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2011 – úspěšný rok pro ROP Jihozápad
Rok 2011 byl pro ROP Jihozápad velice plodný. Došlo především
k obnovení proplácení projektů v držení Policie ČR. Od července
šlo o projekty 5. a 6. výzvy, od září pak o projekty 2. a 3. výzvy.
Proplaceno bylo celkem 7,7 miliardy korun (veřejné prostředky
celkem). V průběhu roku byla obnovena certiﬁkace proplacených
prostředků (validace procesů ze strany Evropské komise) a v říjnu
jsme k tomuto procesu odeslali 4,3 miliardy korun. Tyto kroky
jsou dokladem obnovení důvěry v transparentnost ROP Jihozápad.
Zásadní událostí roku 2011 bylo navýšení alokace ROP Jihozápad
o 14 milionů eur. Proces navýšení alokace je velmi složitý a trval
půldruhého roku. Finálně byl završen v prosinci 2011, kdy Evropská komise posvětila revizi našeho programu. Dodatečné ﬁnanční prostředky obdržel ROP Jihozápad díky realokaci z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a z Operačního programu
Technická pomoc (OPTP). Nově získané prostředky umožnily vyhlášení dalších výzev v roce 2012, tedy podporu dalších projektů.
Přibližně 10,3 milionu eur podpoří modernizaci regionální silniční
sítě, konkrétně projekty obnovy a výstavby krajských silnic. Zbývajících 3,7 milionu eur pak připadne na projekty modernizace
středních a vyšších odborných škol.
Mezi další události patří vyhlášení celkem 6 výzev, z nichž 5 bylo
i ukončeno. 15. výzva zaměřená na integrované plány rozvoje
měst pokračuje až do roku 2013. Ukončením těchto výzev se ROP
Jihozápad pomaličku uzavírá, protože již je vyčerpáno více jak
80 % celkové alokace.
16., 17. a 18. výzva podpořila mnoho zajímavých projektů
Výbor Regionální rady schválil dne 20. 2. 2012 seznam příjemců podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad. Celkem se jedná o 23 projektů v souhrnné částce 963 milionů korun. V rámci
16. výzvy byly podpořeny 4 projekty z oblasti cestovního ruchu,
a to částkou 36,2 milionu korun. „Dotaci získalo například město
Plasy na vybudování nového uzlu volnočasových stezek v areálu
bývalého cisterciáckého kláštera. Milovníky nerostů bude jistě zajímat Muzeum vltavínů v Českém Krumlově, které má představovat největší a nejúplnější veřejně přístupnou sbírkou vltavínů na
světě. Kdo se zajímá o fotografování, pro toho bude v Jindřichově Hradci vybudováno Centrum fotograﬁe a moderních médií.
Cílem posledního podpořeného projektu je vytvořit nové turistické přístupové trasy k areálu klášterů v Českém Krumlově,“ sdělil
člen Výboru Regionální rady Jaromír Slíva.
17. výzva podpoří 17 projektů za 120 milionů korun. Ta byla výjimečná tím, že se zaměřila na konkrétní aktivity cestovního ruchu

• Semináře na Úřadu Regionální rady Jihozápad
• Přes nové mosty s ROP Jihozápad
• Integrovaný přístup podporovaný ROP Jihozápad
pomáhá k rozvoji Západočeské univerzity
• Dostavba Techmanie naplňuje Integrovaný
plán města Plzně

