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1. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni programu 

 

Cílem Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále ROP JV) je posilování 

konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového 

potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod. Dle nastavení programu schváleného Evropskou 

komisí se tak stane prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a 

propojením rozvojových pólů regionu s rozvinutými, zkvalitňováním podmínek pro život 

obyvatel ve městech a na venkově. Tato opatření budou prováděna v souladu s principy 

udržitelného rozvoje a povedou především k lepšímu využívání potenciálu regionu v oblasti 

cestovního ruchu, k dalšímu rozvoji měst a ke stabilizaci osídlení venkovských oblastí. 

 

1.1 Hlavní aktivity realizované ve sledovaném období na úrovni 

programu 

Ve sledovaném období1, tj. od podání minulé zprávy o realizaci v červnu 2008 do 

současnosti, byl zaznamenán pokrok směrem ke splnění zmíněných cílů uskutečněním 

zejména těchto opatření: 

 vytváření a naplňování nezbytných podmínek pro realizaci ROP JV 

o Zkvalitňování systému administrace programu (např. prostřednictvím dalšího 

rozvoje informačních systémů nebo zkvalitňováním dokumentace – Výbor 

Regionální rady dne 5. 9. 2008 schválil Prováděcí dokument k Regionálnímu 

operačnímu programu Jihovýchod, verze 1.9, a Operační manuál 

Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.9)  

o Realizace a rozvoj komunikačních aktivit s žadateli a příjemci o dotaci z ROP 

JV (např. aktualizace příslušné dokumentace – Výbor Regionální rady dne 2. 

7. 2008 schválil Komunikační plán Regionálního operačního programu 

Jihovýchod pro programovací období 2007–2013  a dne 5. 9. 2008 schválil 

Příručku pro žadatele a příjemce k Regionálnímu operačnímu programu 

Jihovýchod, verze 1.8) 

o Realizace finančních operací, nezbytných pro realizaci programu ROP JV 

(např. administrace žádostí o platbu, příprava souhrnné žádosti o platbu) 

o Zvyšování absorpční kapacity regionu (např. pořádání odborných seminářů 

pro žadatele a příjemce) 

 spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty, koordinace a komplementarita 

operačních programů 

                                                 
1
 Sledovaným obdobím v tomto dokumentu rozumíme konkrétně časové rozmezí od 1. 6. 2008 do 1. 

11. 2008. Výjimku tvoří kapitoly 4.2 Realizace technické pomoci a 4.3 Komunikační plán a jeho 
realizace, ve kterých je sledovaným obdobím časové rozmezí od 1. 1. 2008 do 1. 11. 2008. 
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o Zastoupení ROP JV v Monitorovacím výboru Operačního programu 

Podnikání a inovace a v Monitorovacím výboru Výzkum a vývoj pro inovace, 

recipročně zastoupení členů i ostatních operačních programů v ROP JV 

o Koordinace na úrovni Řídicího a koordinačního výboru, schůzky ředitelů 

operačních programů za účelem koordinace implementace 

o Řídicí orgán ROP JV umožňuje účast zaměstnanců na školeních a 

seminářích týkajících se Evropského sociálního fondu programů a naopak, 

vzájemná výměna informací zejména v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a 

sociálních služeb, možnost křížového financování 

o Dle poslední čtvrtletní Zprávy o plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a 

územní soudržnosti nebyly zjištěny nevhodné překryvy ROP JV a ostatních 

operačních programů 

o Dohody o vzájemné spolupráci Řídicího orgánu ROP JV a řídících orgánů 

Integrovaný operační program a Operační program Doprava 

o ŘO spolupracoval s NOK na úpravách Metodiky monitorování programů 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

o ŘO spolupracuje s NOK a Národním fondem na rozvoji monitorovacího 

systému 

o Probíhá spolupráce s ÚOHS při posuzování veřejné podpory  

o Spolufinancování programu z národních veřejných zdrojů je zabezpečeno 

tím, že jsou uzavřeny smlouvy s kraji regionu NUTS 2 Jihovýchod 

(Jihomoravským krajem a Vysočinou) na celé programové období 2007–2013 

a nastaveny postupy pro administraci žádosti o dotaci a její poskytnutí 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (formou Rámcového rozhodnutí o 

poskytování dotací ROP JV v období 2007–2013).      

 realizace výzev k předkládání projektů v oblastech podpory:  

o Dne 3. 7. 2008 byla vyhlášena nová kontinuální výzva v oblasti podpory 1.1 

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu – silnice. Výbor Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod tuto výzvu schválil na svém 11. zasedání dne 

29. 4. 2008. 

o Proběhly kolové výzvy pro oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek 

a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (obě vyhlášeny dne 1. 8. 2008 a 

ukončeny 17. 10. 2008) a také kolová výzva pro oblast podpory 1.4 Rozvoj 

dopravy pro bezmotorovou dopravu (vyhlášena dne 1. 9. 2008 a ukončena 

31. 10. 2008). Všechny tři výzvy schválil Výbor Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod na svém 13. zasedání dne 2. 7. 2008. 

o Dne 7. 7. 2008 byly ukončeny výzvy v oblastech podpory 1.2 Rozvoj dopravní 

obslužnosti a veřejné dopravy, 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel 
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hromadné přepravy osob, 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou 

dopravu, 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2 Služby pro 

cestovní ruch (vyhlášeny dne 5. 5. 2008).  

o Pokračují kontinuální výzvy pro letiště (oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní 

infrastruktury v regionu), pro oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

a pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu, vyhlášené 

dne 5. 5.2008. 

o Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (VRR) dne 2. 7. 2008 

schválil Integrovaný plán rozvoje města Jihlavy „Regenerace městského 

prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a 

všestranný rozvoj občanské vybavenosti.“ Dne 7. 10. 2008 VRR schválil 

Integrovaný plán rozvoje města Brna „Komplexní regenerace historického 

centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“.  

 

1.2 Naplňování indikátorů ROP JV 

Cílem monitorování a hodnocení ROP podporovaného ze zdrojů EU je měření účinnosti 

poskytované podpory, hodnocení dopadů na cíle stanovené pro řešení specifických 

strukturálních problémů. Hlavním předpokladem pro posouzení účinnosti podpory je použití 

systému monitorovacích indikátorů, resp. získávání kvalitních dat a informací o implementaci 

programu. V první fázi jsou potřebné údaje o projektech získávány ze žádosti o poskytnutí 

pomoci. Následný sběr informací a údajů o projektech je navržen jako integrovaný systém 

tvořený několika úrovněmi monitorovacích zpráv, které jsou zpracovávány příjemci podpory. 

Tyto údaje slouží jako podklad pro sledování věcného pokroku a pro přípravu monitorovacích 

zpráv na úrovni programu. 

