určených seniorům. Například v Písku vznikl díky rekonstrukci bývalé vojenské nemocnice
seniorský dům s kapacitou 100 lůžek, v Plzni vzniklo 52 nových
míst a v Domažlicích ještě o 20 více. Vznik nebo rozšíření zařízení
pro seniory jde ruku v ruce se vznikem nových pracovních míst.
Například v domažlickém domově bylo přijato 20 nových zaměstnanců. Velice přínosný je i projekt Domov matky Vojtěchy, díky
kterému vzniklo specializované zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami mozkových chorob. Tím alespoň trochu přispíváme i k řešení palčivého problému nedostatku
míst pro osoby vyžadující specializovanou péči.
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Mgr. Michaela Šímová
Magisterský titul získala na zdravotně
sociální fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. 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. V únoru tohoto roku
byla pověřena opětovným vedením Úřadu a následně, konkrétně dne
9. května 2013, byla jmenována ředitelkou.

Úspěchy zaznamenaly i některé konkrétní projekty, kdy několik dotovaných staveb získalo prestižní stavbařská a architektonická ocenění. Přibližte oceněné projekty.
Ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2012 získaly dva projekty
ﬁnančně podpořené z ROP Jihozápad. Jedná se o revitalizaci
Františkánského kláštera v Plzni, v němž bylo zřízeno muzeum církevního umění. Druhým oceněným projektem je park
U Plzeňské brány v Rokycanech. Tato stavba svůj titul obdržela
v kategorii Veřejná prostranství za vytvoření soudobého parku
a příkladnou spolupráci architekta a sochaře.
V jižních Čechách zase získalo několik staveb podpořených prostřednictvím ROP Jihozápad ocenění PRESTA – prestižní stavba
jižních Čech. Ze 46 přihlášených staveb si ocenění odnesly Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné u Českých Budějovic,
Národní muzeum fotograﬁe a dílna tapiserií v Jindřichově Hradci, přeložka silnic v Českých Budějovicích v úseku Rudolfovská–
Vrbenská a v úseku Rudolfovská–Pekárenská.
Pokud mluvím o oceněných projektech, nemohu vynechat město Soběslav, které zachránilo svůj gotický hrad a vytvořilo v něm
knihovnu. Projekt obdržel množství ocenění za moderní architekturu v historickém objektu. Novinkou je úspěch v prestižní
ekologické soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2013, kde se
tento projekt zařadil mezi 3 ﬁnalisty v kategorii Obec. V ní soutěžily projekty a opatření z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o které se zasloužila obec.
Co čeká ROP Jihozápad v nadcházejícím roce?
Náš Úřad se v příštím roce zaměří zejména na řádné zkontrolování a proplacení všech projektů, jež předloží monitorovací zprávu.
Mimo to budeme také řešit přípravy smluv k projektům z posledních výzev. Rádi bychom měli všechny smlouvy podepsané do konce června 2014. V prvním čtvrtletí roku 2014 také plánujeme vyhlásit 30. výzvu ROP Jihozápad, která bude zaměřena na modernizaci
regionální silniční sítě. Existuje možnost vyhlášení i dalších výzev
v závislosti na čerpání alokovaných prostředků z výzev předchozích. Zbytkové ﬁnance budou mít možnost čerpat i náhradníci. Na
počátku roku by také měla proběhnout v pořadí sedmá certiﬁkace proplacených prostředků, na kterou se připravujeme.

Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
se snaží spojovat státy na obou stranách hranic
V krátkosti nám představte program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (dále jen
„Program Cíl 3“).
Tento program naplňuje dlouhodobou snahu Evropské unie
o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi
jednotlivými státy. Program Cíl 3 již navazuje na zkušenosti
z předcházejících programů, kterými byly program CBC Phare
v období 1994–2003 a Iniciativa Společenství Interreg IIIA
v období 2004–2006.
Na projekty, které mají obecně napomáhat k oživení této oblasti a sbližování obyvatel obou států, bylo pro programové
období vyčleněno 115 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Podporu na konkrétní projekty je možné čerpat v rámci dvou
prioritních os, které se člení na devět oblastí podpory. Prostřednictvím první prioritní osy má být zajištěn trvale udržitelný hospodářský a sociální rozvoj v česko-bavorském příhraničí.
Projekty v druhé prioritní ose přispívají k vytvoření základních
předpokladů trvale udržitelného rozvoje.
Každý příhraniční projekt musí mít dva nebo více partnerů, kteří na projektu spolupracují. Čeští partneři mohou získat dotační prostředky ve výši max. 85 %, bavorští partneři
ve výši max. 70 %. Obecně platí, že program je určen pouze
subjektům neziskového nebo veřejnoprávního charakteru.
Na české straně je dotačním územím kraj Plzeňský, Karlovarský
a Jihočeský. Na bavorské straně je dotační území tvořeno první
a druhou řadou zemských okresů na česko-bavorské hranici.
Kolik ﬁnancí bylo doposud rozděleno a na kolik projektů?
Od roku 2007 bylo do programu předloženo na obou stranách hranice celkem 351 projektových žádostí, k realizaci bylo
schváleno 255 projektů.
Z celkové alokace programu bylo ke konci října 2013 vyčerpáno (zasmluvněno nebo proplaceno) již více než 96 % alokace
programu.

Ing. Jan Přibáň
Vystudoval obor Podniková ekonomika a management na ekonomické
fakultě Západočeské univerzity. Od
roku 2004 působí na Krajském úřadě
Plzeňského kraje, kde se od počátku
věnuje problematice evropských fondů a programů EU. Středobodem jeho
činnosti je implementace Operačního
programu přeshraniční spolupráce
ČR – Bavorsko a celkově koordinace
přeshraniční spolupráce v Plzeňském
kraji. Mezi jeho aktivity patří i koordinace stálého zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, od roku 2009 zastupuje Plzeňský kraj při jednáních
k budoucnosti kohezní politiky pro období 2014–2020.

Jak vypadá budoucnost programu Cíl 3 ČR-Bavorsko? Jakým
způsobem se na budoucnost připravujete a co by se mělo
v čerpání ﬁnancí z EU podle vás zlepšit nebo změnit?
Podpora přeshraniční spolupráce ze strukturálních fondů
Evropské unie bude pokračovat i v programovém období EU
2014–2020. V rámci česko-bavorského příhraničního prostoru bude ustanoven nový program přeshraniční spolupráce
Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
V současné době příprava tohoto nového programu teprve
probíhá. Podporované aktivity, oprávnění žadatelé, dotační
sazby atd. budou teprve stanoveny po pečlivém projednání
všech zainteresovaných stran.
Předpokládaná alokace nového programu je cca 103 mil. eur
(z čehož cca 49 mil. eur bude určeno pro české žadatele a 54 mil.
eur pro bavorské žadatele). Oproti období 2007–2013 dochází tedy ke snížení celkového objemu disponibilních prostředků
o cca 12 mil. eur.
Relax centrum Štruncovy sady