ve speciﬁckých územích.
Vybraná území vyplývají
z Integrovaného plánu
rozvoje území. Tato analýza, kterou zpracoval
pro ROP Jihozápad externí subjekt, byla provedena z důvodu správného zacílení podpory do
míst, které v předchozích
výzvách čerpaly pouze
minimum
ﬁnančních
prostředků a zároveň
mají potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu. Dotaci mohly získat projekty
zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu, na výstavbu a rekonstrukci
turistických
cest, hipostezek a cyklostezek. Této výzvě vévodily právě cyklostezky.
Na Tachovsku, Jindřichohradecku, nebo u Novosedel nad Nežárkou a Mladého Smolivce
– tam všude se budou rekonstruovat, nebo stavět cyklostezky.
Jsou tu ale i projekty jiného zaměření. Borovanští se mohou těšit
na nový přírodní bazén. V Kralovicích vybudují sportovně-rekreační areál s in-line dráhou a koupalištěm.
18. výzva je zaměřena na modernizaci silnic II. a III. třídy. „Schváleny byly dva projekty za 807 milionů korun. Cílem prvního projektu je vybudování 2 km nové komunikace II. třídy, která představuje 1. etapu západního obchvatu města Plzně. Díky druhému
projektu by měla být rekonstruována plzeňská silnice v úseku
Roudné – Chrástecká,“ poznamenal předseda Regionální rady
Ivo Grüner.
Úskalí čerpání dotací, smysluplnost podpořených projektů
a jejich dlouhodobý efekt…
V poslední době se množí zprávy o potížích s čerpáním evropských prostředků z fondů EU, s nimiž se potýkají některé operační programy v ČR. ROP Jihozápad si ve srovnání s ostatními
programy vede dobře - většina prostředků programu je již rozdělena, smluvně zavázána a postupně dle realizace projektů jsou
ﬁnance vypláceny. V únoru byly vyhlášeny dvě výzvy a další budou následovat během tohoto roku. Jan Boško, vedoucí Odboru
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implementace programu: „Výhled je v současné době takový,
že jsme schopni do konce programového období vyčerpat nejen
naší alokaci, ale i případné dodatečné prostředky, o kterých se
v poslední době mluví. Vzhledem k vysoké poptávce ze strany
žadatelů v jižních a západních Čechách i dostatku kvalitních projektových záměrů (můžeme uspokojit zhruba jen každou čtvrtou
předloženou žádost o podporu) jsme na dodatečnou alokaci
připraveni. Jsme si vědomi, že rychlé čerpání ještě nemusí nutně znamenat efektivní vynakládání prostředků na smysluplné
projekty. V ROP Jihozápad se snažíme zajistit dostatek času na
zpracování projektů na straně žadatelů a současně dostatek času
na hodnocení projektů na Úřadu Regionální rady.“ Smysluplnost
projektů se hodnotí z mnoha hledisek, která jsou předem známá
– jedná se o objektivní kritéria: naplňování indikátorů, hodnocení rozpočtu projektu, ekologický, ekonomický i společenský dopad projektu a jeho udržitelnost a mnoho dalších. Nedílnou součástí celého procesu je také kontrola realizace a udržení výsledků
každého projektu. Tedy zajištění dlouhodobého efektu každého
podpořeného projektu z ROP Jihozápad. „Věřím, že na základě
takového systému výběru a kontroly projektů by měla být zajištěna jejich smysluplnost, realizovatelnost a udržitelnost – tedy
celková efektivita každého jednotlivého projektu,“ dodal Boško.
Neustále se také vyhodnocuje, v jakých oblastech jsou identiﬁkovány problémy, a následně se hledají nápravná řešení. Došlo
tak již i k přesunům ﬁnančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci programu nebo k alokování dodatečných
prostředků do oblastí s velkou poptávkou žadatelů.
Prevencí špatného vynakládání prostředků je mimo jiné i informovanost žadatelů a příjemců. ROP Jihozápad pravidelně
pořádá semináře či specializovaná školení jak pro žadatele, tak
pro příjemce, kde se přednášející snaží vysvětlovat, jak realizovat a zejména udržet dobré projekty. Důležitá je totiž nejen
kvalitní příprava projektů, ale hlavně zajištění jejich realizace
dle plánu. Důležité je tedy dodržení cílů, které si každý projekt
stanovuje, při respektování pravidel programu ROP Jihozápad
a platné legislativy. Největší potíže dělají příjemcům veřejné za-

kázky a časté změny v projektech. V tomto ohledu nejvíce pomáhá právě vzdělávání žadatelů a příjemců, komunikace s nimi
a konzultace.

Evropská Komise „posvětila“
miliardy na projekty Regionálního
operačního programu Jihozápad

