Končí čerpání z ROP Jihozápad, jednoho
z nejúspěšnějších programů v ČR
Představitelé ROP Jihozápad, který disponuje financemi z evropských fondů, hovoří o rychlosti čerpání peněz i množství žádostí o ně
V minulém týdnu proběhla Výroční konference ROP Jihozápad, co nám přinesla?
„Konference byla zaměřená
na čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad (ROP Jihozápad)
v rámci celého období
2007–2013 a ohlédnutí se, jak
úspěšní jsme byli a co vše se
podařilo z ROP Jihozápad
vytvořit a zrealizovat. Můžeme říci, že náš operační program, díky nastavené strategii čerpání, je dnes druhým
nejlépe čerpajícím programem v České republice.
V současné době máme v regionu Jihozápad proplaceno
16,6 miliard Kč, což je velice
lichotivá částka, které jsme
dosáhli především díky kvalitní práci všech žadatelů, ale
i zaměstnanců Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Díky úsilí
nás všech byla zrealizována
řada kvalitních a smysluplných projektů. Za dobu implementace ROP Jihozápad
žadatelé předložili celkem
3430 projektových žádostí za
zhruba 55,5 miliard Kč, což je
téměř třikrát více, než jsme
mohli regionu nabídnout. Je
nutno poděkovat Evropské
unii, že nám umožnila vyčerpat v rámci našeho regionu
17 miliard korun. Bez dotací
bychom nikdy nedosáhli takového rozvoje obou krajů,“
uvedl Ivo Grüner, předseda
Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad.
Jak se Vám spolupracovalo
v rámci čerpání financí s jednotlivými ministerstvy?
„Naše spolupráce byla závislá zejména na komunikaci s
Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR a Ministerstvem
financí ČR, která nás měla,
a po dobu implementace ROP
Jihozápad stále mají metodologicky koordinovat, což většinou činila. I jim též patří
velký dík, byť se v řadě případů názorově rozcházíme,
a to především ve způsobu
čerpání finančních prostřed-
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ků EU do našeho regionu Jihozápad. Co nás velice mrzí,
je skutečnost, že již v nynějším období se finanční prostředky EU neadministrují
v jednotlivých regionech tak,
jak tomu bylo u regionálních
operačních programů. Vnímáme to jako krok zpět, protože nás připravil o možnost
využití již zkušené a ověřené
struktury čerpání, která
mohla velice efektivně reflektovat potřeby jednotlivých regionů. Nové programové období by mělo fungovat na podobných principech
jako implementace Integrovaného operačního programu. Ale podívejme se, kde
dnes je – poslední v čerpání
mezi všemi,“ doplnil Ivo
Grüner.

ně pokryt Jihočeským a Plzeňským krajem. Z našich
propočtů je zřejmé, že žadatelé v Jihočeském kraji byli
přeci jen aktivnější, než v
kraji Plzeňském. Během implementace předložili projektové záměry zhruba za 33,2
miliardy Kč oproti žadatelům
v Plzeňském kraji, kteří
předložili projekty za 21,3
miliardy Kč. Společně jsme
dokázali zrekonstruovat 1
174,18 kilometrů silnic a
místních komunikací, pořídit
39 ekologických vozidel a 27
nových kolejových vozidel.
Vytvořili jsme či zrekonstruovali 19 mateřských škol,
8 domovů pro seniory, řadu
subjektů zdravotnické péče a
77 historických památek.
V Jihočeském kraji vzniklo
368 nových pracovních pozic
a v Plzeňském kraji 132,“ popisuje Ing. Jaromír Slíva,
místopředseda Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Co vše tedy bylo zrealizováno
v rámci ROP Jihozápad v období
2007–2013?
„V současné době je zrealizováno 1 146 projektů a Regionální rada Jihozápad uzavřela smlouvy na projekty za
20,1 miliardy korun. Je tedy
zřejmé, že máme smlouvy na
větší objem financí, než činí
celková částka alokace. Tento
rozdíl bude případně finanč-

Mohl byste uvést projekty, které se Vám nejvíce líbí?