V současné době má řídicí orgán zatím k dispozici jen dílčí data o stavu naplňování hodnot 

indikátorů. To je dáno harmonogramem sběru dat – monitorovací zprávu / hlášení předkládá 

příjemce podpory s půlroční periodicitou od data podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. 

Odevzdaná data tak zatím nejsou relevantní pro vyhodnocování programu jako celku.   

 

1.3 Hlavní problémy při realizaci programu  

V říjnu/listopadu 2008 byla zpracována další analýza rizik implementace Regionálního 

operačního programu Jihovýchod (ROP JV). Dle jejích výsledků mezi potenciálně 

nejvýznamnější rizika patří:  

o nedostatečný informační systém (IS), 

o velký počet na sobě závislých informačních systémů a neintegrita systému, 

o nedostatečná personální kapacita ŘO, 

o změny podmínek v průběhu implementace a nedostatečná kontrola změn 

v IS. 
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Největší pokles významnosti rizika byl zaznamenán u rizika nedostatečné informovanosti, 

rizika nedodržení pravidla N+3/N+2 a nevyčerpání přidělených financí. Oproti tomu největší 

nárůst významnosti rizika byl zaznamenán u rizika změny podmínek v průběhu 

implementace. 

 

1.4 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod na jednání 2. 6. 2008 v Jihlavě doporučil Regionální 

radě vzít v úvahu námitky prezentované koordinačním uskupením neziskových organizací 

kraje Vysočina ve věci projednávání IPRM města Jihlavy „Komplexní regenerace 

historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“. Výbor regionální rady tyto 

připomínky projednal dne 7. 10. 2008. Připomínky byly vypořádány a IPRM mohlo být 

schváleno.  
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2. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a 

oblastí podpory 

 

Regionální operační program Jihovýchod je realizován v rámci čtyř prioritních os:  

1 Dostupnost dopravy, 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, 3 Udržitelný rozvoj měst a 

venkovských sídel a 4 Technická pomoc. Pro každou osu jsou určeny konkrétní oblasti 

podpory, v jejichž rámci může určený příjemce žádat o podporu z ROP JV.  

Úspěšný projekt musí splnit formální kritéria, kriteria přijatelnosti, získat dostatečný počet 

bodů při hodnocení a také uspět v konkurenci ostatních projektů. Při hodnocení projektů 

žádajících o podporu z ROP JV je zohledněn nejen jejich přínos pro naplňování cílů 

jednotlivých prioritních os a oblastí podpory, ale také v oblasti horizontálních témat. Těmi 

jsou rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Projekty s negativním vlivem na horizontální témata 

jsou z podpory ROP JV vyloučeny.  

 

V období od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008 bylo v ROP JV zaregistrováno 457 projektů. 

Ke dni 1. 11. 2008 bylo od počátku programového období v rámci ROP JV zaregistrováno 

865 projektů, z toho 305 bylo zamítnuto a u 83 byla podepsána Smlouva o poskytnutí 

dotace. U ostatních projektů zatím nebyl dokončen hodnoticí proces.  

 

Tabulka č. 1: Počty projektů schválených VRR v jednotlivých prioritních osách (stav k 1. 11. 

2008) 

Prioritní osa Projekty schválené VRR Projekty s podepsanou smlouvou 

1 52 15 

2 117 35 

3 87 28 

4 6 5 

Celkem 262 83 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 
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Graf č. 1: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu a prioritní osy (stav k 1. 11. 

2008) 

 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 

 

2Tabulka č. 2: Počty projektů v jednotlivých prioritních osách podle typu příjemce a stavu 

(stav k 1. 11. 2008) 

Typ příjemce Zaregistrované Zamítnuté z toho náhradní V řízení 
Smlouva 

podepsána 

kraj
3
 80 4 0 56 20 

obec
4
 524 171 21 321 32 

sdružení obcí 45 24 0 15 6 

veřejné NNO 37 15 2 20 2 

neveřejné NNO 27 14 0 10 3 

MSP 146 77 0 54 15 

RR 6 0 0 1 5 

Celkem 865 305 23 477 83 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 

                                                 
2
 Údaje v tabulkách jsou platné k 1. 11. 2008. 

3
 Tzn. projekty krajů, jimi zakládaných a zřizovaných organizací a projekty právnických osob s účastí 

kraje. 
4
 Tzn. projekty obcí, jimi zakládaných a zřizovaných organizací a projekty právnických osob s účastí 

obce. 
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V programovém období bylo dosud nasmlouváno přibližně 1 681 mil. Kč, což představuje 

přibližně 8,5% celkové alokace programu. Registrováno bylo 16 žádostí o platbu v celkové 

výši požadované podpory 204 903 993 Kč. Z toho 9 žádostí podala Regionální rada regionu 

soudržnosti Jihovýchod v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc, a to ve výši přibližně 63,4 

mil. Kč. Ostatní žádosti o platbu podaly kraje – šlo o 4 žádosti o platbu v prioritní ose 1 

Dostupnost dopravy s celkovou požadovanou částkou ve výši přibližně 139,5 mil. Kč a 3 

žádosti o platbu v prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu s celkovou 

požadovanou částkou ve výši přibližně 4,2 mil. Kč. 

 

Graf č. 2: Požadovaná a schválená výše dotace pro projekty registrované v ROP JV – podle 

stavů a prioritních os (stav k 1. 11. 2008) 

 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 
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Tabulka č. 3: Částka dotace podle typu příjemce a stavů projektů (v Kč) 

Typ příjemce Zaregistrované Zamítnuté 
z toho 
náhradní V řízení 

Smlouva 
podepsána 

kraj
5
 2 775 602 529 87 194 051 0 1 667 863 375 1 020 545 102 

obec
6
 8 929 948 585 3 034 627 413 296 691 813 5 555 505 410 339 815 762 

sdružení obcí 386 987 187 137 903 954 0 229 196 644 17 886 589 

veřejné NNO 306 932 188 84 901 417 18 851 925 205 504 011 16 526 760 

neveřejné 
NNO 321 121 820 184 241 146 0 126 274 547 10 606 128 

MSP 2 248 426 546 1 101 512 273 0 984 890 067 162 024 206 

RR 120 618 125 0 0 6 783 000 113 835 125 

Celkem 15 089 636 980 4 630 380 253 315 543 738 8 776 017 054 1 681 239 673 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 

 

  

                                                 
5
 Tzn. projekty krajů, jimi zakládaných a zřizovaných organizací a projekty právnických osob s účastí 

kraje. 
6
 Tzn. projekty obcí, jimi zakládaných a zřizovaných organizací a projekty právnických osob s účastí 

obce. 
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2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy 

Hlavním cílem prioritní osy 1 Dostupnost dopravy je zkvalitnění dopravní dostupnosti a 

dopravní obslužnosti území regionu soudržnosti Jihovýchod, a to v souladu s udržitelným 

rozvojem. Specifickými cíli jsou napojení regionu soudržnosti na nadregionální dopravní síť 

TEN-T, zlepšení úrovně veřejné dopravy s důrazem na podporu environmentálně šetrných 

druhů veřejné dopravy, vybudování husté sítě vhodně umístěných bezpečných cyklostezek a 

zvýšení bezpečnosti chodců v urbanizovaných prostorech. 