Představte nám nějaký zajímavý a úspěšný projekt a povězte
nám o jeho přínosech.
Je opravdu velmi těžké vybrat právě jeden konkrétní, protože zajímavých a přínosných je jich většina. Přesto mi dovolte
jmenovat alespoň projekt „Plzeňský kraj a Horní Falc – evropští sousedé“, který je realizován Plzeňským krajem a Vládním
okresem Horní Falc. Cílem tohoto projektu je podpora a prohloubení ekonomické, demograﬁcké a komunální spolupráce v rámci společného akčního prostoru a zapojení dalších
partnerů do přeshraniční spolupráce. Hlavním přínosem této
spolupráce je upevnění přeshraničních kooperačních struktur
a řešení aktuálních otázek společného přeshraničního regionu
s cílem přispět k jeho trvale udržitelnému a vzájemně koordinovanému rozvoji.
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Nový program přinese zpřísnění kritérií přeshraniční
spolupráce programu ČR – Rakousko
V krátkosti nám představte program EÚS Rakousko – Česká
republika.
Program „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“ je určen pro neziskové subjekty (kraje,
obce, občanská sdružení, příspěvkové organizace atp.) a jejich
přeshraniční projekty. Finanční prostředky lze získat na relativně širokou škálu aktivit, vždy za splnění základní podmínky,
kterou je přeshraniční dopad projektu. Mezi nejfrekventovanější patří projekty z oblasti cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání nebo životního prostředí. Osvědčenou a populární formou
podpory je tzv. fond malých projektů, který umožňuje realizaci
drobných přeshraničních projektů s maximální dotací ve výši
20 tis. eur. Celkově bylo na program alokováno cca 111 mil. eur,
z toho na české straně 70 mil. eur. Podporu projektům schvaluje
monitorovací výbor složený z českých a rakouských zástupců.
Kolik ﬁnancí bylo doposud rozděleno a na kolik projektů?
K 15. listopadu 2013 bylo doposud schváleno celkem 186 projektů, z toho 99 mělo partnery z Jihočeského kraje, kteří tak
pro své přeshraniční aktivity získali podporu z ERDF ve výši
15,1 mil. eur. V současné době je alokace programu již téměř vyčerpána, průběžně se ale vracejí úspory z ukončených projektů.
Poslední monitorovací výbor, na němž bude možné schvalovat
nové projekty, se tak pravděpodobně uskuteční na jaře 2014.
Představte nám nějaký zajímavý a úspěšný projekt a povězte
nám o jeho přínosech.
Rád bych vyzdvihl projekty s názvem „Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých“ (2009–2012) a „Interkulturní vzdělávání
dětí, žáků a pedagogů“ (2012–2014).
Oba projekty se zaměřují na odstraňování jazykové bariéry výukou češtiny (v Rakousku) a němčiny (v Čechách) v příhraničních oblastech již od předškolního (MŠ) a raného školního věku
(I. stupeň ZŠ) a na zohlednění multikulturních prvků charakteristických pro příhraniční oblasti v předškolním a primárním
vzdělávání. Dalším cílem je realizace společného vzdělávání
pedagogických pracovníků, lektorů a studentů pedagogických
škol se zaměřením na výuku cizího jazyka, rozvoj spolupráce
a přenos know-how v oblasti (nejen) jazykového vzdělávání
s důrazem na přeshraniční aspekt.
Celkové způsobilé výdaje obou projektů činí 3,2 mil. eur,
z toho dotace z ERDF 2,7 mil. eur.
Program podpořil i řadu investičních projektů, zaměřených
mj. na modernizaci příhraničních komunikací II. a III. třídy a na rekonstrukci či budování přeshraničních cyklostezek. Z investičních

Revitalizace strakonického hradu
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Ing. Jan Návara
Vystudoval obor Účetnictví a ﬁnanční řízení podniku na zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Po studiích pracoval na
Magistrátu města České Budějovice
jako samostatný odborný referent
pro ekonomiku a majetek a vedoucí
oddělení fondů EU. Krátce si vyzkoušel i práci rizikového analytika v Komerční bance. Od roku 2004 působí
na Krajském úřadě Jihočeského kraje,
nejprve jako pracovník pro evropskou integraci a od roku 2012 jako
vedoucí odboru evropských záležitostí.