„Zaplacením korekce ve výši 240 milionů korun za oba kraje
v následujících dvou až třech letech uvolňujeme prostředky
pro příliv dalších peněz z Evropské unie do regionu. Kdybychom korekci neuhradili, připravili bychom se o miliardy, které
v evropských fondech ještě jsou. Zachováme se korektně k obcím, podnikatelům a všem budoucím žadatelům,“ řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Platební a certiﬁkační orgán Ministerstva ﬁnancí České republiky
schválil v prosinci 2011 k certiﬁkaci 4,3 miliardy korun vyplacených na projekty ROP Jihozápad. Na základě tohoto kroku zaslala Evropská komise na účet ministerstva ﬁnancí celou tuto částku
a uznala tím správnost prostředků proplacených příjemcům ROP
Jihozápad. Obnovení procesu certiﬁkace bylo pro ROP Jihozápad
klíčové – pokud by se tak nestalo, došlo by ke ztrátě části alokace,
která měla být pro jižní a západní Čechy v loňském roce vyčerpána.
„Tato certiﬁkace, v pořadí již druhá, zahrnovala ﬁnanční prostředky EU za období od 16. září 2009 do 15. září 2011. Celkem
tak bylo k dnešnímu dni z Regionálního operačního programu
Jihozápad certiﬁkováno již 4,8 miliardy korun – tedy asi 30 %
evropských prostředků programu. ROP Jihozápad se tím posunul na přední příčky mezi ostatními operačními programy ČR
ve stavu celkových certiﬁkovaných prostředků,“ doplnil předseda Regionální rady Ivo Grüner.
Certiﬁkaci vyplacených prostředků z ROP Jihozápad obnovilo
Ministerstvo ﬁnancí po téměř dvouleté pauze v září loňského
roku. Certiﬁkace byla pozastavena v roce 2010 kvůli policejnímu vyšetřování. Obnovu certiﬁkace umožnil příslib Jihočeského a Plzeňského kraje poskytnout prostředky na úhradu ﬁnanční korekce, kterou Ministerstvo ﬁnancí programu uložilo
na základě výsledků ﬁnanční kontroly.
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Praktické postřehy pro programové období 2014 – 2020
ROP Jihozápad je připraven plánovat budoucnost evropských
dotací a bojuje o to, aby se dotace i nadále rozdělovaly na regionální úrovni. Jan Boško dodává: „Máme zkušenosti a vědomosti
z tohoto programovacího období a jsme poučeni z chyb. Máme
zmapovaný region, známe potřeby žadatelů a problémy příjemců. Jsou zde kvaliﬁkovaní a osvědčení zaměstnanci, díky kterým
úřad přes veškeré nesnáze, vykonává efektivní práci.“
K efektivnějšímu čerpání dotací může pomoci zjednodušení administrativní zátěže žadatelů a příjemců, změny v oblasti monitorování nebo hodnocení projektů, kdy žadatel předloží projektový záměr a teprve po jeho schválení bude činit kroky k realizaci
projektu.
Z Evropské komise také zazněl požadavek na větší elektronizaci
celého procesu přípravy žádostí, jejich podání, administrace, hodnocení a výběr projektů, administrace monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Mluví se i o zavedení chráněného komunikačního
rozhraní, datových schránek a elektronických podpisů.

Další možnost získat dotaci
z ROP Jihozápad
Výbor Regionální rady vyhlásil v únoru dvě nové výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci ROP Jihozápad. V 19. výzvě je připraveno 194,7 milionu korun na projekty středních
a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného
vzdělávání. Podpořen bude zejména nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií s cílem modernizovat výuku.
20. výzva je zaměřena na modernizaci regionální silniční sítě
a je pro ni vyčleněno 800 milionů korun. Obě výzvy se žadatelům otevřou 22. 2. 2012 a projektové žádosti je nutno doručit
do 20. 4., respektive 15. 6. 2012 v případě 19. výzvy.
„Do konce roku plánujeme vyhlásit ještě další dvě výzvy zaměřené na podporu regionálních silnic, cestovního ruchu a na
projekty, které budou realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice. Naším cílem je rozdělit
každé alokované euro.“ uvedl místopředseda Regionální rady
Jiří Zimola.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2012
Datum
vyhlášení
Datum
výzvy/
ukončení
zahájení
příjmu žádostí
příjmů žádostí

Plánovaná
alokace ERDF
(není-li uvedeno
jinak v Kč)

Číslo
výzvy

Číslo
oblasti
podpory

19.
výzva

2.4

22. 2. 2012

15. 6. 2012

194 650 000,00

20.
výzva

1.1

22. 2. 2012

20. 4. 2012

800 000 000,00

21.
výzva

1.1

Semináře na Úřadu
Regionální rady Jihozápad
Na začátku března proběhly semináře pro předkladatele
projektů do 19. výzvy a příjemce dotací z 16. - 18. výzvy ROP
Jihozápad. Semináře pro žadatele o dotace se zaměřily, mimo
jiné, na problematiku veřejné podpory a přípravu projektové
žádosti v systému Beneﬁt7. Tématem seminářů pro příjemce
bylo úspěšné řízení projektu, prevence chyb, změny v projektech a problematika veřejných zakázek. Prezentace ze seminářů
jsou k dispozici na www.rr-jihozapad.cz.