Tyto cíle jsou naplňovány v rámci čtyř oblastí podpory: 

 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  

 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 

 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

Podpora je zaměřena například na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, dopravních 

terminálů, na nákup ekologických veřejných dopravních prostředků, vozidel terminály, 

vozidel pro příměstskou regionální dopravu, na výstavbu cyklostezek nebo na 

stavebnětechnická opatření pro nevidomé.  

Možnými příjemci podpory pro tuto prioritní osu jsou kraje a organizace zřizované krajem. 

 

Ve sledovaném období (od 1. června 2008 do 1. listopadu 2008) byly v prioritní ose 1 

vyhlášeny následující výzvy: 

o Dne 3. 7. 2008 byla vyhlášena nová kontinuální výzva v oblasti podpory 1.1 

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu – silnice.  

o kolová výzva pro oblast podpory 1.4 Rozvoj dopravy pro bezmotorovou 

dopravu (vyhlášena dne 1. 9. 2008 a ukončena 31. 10. 2008). 

o Dne 7. 7. 2008 byly ukončeny výzvy v oblastech podpory 1.2 Rozvoj dopravní 

obslužnosti a veřejné dopravy, 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel 

hromadné přepravy osob, 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou 

dopravu (vyhlášeny dne 5. 5. 2008).  

o Pokračují kontinuální výzvy pro letiště (oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní 

infrastruktury v regionu), pro oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

a pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu, vyhlášené 

dne 5. 5. 2008. 

 

V období od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008 bylo v prioritní ose 1 zaregistrováno 43 projektů. 

Ke dni 1. 11. 2008 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 1 

zaregistrováno 80 projektů, z toho 7 bylo zamítnuto a u 15 byla podepsána Smlouva o 
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poskytnutí dotace. U ostatních projektů nebyl dokončen hodnoticí proces. Z alokace pro 

prioritní osu 1 bylo zatím nasmlouváno přibližně 939 mil. Kč, což představuje přibližně  

9,60 %. V rámci prioritní osy 1 byly dosud podány 4 žádosti o platbu. Jejich celková 

požadovaná výše podpory činí 139 500 284 Kč. 

 

Příklady projektů schválených VRR k financování ve sledovaném období: výstavba okružní 

křižovatky na silnici II/602 v obci Veselka, rekonstrukce průtahu v obci Křenovice -  silnice 

II/416 a  II/417, Silnice II/377 Rájec – Bořitov, rekonstrukce silnice II/416 v o obci Pohořelice, 

rekonstrukce silnice II/374 mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou. 

 

Specifické problémy realizace osy 1 Dostupnost programu 

Evropská Komise posuzuje notifikaci podpory nákupu ekologických autobusů a nákupu a 

modernizace železničních kolejových vozidel. 

 

Graf č. 3: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 1 (stav k 1. 11. 

2008) 

 

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+ 
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Graf č. 4: Nasmlouvaná výše dotace pro prioritní osu 1 podle krajů (%) 

 
Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+ 

 

Příklad realizace projektu: 

Přestupní uzel Bučovice, železniční stanice 

 Realizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 14, 6 mil. Kč,: 25. 3. – 20. 6. 2008,  

4 autobusové zastávky, parkoviště, přístřešky pro cestující i odstavená kola. 
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2.2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Cílem prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je zkvalitnit podmínky pro rozvoj 

cestovního ruchu v regionu podporou rozvoje infrastruktury a technického zázemí pro rozvoj 

udržitelného cestovního ruchu v regionu, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a 

lidských zdrojů. 

Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory: 

 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, 

 2.1 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. 

 

Podpora může být například zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení lázeňských a 

kongresových center, rekreační zařízení, turistická informační centra, zpřístupnění památek, 

podporovány jsou rovněž např. výstavba ubytovacích a stravovacích kapacit, značení 

cyklotras, výstavba hipostezek a další aktivity.  

Možnými příjemci podpory jsou například obce, svazky obcí a jejich organizace, kraje, nebo 

právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé. 

 

Dne 7. 7. 2008 byly ukončeny výzvy v oblastech podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch a 2.2 Služby pro cestovní ruch (vyhlášeny dne 5. 5. 2008). 

V období od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008 bylo v prioritní ose 2 zaregistrováno 153 projektů. 

Ke dni 1. 11. 2008 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 2 

zaregistrováno 307 projektů, z toho 168 bylo zamítnuto a u 35 byla podepsána Smlouva o 

poskytnutí dotace. U ostatních projektů nebyl dokončen hodnoticí proces. V prioritní ose 2 

bylo zatím nasmlouváno přibližně 267,3 mil. Kč, což představuje 7,07% její alokace. V jejím 

rámci byly dosud podány 3 žádosti o platbu o celkové výši 4 172 595 Kč. 

 

Příklady projektů schválených VRR k financování ve sledovaném období: Zpřístupnění 

brněnského podzemí, Stavba vyhlídkové věže u zříceniny hradu Louka, Zkvalitnění 

marketingu turistické nabídky kraje Vysočina, Tvorba koncepčních a strategických 

dokumentů pro oblast cestovního ruchu, Turistické zpřístupnění židovských památek v Brně. 

 

Specifické problémy realizace osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

V rámci prioritní osy 2 je patrný velký zájem žadatelů o dotaci z ROP JV. Většina projektů 

byla pro nedostatečnou kvalitu nebo nesoulad s cíli programu zamítnuta. Tuto situaci 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod řeší opatřeními v rámci Komunikačního 

plánu (např. semináře zaměřené na příjemce a žadatele). 
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Graf č. 5: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 2 (stav k 1. 11. 

2008) 

 

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+ 

 

Graf č. 6: Nasmlouvaná výše dotace pro prioritní osu 2 podle krajů (%) 

 
Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+ 
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Příklad realizace projektu:  

Alexandrova rozhledna 

 

Realizace: Město Adamov/Lipovec u Adamova, 2,77 mil. Kč, 7. 10. – 27. 10. 2008, turistický bod a 

dominanta kraje od 19. století. 
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2.3 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Hlavním cílem prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel je systematické 

zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a 

stabilizací osídlení ve venkovském prostoru. Specifickými cíli jsou rozvoj socioekonomických 

funkcí urbanizačních center jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionu, posilování úlohy 

regionálních středisek jako dalších významných rozvojových center regionu, udržitelný rozvoj 

a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život a celkové 

zvyšování kvality života obyvatel regionu. 