projektů stojí za zmínku například také projekt spolupráce Vodní
záchranné služby Českého červeného kříže a záchranářů z Horního Rakouska, v jehož rámci byla kromě společných měkkých aktivit vybudována i nová základna vodní záchranné služby na Lipně.
Jak vypadá budoucnost programu EÚS Rakousko – Česká republika? Jakým způsobem se na budoucnost připravujete a co by se
mělo v čerpání ﬁnancí z EU podle vás zlepšit nebo změnit?
Budoucí program EÚS Rakousko – Česká republika pro období 2014–2020 je v současné době intenzivně připravován prostřednictvím tzv. programovací skupiny. Evropská komise stanovila pro budoucí období některé nové podmínky, z nichž
k nejvýznamnějším patří požadavek na tematickou koncentraci
a měřitelnost výstupů. Každý program přeshraniční spolupráce si může vybrat maximálně 5 z 11 předem stanovených tematických cílů, přičemž pro rakouský program byla předběžně
vybrána oblast hospodářské spolupráce, výzkumu a inovací,
životního prostředí, dopravy, vzdělávání a institucionální spolupráce. Zpřísní se pravděpodobně také povinnost splnění kritérií
přeshraniční spolupráce (společná příprava, společná realizace,
společné ﬁnancování a společný personál), z nichž bude v novém období pravděpodobně nutné splnit minimálně tři (oproti
stávajícím dvěma). V projektech bude i nadále využíván princip
vedoucího partnera. Do budoucna bychom rádi snížili administrativní náročnost při podávání a realizaci projektů, urychlili proplácení, které je v přeshraničních programech jedním ze slabých
míst, a udrželi maximum administrativních úkonů v regionu tak,
aby byl zachován co největší komfort pro žadatele.

Doporučením do budoucnosti jsou kvalitní strategie,
které umožní smysluplné čerpání dotací
Jaké jsou charakteristické rysy nové kohezní politiky?
Politika soudržnosti = kohezní politika po roce 2014 by měla:
1. Poskytnout silnější důraz na přidanou hodnotu EU – orientovaná na výsledek a výkon
2. Zaměřit se na cíle EU 2020 v oblasti ekonomiky, životního prostředí a sociální oblasti
3. Dát příležitost partnerům ve všech regionech účastnit se
vyjednávání Dohody o Partnerství
4. Klást důraz na poučení z minulosti, stavět na dosavadních
zkušenostech
5. Zajistit transparentnost a odpovědnost
Do jaké míry ovlivňuje současná politická situace vyjednávání
týkající se budoucnosti?
V každém případě by stabilizovaná politická scéna a vláda pozitivně přispěla k dojednání maximálně výhodných podmínek pro
ČR nejen vůči EK, ale zejména pro všechny partnery v rámci ČR.
Dohoda o Partnerství (DoP) je označována jako základní dokument mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Co je jejím
obsahem?
Velmi zjednodušeně se jedná o strategii pro využívání všech
fondů Společného strategického rámce (EFRR, ESF, FS, EZFRV
a ENRF). Gestorem DoP je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
Její obsah je dán čl. 14 Obecného nařízení a zahrnuje především
analýzu disparit, potřeb rozvoje a růstového potenciálu, dále
cíle a očekávané výsledky, orientační alokace, seznam operačních programů, ověření adicionality a plnění předběžných podmínek, zajištění implementace a popis integrovaného přístupu
k územnímu rozvoji.
Jaké jsou podle prozatímních návrhů nové operační programy
(OP) oproti těm původním?
Priority se zásadně nezměnily. Došlo ke snížení počtu operačních programů zejména sloučením ROPů do jednoho Integrovaného ROP (IROP). Dále byla rozložena problematika výzkumu a vývoje ze současného OP Výzkum a vývoj pro inovace
(VaVpI) do operačního programu Průmysl a inovace pro kon-

Mgr. Marta Valešová
MBA (Sargánková)
V současné době je paní Valešová na
rodičovské dovolené, ale i přesto se
věnuje budoucnosti kohezní politiky
po roce 2013 a strategickým otázkám
ROP Jihovýchod. Vystudovala politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, dále na
Miami University v USA a Loughborough University ve Velké Británii.
V roce 2010 ukončila studium strategického managementu na Brno International Business School při
Nottingham Trent University. Od roku 2002 se věnuje problematice
evropských fondů. Stála v čele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod od počátku jeho existence, tedy od roku 2006.