480 000 000,00
polovina 2012

21.
výzva

3.1

22.
výzva

2.1 IPRM
Tematický
plán ČB

398 460 000,00

polovina 2012

1 196 822,98 EUR (1

V tabulce jsou uvedeny pouze indikativní alokace z ERDF v Kč,
přičemž míra spoluﬁnancování bude závislá na typu projektu (zakládající nebo nezakládající veřejnou podporu) a typu žadatele.
(1

Vzhledem k vývoji směnného kurzu je tato částka v plánu výzev uvedena v EUR. Přesná částka v CZK bude vyčíslena s ohledem na makroekonomické predikce až přímo v samotné výzvě.

Seminář na ÚRR Jihozápad v Plzni

PENÍZE Z EU POMÁHAJÍ
Přes nové mosty s ROP Jihozápad
Úzké silnice plné výmolů, zastaralé mosty, které ohrozí kdejaká
povodeň, špatná bezpečnost chodců díky chybějícím chodníkům. Toto je obrázek, který často vídáme při cestách po Jihočeském i Plzeňském kraji. Zlepšení dopravní situace v obou krajích
podporuje ROP Jihozápad dotacemi z Evropské unie. Na tuto
oblast bylo na začátku programovacího období vyčleněno cca
276 milionů eur, což je 44 % celkové alokace určené tomuto
programu. Nyní se tato částka zvýšila ještě o 10,3 milionu eur
díky dodatečné alokaci. Přesto byla velká část alokace již rozdělena a dokončených projektů přibývá. Výjimkou nejsou ani
mosty. Celkem jsme přijali 43 žádostí o dotaci na rekonstrukci,
výstavbu, nebo modernizaci mostů. Podpořeno bylo 25 projek-

tů za 557 milionů korun. Mezi největší investice patří například
projekt zaměřený na kompletní rekonstrukci hned dvou mostů
v Hluboké nad Vltavou. Jde o mosty přes Mlýnský náhon a řeku
Vltavu, oba v zastavěné části města. Sem směřovalo téměř
82 milionů korun. Mluvíme-li o těch zajímavých, musíme zmínit
celkovou rekonstrukci mostu přes řeku Malši v Roudném u Českých Budějovic. Most získal Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Stavba roku 2010 za rekonstrukci původního
dosluhujícího objektu. Rekonstrukce mostu podle hodnotící komise ohleduplně uchovala tradiční siluetu, se zřetelem k řešení síťových závěsů. Most v Roudném získal i nominaci na Cenu
Státního fondu dopravní infrastruktury. Další modernější mosty jsou v Písku, Bechyni, v Českém Krumlově, nebo v Soběslavi.
V Plzeňském kraji jsme podpořili například rekonstrukci mostu
v Mirošově, nebo modernizaci mostů v Kozolupech a Touškově.
Rekonstruuje se most ve Stodě, nebo ve Vodokrtech.

Integrovaný přístup podporovaný
v ROP Jihozápad pomáhá k rozvoji
Západočeské univerzity