Tyto cíle jsou naplňovány ve čtyřech oblastech podpory: 

 3.1 Rozvoj urbanizačních center, 

 3.2 Rozvoj regionálních středisek, 

 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, 

 3.4 Veřejné služby regionálního významu. 

Podpora je zaměřena například na obnovu zchátralých a nevyužívaných objektů a ploch 

v obcích, úpravy náměstí, dětských hřišť a zeleně, výstavba a technické zhodnocení škol, 

zdravotnických, neziskových sociálních zařízení, kulturních zařízení a zařízení pro činnost 

spolků a občanských iniciativ a výstavba místních datových sítí pro veřejnost (podpora 

nabídky).  

Možnými příjemci podpory jsou například definované obce a jejich organizace, svazky obcí, 

právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé, nestátní neziskové 

organizace, vzdělávací instituce, příp. kraje. 

 

V rámci prioritní osy 3 proběhly kolové výzvy pro oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních 

středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (obě vyhlášeny dne 1. 8. 2008 a 

ukončeny 17. 10. 2008) a nadále pokračují kontinuální výzvy v oblastech podpory 3.1 Rozvoj 

urbanizačních center a 3.4 Veřejné služby regionálního významu, vyhlášené dne  

5. 5.2008. 

VRR dne 2. 7. 2008 schválil Integrovaný plán rozvoje města Jihlavy „Regenerace městského 

prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný 

rozvoj občanské vybavenosti.“ Dne 7. 10. 2008 VRR schválil Integrovaný plán rozvoje města 

Brna „Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“. 

V období od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008 bylo v prioritní ose 3 zaregistrováno 260 projektů. Ke 

dni 1. 11. 2008 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 3 zaregistrováno 

471 projektů, z toho 129 bylo zamítnuto a u 28 byla podepsána Smlouva o poskytnutí 

dotace. U ostatních projektů nebyl dokončen hodnoticí proces. V prioritní ose 3 bylo zatím 
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nasmlouváno přibližně 361 149 214 Kč, což představuje přibližně 6,62% celkové alokace pro 

prioritní osu. Dosud nebyly podány žádné žádosti o platbu.  

 

Příklady projektů schválených VRR k financování ve sledovaném období: vybudování parku 

Gustava Mahlera v centru Jihlavy, zbudování nového oddělení Nemocnice v Třebíči – 

Pavilon pro matku a dítě, revitalizace části parku Malý Heulos v centru Jihlavy. 

 

Specifické problémy realizace prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských 

sídel 

V procesu přípravy a schvalování IPRM města Brno („Regenerace městského prostředí, 

rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj 

občanské vybavenosti“) proběhly další konzultace a vypořádání připomínek Asociace 

nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Byla ustavena dohodovací komise 

pro přijetí usnesení ve věci schválení tohoto IPRM. 

 

Graf č. 7: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 3 (stav k 1. 11. 

2008) 

 
Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+ 
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Graf č. 8: Nasmlouvaná výše dotace pro prioritní osu 3 podle krajů (%) 

 
 
Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+ 

 

Příklad realizace projektu:  

Hlavní lůžková budova nemocnice 

  
Realizace: Kraj Vysočina/Pelhřimov, 151, 99 mil. Kč, 1. 6. 2008 – 31. 5. 2011, Přístavba a nástavba 
hlavní lůžkové budovy nemocnice, vybavení novou moderní lékařskou technologií. 
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2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc 

Hlavním cílem prioritní osy 4 Technická pomoc je zajišťovat aktivity podporující efektivní 

řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace Regionálního operačního programu 

Jihovýchod, aktivity spojené s propagací a poskytováním informací o programu a 

posilováním absorpční kapacity regionu. 

Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory: 

 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 

 4.2 Podpora absorpční kapacity 

Možnými příjemci podpory jsou Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod a kraje. 

 

V období od 1. 6. 2008 do 1. 11. 2008 byl v prioritní ose 4 zaregistrován 1 projekt. 

Ke dni 1. 11. 2008 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 1 

zaregistrováno 7 projektů, z toho 1 byl zamítnut, 1 je v řízení a k 5 projektům bylo vydáno 

usnesení VRR o poskytnutí dotace. V prioritní ose 4 bylo zatím nasmlouváno  

113 835 125 Kč, což představuje přibližně 16,50 % celkové alokace pro prioritní osu. V jejím 

rámci bylo dosud podáno 9 žádostí o platbu o celkové výši 63 417 588 Kč. 

 

Specifické problémy realizace prioritní osy 4 Technická pomoc 

V rámci čtvrté prioritní osy byla zjištěna potřeba realokace zdrojů mezi jednotlivými oblastmi 

podpory. V této souvislosti je plánováno vyhlášení nové kontinuální výzvy pro prioritní osu 

Technická pomoc. Výbor Regionální rady novou výzvu schválil s předpokládaným termínem 

vyhlášení dne 5. 12. 2008 za podmínky, že Monitorovací výbor ROP JV na svém 5. zasedání 

schválí přesun finančních prostředků v této prioritní ose. 
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Graf č. 9: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 4 (stav k 1. 11. 

2008) 

 
Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+ 
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3. Údaje o finančním vypořádání provádění pomoci 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod zdárně prošla v roce 2007 kontrolou 

hospodaření za rok 2006 a částečně za rok 2007, prováděnou Ministerstvem financí ČR 

podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, ve znění pozdějších předpisů, 

což svědčí o správnosti nastavení a dodržování právních norem a postupů v hospodaření 

Regionální rady Jihovýchod jako řídícího orgánu ROP JV.  

Podle pravidla N+3/N+2 musí být každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi 

splněn do tří (resp. dvou) let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí 

závazku). Pravidlo N+3 platí v ČR pro období 2007–2010 včetně. Pravidlo N+2 potom pro 

období 2011–2013. Při nerespektování těchto pravidel může Evropská komise část závazku, 

který nebyl uhrazen platbou na účet, nebo na kterou neobdržela žádost o platbu, zrušit. 

Vývoj kurzu české koruny na devizových trzích směroval k celkovému posilování české 

národní měny. S využitím vlastních zkušeností a příkladů dobré praxe zahraničních expertů 

v rámci interního vzdělávacího kurzu „Přenos know-how a dobré praxe řízení regionálního 

operačního programu“ (Learning by doing) pro Regionální radu regionu soudržnosti 

Jihovýchod jsou přijímána opatření, která mají výrazně snížit riziko nedočerpání nebo 

přečerpání alokace operačního programu. V současné době jde především o plánování 

výzev a jejich alokací. 