kurenceschopnost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pod gescí
MŠMT. Předpokládá se také větší využití nástrojů ﬁnančního
inženýrství a integrovaných přístupů (v současném období plnily tuto roli integrované plány rozvoje měst (IPRM)).
Jaký je Váš osobní názor na programové období 2007–2013?
Jaké jsou podle Vás nejčastější nedostatky a co naopak považujete za zdařilé? Máte nějaká doporučení, která by měla být
nedílnou součástí nového programového období?
Současné programové období přineslo posun k víceúrovňové správě, což představovaly regionální operační programy.
Nové období je z tohoto pohledu, podle mého názoru, krokem zpět. Jako problematické v současném období vnímám
nedostatečné zacílení některých intervencí (kvalitní strategie),
což je umocňováno v poslední době ještě snahou některých
operačních programů za každou cenu vyčerpat alokované prostředky. Dochází tak k tomu, že se zdroje ze strukturálních fondů stávají spíše náhradou nebo doplněním českých veřejných
zdrojů, než aby byly skutečnou investicí do přidané hodnoty.

Nová pravidla veřejné podpory budou
postihovat více oblastí
V současné době probíhají veřejné konzultace pravidel, která budou platná v příštím programovém období. Jaká z nich
jsou již přijata a kdy se dá očekávat přijetí těch pravidel, která jsou nezbytná pro poskytování regionální podpory?
Pravidla veřejné podpory pro období 2014–2020 jsou stále
v přípravném procesu. Jejich přijetí se předpokládá nejpozději do poloviny roku 2014. V době publikace tohoto rozhovoru
lze předpokládat, že některé z pravidel už budou ve ﬁnálních
podobách před vyhlášením v Úředním věstníku. Zejména se
jedná o nařízení de minimis, které se v posledních měsících
stalo velmi diskutovaným, zejména z důvodu návrhu sledování poskytnuté podpory za „jediný podnik“, tedy skupinu
propojených podniků ve smyslu navrhované deﬁnice. Ačkoliv
uvedený záměr je kritizován většinou členských států, není
zřejmé, zda bude uvedená povinnost ve ﬁnálním znění, nicméně pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to kolaps registru podpor de minimis, neboť ten na takovou eventualitu
není připraven.