Rekonstruovaný most v Písku

Po mnohaletých přípravách nyní nabírá na obrátkách naplňování rozvojové strategie Západočeské univerzity v Plzni
(ZČU). Součástí přípravného procesu projektů bylo nejdříve
zpracování integrovaného plánu rozvoje města, který byl na
podzim roku 2008 v ROP Jihozápad vyhodnocen a doporučen k ﬁnancování. Integrovaný přístup se jistě vyplatil. ZČU
se může od loňského roku radovat z úspěchu velkých „evropských“ projektů z operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace (OP VaVpI). V tomto ohledu se tak řadí mezi nejúspěšnější v celé ČR (přes 500 nových pozic pro výzkumníky
a obdobný počet servisních míst).
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Sama Západočeská univerzita v současné době žije výstavbou
špičkových vědeckých center budovaných s několikamiliardovou ﬁnanční podporou ze strukturálních fondů Evropské
unie i státního rozpočtu ČR. V současné době jsou a budou
v univerzitním kampusu ZČU na Borech pro pozorovatele vně
univerzity viditelné především následující rozsáhlé investiční
akce.
Fakulta strojní již v únoru 2011 zahájila výstavbu moderního strojírenského a technologického výzkumného ústavu RTI
(Regionální technologický institut). V nové budově bude zabezpečen efektivní provoz deseti nových laboratoří a zkušeben, vybavených nejmodernější výpočetní, softwarovou a experimentální technikou pro podporu moderních výzkumných
programů.
Na Fakultě aplikovaných věd se v současné době realizují dva
projekty NTIS (Nové technologie pro informační společnost)
a CTPVV (Centrum technického a přírodovědného vzdělávání
a výzkumu).
Cílem projektu NTIS je výstavba a vybavení nového objektu centra excelence Fakulty aplikovaných věd a vybudování
týmů pro výzkum a vývoj zaměřený do dvou prioritních směrů – informační společnost a materiálový výzkum. Cílem projektu CTPVV je pak výstavba a vybavení nového objektu pro
posílení a zkvalitnění výuky studentů Fakulty aplikovaných
věd. Absolventi se uplatní ve výzkumu i v průmyslových podnicích a institucích regionu.
Také Fakulta elektrotechnická pracuje na budování centra
RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky). Cílem
projektu je realizovat výzkumný program „Inteligentní průmyslové systémy“ a pokrýt kompletní výzkumný řetězec od
počátečního teoretického výzkumu a modelování až po výrobu vzorků/prototypů a jejich testování v jednotlivých deﬁnovaných výzkumných oblastech.
Pracovníci výzkumného centra Nové technologie ZČU již aktivně pracují na plnění pěti výzkumných programů projektu
CENTEM (Centrum nových technologií a materiálů). Projekt
je zaměřen na vybavení moderní přístrojovou technikou
pro potřeby průmyslových a výzkumných subjektů v regionu
i mimo něj za účelem rozvoje nových technologií. V CENTEM
bude pracovat zhruba 80 vědeckých pracovníků. Více než polovina z nich budou doktorandi a studenti Ph.D. Projekt CENTEM především klade důraz na kvalitní aplikovaný výzkum
a přenos výsledků výzkumu do praxe, a tím i na podporu
konkurenceschopnosti průmyslového sektoru nejen v regionu, ale i v celé České republice. Významnou součástí projektu
CENTEM je i základní výzkum.
Před rozjezdem je v areálu ZČU výstavba projektu RIPO (Rozšíření informační podpory výzkumu a vývoje). Projekt zasahuje tři sféry služeb na univerzitě – služby knihovny, informačních technologií a archivu.

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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Dostavba Techmanie naplňuje
Integrovaný plán města Plzně
Integrovaný plán rozvoje města „Plzeň – univerzitní město 2015“
podporovaný také z ROP Jihozápad, si na své konto připsal další
úspěch v podobě zisku ﬁnanční podpory projektu “Techmania
Science Center“. S dotační částkou 577 milionů korun se jedná
o jeden z největších projektů aktuálně realizovaných ve městě
Plzni. Tento projekt je příkladnou ukázkou principu partnerství,
na něž klade EU nemalý důraz. Kromě této velké investice z OP
VaVpl získala plzeňská Techmania podporu několika dalších doplňkových projektů přímo z ROP Jihozápad.
Z pohledu města Plzně a regionu představuje instituce typu
Techmania neformální vzdělávací prostor, pomyslnou spojnici
mezi vědou a výzkumem, která bezesporu může přilákat více
studentů ke studiu technických oborů. Je to rovněž důležitý turistický cíl.
Získané dotace pomohou postavit nejen technicky zcela unikátní
3D planetárium, ale také řadu laboratoří, dílen a expozic na tisících metrech čtverečních. Planetárium má být natolik soﬁstikované, že zde bude možné promítat nejen hvězdnou oblohu, ale
celou řadu populárně-vzdělávacích ﬁlmů ve 3D, např. z oblasti
mikrosvěta, podmořského světa, ale třeba i historické snímky. Na
světě je v současné době sotva deset takovýchto zařízení! V centru se dále návštěvníci setkají se zcela novými expozicemi, které
se budou věnovat např. lidskému tělu, obnovitelným zdrojům
energie, kinematograﬁi. Čekají je expozice věnované vodě a nezapomíná se ani na děti: originální „Malá věda“ nebo rozšířený
„MáToHáček“ je hravým způsobem přesvědčí, jak moc fascinující
je svět kolem nás! Zcela unikátní bude nabídka pro školy, pro něž
bude připravena např. biologická, fyzikální či chemická laboratoř: nebude už nutné, aby tak ředitelé škol pořizovali ze svých
rozpočtů drahé vybavení, v centru budou moci sdílet kvalitní pomůcky a prostory pro výuku nejrůznějších oborů!
Projekt rekonstrukce a dostavba stávajícího science centra a výstavby 3D planetária bude probíhat od ledna 2012 do června
2014. V testovacím provozu ale bude možné celý areál navštívit
ještě o čtyři měsíce dříve; například planetárium chce Techmania
uvést do předčasného užívání již na podzim příštího roku!