V rámci provádění ROP Jihovýchod byla v listopadu vytvořena první souhrnná žádost o 

platbu. Dosud nebyly certifikovány žádné výdaje. 

 

Tabulka č. 4: Celkové alokace prioritních os a programu a podíl nasmlouvané alokace7 

Prioritní osa Smlouva podepsána Alokace 
Podíl nasmlouvané 
dotace z alokace 

(%) 

1 938 961 940 9 777 200 445 9,60 

2 267 293 395 3 781 004 863 7,07 

3 361 149 214 5 454 397 246 6,62 

4 113 835 125 689 793 132 16,50 

Celkem 1 681 239 673 19 702 395 686 8,53 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 

 

 

                                                 
7
Alokací se rozumí součet podílu ERDF a podílu národních veřejných zdrojů na financování programu. 
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Graf č. 10: Podíl nasmlouvané dotace podle krajů a TP (%) 

 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 
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4. Administrativní zajištění programu 

 

4.1 Realizace technické pomoci 

Technická pomoc je realizována v rámci čtvrté prioritní osy Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti Jihovýchod8.  

Při koordinaci činností jako je plánování, schvalování projektových záměrů, kontrola plnění 

rozpočtu v rámci jednotlivých projektů a navrhování opatření k řádnému fungování technické 

pomoci, sehrává důležitou úlohu Komise pro technickou pomoc. V Komisi jsou zastoupeni 

členové vedení Úřadu Regionální rady. V roce 2008 se Komise setkala šestkrát. Hlavními 

tématy byla příprava plánu technické pomoci pro rok 2009 a čerpání rozpočtu aktivních 

projektů. 

 

V roce 2008 předložila Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 3 projektové žádosti. 

 

 

Tabulka č. 5: Projekty prioritní osy 4 – Technická pomoc v roce 2008 (celkové způsobilé 

výdaje a dotace v Kč) 

Registrační číslo 

projektu 

Název projektu Název 

žadatele 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Dotace 

CZ.1.11/4.1.00/01.00007 Řízení a implementace ROP 

JV 2008 

 RR JV 61 945 000 57 299 125 

CZ.1.11/4.1.00/01.00008 Monitoring a evaluace 2008  RR JV 5 220 000 4 828 500 

CZ.1.11/4.2.00/01.00009 Publicita, vzdělávání a 

absorpční kapacita 2008 

 RR JV 16 900 000 15 632 500 

CZ.1.11/4.2.00/01.00405 

 

Expertní podpora příjemcům 

dotace ROP Jihovýchod 

 

RR JV 6 783 000 

 

6 274 275 

Prioritní osa 4 celkem 90 848 000 84 034 400 

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+ 

 

Tabulka č. 6: Projekty technické pomoci a žádosti o proplacení v roce 2008 

Registrační číslo 

projektu 

Název projektu Název 

žadatele 

Proplaceno – 

podíl ERDF 

Proplaceno – 

podíl SR 

CZ.1.11/4.1.00/01.00007 Řízení a implementace ROP 

JV 2008 

 RR JV 43 235 296 3 814 879 

CZ.1.11/4.1.00/01.00008 Monitoring a evaluace 2008  RR JV 887 400 78 300 

                                                 
8
 Viz kapitolu 2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc. 
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Registrační číslo 

projektu 

Název projektu Název 

žadatele 

Proplaceno – 

podíl ERDF 

Proplaceno – 

podíl SR 

CZ.1.11/4.2.00/01.00009 Publicita, vzdělávání a 

absorpční kapacita 2008 

 RR JV 10 879  495 959 955 

CZ.1.11/4.2.00/01.00405 

 

Expertní podpora příjemcům 

dotace ROP Jihovýchod 

 

RR JV 0 

 

0 

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+ 

 

Stav naplňování indikátorů souhrnně za projekty za rok 2008 k datu 5. 8. 2008 (datum 

odevzdaní poslední monitorovací zprávy v rámci 4. prioritní osy) jsou uvedeny v tabulce č. 6 

a 7.  

 

Tabulka č. 7: Plnění indikátorů výstupu prioritní osy 4 – Technická pomoc 

Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 

Zdroj Hodnota Cílová 

hodnota 

2015 

Dosažená 

hodnota 

710500 

Výstup  

Realizace 

evaluačních 

studií a zpráv 

Počet  ŘO Dosažená  1 

Plánovaná 14   

Výchozí     

710700  

Výstup 

Počet 

vytvořených 

metodických a 

technicko-

informačních 

materiálů 

Počet druhů 

materiálů 

ŘO Dosažená   10 

Plánovaná 65   

Výchozí     

711101 Výstup Počet 

uskutečněných 

školení, 

seminářů, 

workshopů, 

konferencí 

Počet akcí ŘO Dosažená   22 

Plánovaná 100   

Výchozí     

711102 

 Výstup 

Z toho akcí 

uskutečněných 

za mezinárodní 

účasti 

Počet akcí ŘO Dosažená   2 

Plánovaná 20   

Výchozí     

Zdroj dat: Monitorovací zprávy projektů k 5. 8. 2008 
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Tabulka č. 8: Plnění indikátorů výsledku prioritní osy 4 – Technická pomoc 

Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 

Zdroj Hodnota Cílová 

hodnota 

2015 

Dosažená 

hodnota 

711500 

Výsledek  

Počet účastí na 

zahraničních 

akcí zaměřených 

na prohlubování 

znalostí a 

výměnu 

informací 

Počet osob, 

které se 

zúčastnily 

zahra-ničních 

konzultací 

ŘO Dosažená  4 

Plánovaná 14   

Výchozí     

712501 

Výsledek 

Počet 

uskutečně-ných 

kontrol čerpání 

finančních 

prostředků 

Počet uskuteč-

něných kontrol 

(ex-ante, mid-

term, ex post, 

kontrola 

vzorků) 

ŘO Dosažená   126 

Plánovaná 466   

Výchozí     

711601 

Výsledek 

Počet osob, 

které se 

zúčastnily 

vzdělávacích 

kurzů na posílení 

absorpční 

kapacity 

Počet osob, 

které se 

zúčastnily 

vzdělávacích 

kurzů v rámci 

technické 

pomoci 

ŘO Dosažená  1079 

Plánovaná 1250   

Výchozí     

711900 

Výsledek 

Počet 

proškolených 

osob 

Počet osob ŘO Dosažená    

Plánovaná 88   

Výchozí     

Zdroj dat: Monitorovací zprávy projektů k 5. 8. 2008 

 

Oblast podpory 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 

Hlavním cílem této oblasti podpory je zajištění odpovědné a účinné správy a implementace 

ROP JV a zajištění účinné technické pomoci pro všechny relevantní aktéry procesu správy a 

implementace ROP JV. 