„To je velice těžké, všechny
jsou smysluplné a kvalitní.
Jejich důležitost nebo účelovost je závislá vždy na kon-
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krétní situaci a potřebách v
určité lokalitě. Je to velice
subjektivní. Mně osobně se
velice líbí v Jihočeském kraji
projekt Vyšší odborné školy a
Střední průmyslové školy ve
Volyni, v rámci kterého byla
vytvořena odborná učebna,
respektive výrobní montážní
hala se strojem, který dokáže
vyrobit snad vše, na co si
vzpomenete. Jako velice důležité a kvalitní vnímám projekty spadající do Programu
modernizace komunikací II.
a III. třídy za více než 1,9 miliard korun.
V Plzeňském kraji mne zaujaly projekty realizované v
Zoo Plzeň, které značně rozšířily přístupné expozice.
Tak jako v Jihočeském kraji
bych i zde vyzdvihl projekt
výstavby městského okruhu
Domažlická–Křimická, jelikož velice ulehčil přetížené
dopravní kapacitě v hlavní
metropoli tohoto regionu. Až
dnes je zřejmé, že finanční
prostředky Regionálního
operačního programu Jihozápad byly, jsou a ještě budou
hrát důležitou roli v rozvoji
obou krajů,“ doplnil Jaromír
Slíva.
Regionální operační programy
byly jedny z nejúspěšněji čerpaných programů v České republice. Přesto naše země mnoho
finančních prostředků z fondu
Evropské unie nevyčerpala. Jak
je to možné?
„Je pravdou, že Česká republika řadu finančních prostředků z EU nevyčerpala,
avšak dle mého názoru nikoli
důsledkem neefektivního nastavení regionálních operačních programů, jak často bý-
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vá účelově tvrzeno nejen některými médii. Velký podíl
na nedočerpání nesou na
svých bedrech především
ministerské programy jako
například operační program
Životní prostředí či Integrovaný operační program,“ vysvětluje situaci Mgr. Michaela Šímová.
Jak vnímáte čerpání z ROP Jihozápad v předchozích letech?
„Dnes již veskrze pozitivně, i
když jsme museli zvládnout
nešťastné období, kdy se přehodnocovala velká řada projektů, což byla obrovská zátěž
pro oba regiony, a to nejen finanční. Pokud bych mohla
něco změnit, tak by to byla
určitě míra administrativní
zátěže, kterou musí každý žadatel, ale i kontrolor zvládnout. Bohužel tyto nechvalné
byrokratické tendence si většinou vytváříme sami v České republice, především na
centrální úrovni. I přes některé překážky naše regiony
umí velice dobře čerpat finanční prostředky z EU. A
musím přiznat, že když se
dnes procházím s kočárkem
po městě, tak mne velice těší
a hřeje u srdce, když vidím,
kolik toho bylo zrealizováno
z ROP Jihozápad ke zkvalitnění života nás všech, jak v
Jihočeském, tak v Plzeňském
kraji. Tyto prostředky by oba
regiony jen těžko hledaly ve
státním rozpočtu. A to, zda
finance byly efektivně a především smysluplně zacíleny,
v což věřím, 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 a měl 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 České
republiky, za což jim velice
děkujeme,“ doplňuje Šímová.
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 a 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 262 milionu
korun, tudíž by mělo procento proplacených prostředků
překonat 96% hranici (z celkového objemu přidělených
prostředků alokace programu).
V letošním roce obdrželi příjemci doposud 3,365 miliardy
korun ve 349 žádostech o
platbu. Celkové množství
proplacených prostředků v
roce 2015 by mělo dosahovat
částky 3,627 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 příjemců, za což jim náleží poděkování,“ shrnuje aktuální
stav Ing. Karel Hron, pověřen
vedením Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad.