Ing. Pavel Černý
Inženýrský titul získal v oboru Ekonomická informatika na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně,
studoval též na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během své
profesní praxe pracoval pro řadu státních institucí (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad Regionální
rady regionu soudržnosti Jihovýchod,
Ministerstvo zemědělství), od roku
2007 se věnuje vlastní poradenské
a lektorské činnosti pro oblast fondů EU. Je specialistou zejména na
problematiku veřejných zakázek a veřejné podpory. Během programového období 2007–2013 pomáhal zpracovat více než dvě stovky
posudků v oblasti veřejné podpory, a to jak pro poskytovatele, tak
pro příjemce podpory z EU.
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Zpravodaj výroční konference ROP Jihozápad
Naopak vyhlášení nařízení týkajícího se obecné blokové výjimky lze očekávat až po Novém roce. Je tedy nepravděpodobné, že by bylo možné čerpat podpory pro nové programovací
období ihned od počátku roku 2014, tedy za předpokladu, že
by bylo mimo pravidel veřejné podpory vše připraveno.
Jaké jsou hlavní změny nově navrhovaných pravidel oproti stávajícím, podle kterých byla také poskytována podpora
z Regionálního operačního programu?
Pravděpodobně nejvíce využívaným předpisem pro poskytování veřejné podpory je nařízení Komise týkající se blokové
výjimky. Pro stávající programovací období schválila Evropská komise blokovou výjimku až v roce 2008. To znamenalo,
že programy, které poskytují podpory na ochranu životního
prostředí, si zdlouhavě prošly notiﬁkačním řízením u Evropské
komise, aby následně byla přijata bloková výjimka. Přesto se
do ní nedostala plánovaná podpora kultury a zachování kulturního dědictví, proto i z tohoto důvodu se můžeme setkávat
s případy, kdy jsou dílčí projekty v oblasti kultury notiﬁkovány
a čeká se někdy více než rok, než Evropská komise povolí poskytnutí konkrétní podpory.
Nová bloková výjimka má být oproti stávající platné rozšířena
o další oblasti, zejména se jedná o nápravu škod způsobených
přírodními katastrofami, sociální podporu na přepravu pro
obyvatele v odlehlých oblastech, podporu širokopásmové infrastruktury, inovace, kulturu a zachování kulturního dědictví
a sportovní a multifunkční infrastruktury. Zejména rozšíření
o poslední dvě oblasti bude mít velký význam pro poskytování
podpory v regionech.
Mimo nové oblasti je třeba též počítat s nižší základní mírou
podpory, která dle přepočtu HDP na obyvatele NUTS II regionů
v ČR a jeho srovnání s průměrem v EU, znamená, že v České
republice, mimo regionu Praha, bude základní míra podpory
ve výši 25 %, kterou bude v případě středních podniků možné
zvýšit o 10 procentních bodů a v případě malých podniků až
o 20 procentních bodů.
V čem spatřujete Komisí deklarované zjednodušení postupů
při poskytování veřejné podpory v novém programovacím
období?
Deﬁnice jednoduchosti vždy vychází ze srovnání. Pokud tedy
srovnáme stávající praxi s návrhy Evropské komise, určitě jednodušší nebude aplikace pravidel de minimis, také při aplikaci
pravidel u regionální podpory již nebude možné se v takovém
rozsahu řídit heslem „minimální poskytovaná výše podpory

se rovná maximálně přípustné podpoře podle pravidel, resp.
regionální mapy“. Nově budou poskytovatelé provádět test,
kdy podpora bude omezena na nezbytné minimum a poskytovatel bude muset zajistit, aby poskytnutá podpora neměla
nežádoucí negativní účinky. Z uvedeného lze konstatovat, že
nová pravidla nebudou z hlediska aplikace jednodušší, ale budou postihovat víc oblastí, tedy zjednoduší se přípravná fáze
a vyhlášení prvních výzev nebude brzděno povinností notiﬁkace podpor v oblastech, které by nyní musely procházet individuálním notiﬁkačním řízením.

Co dalšího uvidíte
na konferenci?
ROP Jihozápad představil široké veřejnosti putovní výstavu projektů podpořených z dotací Evropské unie. Výstava
odstartovala 6. září v Zoologické a botanické zahradě města
Plzně odkud putovala do písecké Sladovny, na zámek
Zbiroh, dále do Českého Krumlova, Českých Budějovic
a konečně na jezuitskou kolej v Klatovech. Nyní můžete
výstavu shlédnout i v rámci výroční konference ROP Jihozápad. Na celkem osmi výstavních panelech se Vám představí
alespoň některé ze 750 podpořených projektů a také Úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.
Na konferenci se dále představí výherci letní cestovatelské
soutěže KOMPAS – hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad.
V rámci soutěže bylo veřejnosti představeno 12 zajímavých
míst napříč Jihočeským a Plzeňským krajem. O úspěchu
soutěže svědčí 2108 udělených hlasů.

KOMPAS
HLEDÁ SE NEJLEPŠÍ VÝLET
S ROP JIHOZÁPAD

Hlasuj a vyhraj v soutěži
od 1. 8. do 31. 8. 2013
www.rr-jihozapad.cz

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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PUTOVNÍ VÝSTAVA
PROJEKTŮ
PODPOŘENÝCH
Z ROP JIHOZÁPAD
6. 9. – 30. 11. 2013
PLZEŇ > ZBIROH > PÍSEK >
Č. KRUMLOV > Č. BUDĚJOVICE
> KLATOVY