V rámci oblasti 4.1 je financována např. příprava a organizace jednání Výboru Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Monitorovacího výboru ROP JV a jiných pracovních 

skupin včetně účasti odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních. Dále příprava, výběr, 

ocenění a sledování pomoci a operací; kontroly prováděné na místě činností, kontroly 

zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory, platy 

zaměstnanců; zpracování evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz 
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zaměřených na sledování dopadů realizace programu, průběhu jeho realizace, vhodnosti a 

efektivnosti implementačních struktur a dalších dokumentů, které doplňují základní 

implementační systém programu; instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro 

řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení operací ROP JV. 

 

Oblast podpory 4.1 v roce 2008 

V rámci této prioritní oblasti probíhá realizace projektu „Řízení a implementace ROP JV 

2008“, který navazuje na předchozí projekt „Podpora řízení ROP JV“ (realizován řídícím 

orgánem ROP JV v období I/2007–I/2008). Během sledovaného období byly zahájeny 

aktivity, které povedou k naplnění cíle projektu, tj. k zajištění aktivit podporujících efektivní 

řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace Regionálního operačního programu 

Jihovýchod. 

Hlavní výdaje v měsících červnu, červenci, srpnu a září byly vynaloženy na:  

 mzdové výdaje včetně odvodů, odměny expertům 

 provozní výdaje (nájemné a služby spojené s nájmem, služby telekomunikací, 

cestovné, nákup drobného hmotného majetku, služby pošt, pohoštění, platby 

poplatků aj.) 

 výdaje na zajištění odborných posudků projektů 

 nákup programového vybavení, notebooků, hardware, software a pomocného 

technického zařízení, servis programového vybavení 

 organizace zasedání pracovních skupin, porad ředitelů atd. 

V rámci projektu „Monitoring a evaluace 2008“ byly uskutečněny úpravy monitorovacího 

systému MONIT7+ a bylo přípraveno na zasedání Monitorovacího výboru (MV). Hlavními 

výdaji byly překlady a korektury materiálů pro MV a dále výdaje na organizaci a pohoštění. 

Byla také zpracována jedna evaluační studie a v současné době se připravuje zadávání 

veřejné zakázky na evaluační zprávy9.  

V rámci oblasti podpory 4.1 byly dosud nasmlouvány finanční prostředky v celkové výši 

91 390 000 Kč. 

 

Oblast podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity 

Hlavním cílem této oblasti podpory je zvyšování absorpční kapacity regionu i ŘO a zajištění 

úspěšného čerpání prostředků z ROP JV. 

V rámci této oblasti podpory jsou podporovány aktivity zaměřené na zvyšování schopnosti 

příjemců připravovat a následně také úspěšně realizovat projekty spolufinancované z ERDF 

prostřednictvím ROP JV. Nástrojem bude zejména poskytování asistence potencionálním 

předkladatelům projektů, a to zejména aktivitami zaměřenými na propagaci programu, 

                                                 
9
 Blíže k evaluačním aktivitám v kapitole 4.4 Realizace evaluačních činností. 
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poskytování informací, poradenskou a osvětovou činnost a dále přípravou a realizací 

vzdělávacích programů. Jde tedy např. o pořádání konferencí, seminářů, dne otevřených 

dveří a dalších komunikačních aktivit. 

 

Oblast podpory 4.2 v roce 2008 

Projekt „Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008“ navazuje na projekt „Publicita a 

absorpční kapacita“ (realizován řídícím orgánem ROP JV v roce 2007). Během 

monitorovaného období byly zahájeny aktivity, které povedou k naplnění jak všeobecného, 

tak i specifických cílů projektu. 

Hlavní výdaje v měsících červnu, červenci, srpnu a září byly vynaloženy na:  

 Zveřejnění znění výzvy v denících 

 Zajištění seminářů pro žadatele 

 Zveřejnění personální inzerce  

 Výdaje na interní vzdělávání – program Learning by Doing, výuka anglického jazyka 

na pracovištích Brno a Jihlava, odborné semináře pro zaměstnance,  

 Nákup odborné literatury a předplatné novin 

 Úprava webových stránek www.jihovychod.cz 

 Ostatní provozní výdaje 

 Zajištění tiskové konference  

 Tisk prezentačních materiálů 

Projekt „Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod“ byl schválen Výborem 

Regionální rady na svém 11. zasedání. Obsahem projektu je zajištění bezplatné expertní 

podpory příjemcům dotace v rámci ROP Jihovýchod, která povede ke zvýšení kvality 

implementace projektů a řádnému čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. Součástí projektu je kontrola úplnosti a formální správnosti dokumentace 

pro předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, včetně sdělení veškerých zjištění 

příjemci a tím zajištění asistence při jejich finalizaci pro předložení na Úřad Regionální rady 

Jihovýchod. Projekt byl doporučen k financování. 

V rámci oblasti podpory 4.2 byly dosud schváleny finanční prostředky v celkové výši 

22 445 125 Kč. 

 

  

http://www.jihovychod.cz/


 

 

 

 

 

Strana 28 (celkem 35) 

 

 

 

4.2 Komunikační plán a jeho realizace 

V programovém období 2007–2013 je patrný sílící důraz ze strany orgánů Evropské unie na 

komunikaci a transparentnost při realizaci evropských politik a zviditelňování jejich 

praktických dopadů na životy občanů. Tento důraz je vyjádřen legislativními požadavky na 

implementaci výdajových programů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, které 

odráží důležitost komunikace na regionální a místní úrovni pro překonání „komunikační 

propasti“ mezi Evropskou unií a jejími občany.  

Povinnost propagovat operace a programy spolufinancované ze strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti je zakotvena v čl. 69 obecného nařízení. Článek 69 stanovuje kromě 

samotné povinnosti poskytovat informace o spolufinancovaných programech jako hlavní cíl 

také jejich propagaci, zdůraznění role Společenství a zajištění transparentní pomoci 

poskytované z fondů.  

Komunikační plán ROP Jihovýchod byl předložen Evropské komisi ke schválení dne 31. 

března 2008. V souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 přezkoumala 

Evropská komise kompatibilitu komunikačního plánu se článkem 2 (2) nařízení (ES) č. 

1828/2006 a dne 14. května 2008 předala Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod 

své připomínky. Evropská komise následné vypořádání připomínek akceptovala a dne 21. 

srpna 2008 komunikační plán ROP JV schválila. 

 

Tabulka č. 9: Vypořádání připomínek EK ke Komunikačnímu plánu ROP Jihovýchod 2007–

2013 ze dne 14. 5. 2008 

Č. Připomínka Vypořádání připomínky 

1 

Cíl transparentnosti není v komunikačním plánu 

jasně uveden. 

Na str. 18 přeformulován globální cíl následovně:  „Zajistit, 

aby podpora poskytovaná z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj prostřednictvím ROP JV v programovacím období 

2007–2013 byla dostupná a transparentní pro všechny 

definované cílové skupiny a podpořit tím v regionu 

Jihovýchod pozitivní vnímání role politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti EU.“ 

2 

Měla by být jasně popsána dělicí čára mezi 

komunikačními aktivitami podle OP Technická 

pomoc a tohoto OP. 

Vynechán následující odstavec: Požadavky na obsah a 

zaměření informačních a propagačních aktivit jsou 

definovány taktéž v NSRR pro programové období 2007–

2013. Komunikační aktivity by měly být zaměřeny zejména 

na informace o: 

 systému, cílech, obsahu a konkrétních výsledcích 

realizace politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti v ČR v období 2007–2013,  

 příležitostech poskytovaných strukturálními fondy 

prostřednictvím operačních programů v ČR, 

podmínkách pro žadatele, postupech a pravidlech 

při poskytování pomoci, výběrových a hodnotících 

kritériích atp., 
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 projektech, žadatelích a příspěvcích z veřejných 

zdrojů, 

 kontaktních údajích osob na národní, regionální a 

místní úrovni, které poskytují informace o 

možnostech a pravidlech poskytování pomoci. 

3 

V souladu s článkem 7(2) nařízení Komise č. 

11828/2006 bude řídící orgán odpovědný za 

zorganizování alespoň jedné hlavní informační 

aktivity ročně. Tato hlavní informační aktivita by 

měla být v komunikačním plánu podrobněji 

popsána. Útvary Komise by uvítaly, kdyby byly 

informovány o kalendáři hlavních 

komunikačních akcí. Bylo by také vhodné, aby 

útvary Komise byly dostatečně předem 

zapojovány do hlavních činností.  

Doplněna kap. 4.3, str. 35–36. V rámci této kapitoly jsou 

přiřazeny k informačním a propagačním opatřením přiřazeny 

jednotlivé nástroje informovanosti a publicity. 

4 

Je předložen indikativní rozpočet pro 

komunikační plán. Ten však představuje 

přibližně 33% rozpočtu technické pomoci. 

Všeobecně je navrhováno, aby na opatření 

informovanosti a publicity bylo vynaloženo 

maximálně 8–10% rozpočtu technické 

asistence. Dále nejsou předloženy žádné 

odhady rozpočtu na nástroje/opatření. 

Upraven rozpočet v kapitole 5.1, str. 38. Odhady rozpočtu na 

jednotlivé nástroje a opatření obsahuje roční komunikační 

plán.  

5 

Hodnocení by mělo měřit rozsah, v jakém bylo 

dosaženo cílů viditelnosti a povědomí o 

operačním programu, a o roli, kterou hraje 

Společenství. Doporučuje se, pokračovat v 

kvantifikaci předpokládaných ukazatelů v 

komunikačním plánu (základní úrovně a cíle). 

Podle našich informací neexistuje nařízení či dokument, na 

základě kterého by vyčíslení indikátorů výsledků v KoP bylo 

nutné.  KoP Jihovýchod 2007–2013 je strategickým 

dokumentem, a proto není vhodné tyto indikátory vyčíslovat. 

Dnes není možné přesně definovat nástroje, které budou 

používány za několik let. Využití nástrojů závisí na 

průběžném vyhodnocování předchozích aktivit a zvážení 

aktuálních potřeb další komunikace. Některé nástroje se 

mohou stát neefektivními a naopak vznikají nové, které lépe 

reagují na změny v chování cílových skupin. 

Průběžné výsledky a sledování pokroku v naplňování 

jednotlivých cílů a indikátorů stanovených v KoPu, včetně 

použitých nástrojů komunikace může EK sledovat i v rámci 

pořádání Monitorovacího výboru, na kterém budou průběžné 

výsledky prezentovány. V rámci ročních komunikačních 

plánů budou uvedeny indikátory na úrovni výsledků. 

Informace o komunikačních aktivitách jsou obsaženy ve 

výročních zprávách. Ve výroční zprávě v roce 2010 i v 

závěrečné zprávě budou v samostatné kapitole obsaženy i 

hodnotící výsledky informačních a propagačních opatření, 

pojednávající i o průběžných výstupech, výsledcích a 

dopadech. 
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Příklady úspěšných realizovaných aktivit v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc: 

o Zahájení komunikační kampaně ROP Jihovýchod dne 31. března 2008 evropskou 

komisařkou Danutou Hübner. Pro zahájení kampaně byla vytvořena celoplošná reklama 

se symboly EU a ROP Jihovýchod umístěná na vozidle (tramvaji) Dopravního podniku 

města Brna. 

 

 

 

 

o Konference VIZE 2015. Výroční konference Regionální rady Jihovýchod zaměřená na 

budoucí směřování regionu soudržnosti Jihovýchod. Součástí konference jsou souběžně 

probíhající panelové diskuse na téma doprava, cestovní ruch a rozvoj měst a venkova. 

Výstupem konference je stanovení memorand pro jednotlivé oblasti a jejich využití do 

strategie rozvoje regionu.  
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o Série seminářů pro příjemce dotace konané v červnu, srpnu, říjnu a listopadu 2008.   

 

 

 

o Publikace Regionální operačního programu Jihovýchod. Informační publikace 

Starosti (nejen) starostů aneb programové desatero.  
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4.3 Realizace evaluačních činností 

Evaluace ROP JV je prováděna v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 47 až 

49 obecného nařízení, v souladu s metodickými pokyny Evropské komise a s metodickými 

pokyny NOK. Za zajištění evaluace je odpovědný Řídící orgán. Cílem evaluace je zvýšení 

kvality a efektivnosti pomoci poskytované z Fondů EU a její konzistence s cíli EU a ČR, 

zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačního programu, zkoumání 

specifických strukturálních problémů ČR a udržitelného rozvoje ve vztahu k předmětu 

operačního programu. 

V rámci procesů evaluace probíhají dílčí činnosti, které zabezpečují jak efektivní řízení 

(nastavení postupů pro evaluace, spolupráce na řízení změn v metodických postupech pro 

hodnocení a zpracování evaluačního plánu pro hodnocení ROP JV) a realizaci 

hodnocení/evaluací ROP JV (ex-ante, on-going, ex-post a popřípadě ad-hoc), tak i celkovou 

podporu a organizaci hodnocení ROP JV (vykazování dat o hodnocení, účast na hodnocení 

NSRR a spolupráce při zadávání a kontrole projektů technické pomoci). 

Evaluační jednotka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod je zajišťována 

v rámci Oddělení monitoringu a evaluace. Její pracovníci se pravidelně účastní pracovních 

skupin na národní úrovni (poslední proběhla dne 26. 9. 2008) a připravuje jednání interní 

pracovní skupiny pro evaluaci na úrovni Regionální rady (poslední proběhla dne 20. 10. 

2008).  

 

V současné době se připravuje vyhlášení zadávacího řízení na zpracování čtyř evaluačních 

zakázek, jejichž komplexním cílem je zkvalitnění implementace ROP JV: 

1. Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit 

2. Systém hodnocení projektů a hodnotících kriterií ROP JV 

3. Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění 

4. Analýza a vyhodnocení příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod 

Tyto zakázky budou ukončeny v prvním pololetí roku 2009. 

Probíhají také interní evaluační práce zaměřené na systém sběru projektových záměrů se 

strategickým významem pro cestovní ruch. 

Na bázi externí spolupráce byla zpracována evaluační studie ke změně bodové hranice pro 

výběr projektů. Na základě této studie Výbor Regionální rady odsouhlasil snížení spodní 

hranice pro příjem projektů u některých výzev  na 50 bodů10. 

 

                                                 
10

 Podrobné informace o této skutečnosti jsou součástí jiného bodu programu 5. zasedání 
Monitorovacího výboru. 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválil 7. 10. 2008 Výroční zprávu 

Regionálního operačního programu Jihovýchod za rok 2007, Evropská komise tuto zprávu 

přijala. 

 

4.4 Aktivity Monitorovacího výboru 

Monitorovací výbor ROP JV (MV) se na základě čl. 65 obecného nařízení ES 1083/2006 

přesvědčuje o účinnosti a kvalitě provádění operačního programu, zajišťuje jeho soulad s 

předpisy ES a legislativou ČR a dohlíží na dosahování cílů programu při efektivním využití 

veřejných prostředků. Na každém svém zasedání je informován o pokroku v realizaci 

programu. MV zasedá minimálně dvakrát do roka a jeho složení odpovídá principu 

partnerství. Ve vertikálním směru se jedná o zastoupení jednotlivých úrovní státní správy a 

samosprávy a horizontálně odpovídá jeho složení hlavním dotčeným složkám společnosti. 

Na svém prvním zasedání (dne 14. 9. 2007 v Jihlavě) vzal Monitorovací výbor ROP JV na 

vědomí statut MV, přijal etický kodex MV a schválil jednací řád MV. Dále schválil hodnoticí 

kritéria pro výběr financovaných operací z ROP JV v několika oblastech podpory, vzal na 

vědomí Evaluační plán ROP JV pro období 2007-2013 a schválil Plán technické pomoci pro 

období 2007-2013. 

Na druhém zasedání (dne 10. 12. 2007 v Brně) Monitorovací výbor schválil hodnoticí kritéria 

v dalších oblastech podpory ROP JV, vzal na vědomí Evaluační plán ROP JV na rok 2008 a 

schválil Plán technické pomoci na rok 2008. 

Třetí jednání Monitorovacího výboru proběhlo formou korespondenčního zasedání (dne 13. 

3. 2008). MV při této příležitosti schválil Komunikační plán ROP JV pro období 2007-2013 a 

také hodnoticí kritéria pro Integrované plány rozvoje měst. 

Na čtvrtém zasedání (dne 4. 6. 2008 v Jihlavě) Monitorovací výbor vzal na vědomí upravené 

znění statutu MV ROP JV a schválil úpravy svého jednacího řádu. Dále projednal a schválil 

Výroční zprávu ROP JV za rok 2007 a schválil také hodnoticí zprávu a hodnoticí kritéria 

projektu na řízení a koordinaci aktivit Integrovaného plánu rozvoje měst.  

 

4.5 Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP 

Ke dni 1. 11. 2008 měl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 53 

zaměstnanců, z toho 40 v Brně a 13 v Jihlavě. Ve sledovaném období nastoupili 2 noví 

zaměstnanci na Oddělení monitoringu a evaluace, 4 zaměstnanci na Oddělení hodnocení 

projektů, 1 zaměstnanec Oddělení publicity a technické pomoci, 1 zaměstnanec do Oddělení 

správy rozpočtu a financování, 2 auditoři PAS, asistent předsedy RR. 1 zaměstnankyně je    

v současnosti na rodičovské dovolené a 1 zaměstnankyně na mateřské dovolené.  
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V současné době je plánováno rozšíření počtu zaměstnanců o 5 – v Jihlavě proběhlo 

výběrové řízení na obsazení 3 pozic a v Brně výběrové řízení na obsazení 2 pozic.   
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5. Závěry a doporučení 

 

Lze konstatovat, že realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod zdárně 

pokračuje jak na úrovni programu, tak i na úrovni prioritních os. Ve sledovaném období došlo 

k poměrně dynamickému vývoji při implementaci programu zejména v důsledku množství 

vypsaných výzev. Program je kvalitně zajišťován i po administrativní stránce. Nebyly 

zaznamenány žádné problémy, které by vážně ohrožovaly jeho naplňování.  

Za největší riziko v implementaci ROP JV je považován neúplný a nedostatečný 

monitorovací systém. Jednou z priorit pro další rok tak bude další spolupráce s Národním 

orgánem pro koordinaci (NOK) na jeho rozvoji. Především by mělo dojít k automatizaci 

přenosů dat mezi účetním systémem a monitorovacím systémem a dále k rychlému 

dopracování problematiky žádostí o platbu a monitorovacích zpráv tak, aby bylo 

minimalizováno množství ručně zadávaných údajů. Připravují se také nové výstupní sestavy 

z monitorovacího systému, které budou pro vedení ÚRR JV účinnou pomůckou při řízení 

programu. 

Za významné riziko pro implementaci programu v této souvislosti považujeme úmysl NOK 

nahradit v průběhu roku 2010 současný monitorovací systém systémem novým. Tento by 

měl být společný pro všechny operační programy, v důsledku toho však již nebude moci 

odpovídat potřebám každého jednotlivého programu, tedy i ROP JV. V souvislosti 

s plánovanou změnou mají být navíc od začátku roku 2009 sníženy výdaje na současný 

monitorovací systém, čímž dojde k výrazným komplikacím tolik potřebného dalšího rozvoje 

stávajícího systému. 

Další prioritou do budoucna zůstává zkvalitňování komunikace s příjemci tak, aby ubylo 

nedostatečně připravených projektů, a to především formou dalších seminářů pro žadatele a 

příjemce. Také cílem jednoho z evaluačních projektů, jehož realizace se plánuje na jaře roku 

2009, je srozumitelnost dokumentace pro žadatele a příjemce. 

ÚRR JV bude i nadále pracovat na posílení vlastní administrativní kapacity. Připravuje se 

spolupráce s Regionálními rozvojovými agenturami v Jihomoravském kraji i v kraji Vysočina. 

Půjde především o pomoc s kontrolou monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Toto 

opatření by mělo přispět k hladkému zvládnutí administrace projektů a tedy i implementace 

programu jako celku. 


