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Použité zkratky: 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

KoP – Komunikační plán ROP JV 

MV – Monitorovací výbor 

NF – Národní fond Ministerstva financí ČR 

NOK – Národní orgán pro koordinaci 

NUTS – územní statistická jednotka 

ROP JV – Regionální operační program Jihovýchod 

RR – Regionální rada 

ŘO – řídicí orgán 

ÚOHS – Ústav na ochranu hospodářské soutěţe 

VRR – Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod 
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1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu 

Jihovýchod na úrovni programu 

 

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

konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní vyuţívání 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 ţivot 

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

udrţitelného rozvoje a povedou především k lepšímu vyuţívání 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 prosinci 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 Přechod na elektronické předávání ţádostí o platbu a příprava elektronického 

předávání monitorovacích zpráv 

o Nastavení systému kontrol aktuálnosti dat v informačním systému 

o Příprava na propojení účetního systému s informačním systémem 

o Schválení souhrnné ţádosti o platbu a refundace prvních prostředků na účet 

správce kapitoly MMR 

o Realizace evaluačních projektů, zejména se zaměřením na zhodnocení 

implementace programu za poslední rok, na indikátorovou soustavu, na 

proces hodnocení projektů a na srozumitelnost a úplnost dokumentace pro 

ţadatele a příjemce 

o Pořádání odborných seminářů pro ţadatele a příjemce 

 spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty, koordinace a komplementarita 

operačních programů 

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 

                                                
1
 Sledovaným obdobím v tomto dokumentu rozumíme konkrétně časové rozmezí od 1. 11. 2008 do 5. 

5. 2009. 
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o Koordinace na úrovni Řídicího a koordinačního výboru, schůzky ředitelů 

operačních programů za účelem koordinace implementace 

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

územní soudrţnosti 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 spolupracuje s NOK na úpravách Metodiky monitorování programů 

strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti 

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, 

ţe jsou uzavřeny smlouvy s kraji regionu NUTS 2 Jihovýchod 

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

a jsou nastaveny postupy pro administraci ţádosti o dotaci a její poskytnutí 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (formou Rámcového rozhodnutí o 

poskytování dotací ROP JV v období 2007–2013). 

o Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou jiţní Moravy při administraci 

projektů 

 realizace výzev k předkládání projektů v oblastech podpory:  

o Dne 4. 5. 2009 byla vyhlášena nová kolová výzva v oblasti podpory 1.2 Rozvoj 

dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy (mimo ekobusů). Výzva bude 

ukončena 31. 8. 2009 

o Dne 1. 12. 2008 byla vyhlášena nová kontinuální výzva pro osu 4 Technická 

pomoc   

o Pokračují kontinuální výzvy v oblastech podpory 1.1 Rozvoj dopravní 

obsluţnosti v regionu – silnice (vyhlášena dne 3. 7. 2008) a letiště (vyhlášena 

dne 5. 5. 2008), 3.1 Rozvoj urbanizačních center (vyhlášena 5. 5. 2008), 3.4 

Veřejné sluţby regionálního významu (vyhlášena 5. 5. 2008) 

o Dne 19. 12. 2008 schválil Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti 

Jihovýchod integrovaný plán rozvoje města Brna „Zvýšení kvality 

poskytovaných sluţeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“ 

o V realizaci jsou dále IPRM Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj 

infrastruktury v oblastech sociálních sluţeb a vzdělávání a všestranný rozvoj 

občanské vybavenosti“ (VRR schválil 2. 7. 2008) a IPRM Brna „Komplexní 

regenerace historického centra, včetně rozvoje sluţeb pro cestovní ruch“ 

(VRR schválil 7. 10. 2008). 
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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 pouţití 

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

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

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

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

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

zpráv na úrovni programu. 

 

Informace o nasmlouvaných hodnotách indikátorů s platností k prvnímu čtvrtletí roku 2009 (tj.  

k 31. 3. 2009) jsou uvedeny v příloze č. 3 Zprávy o realizaci ROP JV ve formě grafů. Z těchto 

dat je patrné, ţe indikátory budou většinou plněny v rozsahu, který odpovídá nasmlouvané 

alokaci. Na indikátory, které mají nasmlouvanou hodnotu nulovou, se budou zaměřovat další 

výzvy k předkládání projektů. U některých indikátorů je nasmlouvaná hodnota výrazně vyšší 

neţ hodnota cílová. Většinou je to způsobeno nejasnou definicí indikátoru. Tento problém 

vyřeší nedávno dokončená evaluační studie prováděná na úrovni MMR zaměřená na 

indikátorovou soustavu a dále probíhající evaluační šetření indikátorové soustavy ROP JV 

na úrovni ŘO. 

 

1.3 Hlavní problémy při realizaci programu  

V dubnu 2009 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 nedostatečná personální kapacita, 

o změny podmínek v průběhu implementace, 

Největší nárůst významnosti rizika byl zaznamenán u rizika nedostatečné personální 

kapacity. Největší pokles u rizika nedodrţení podmínek pravidla N+3/N+2. 

Jako významný problém se jeví realizace výběrových řízení v rámci jednotlivých projektů. 

Dochází zde k porušování podmínek podpory, v některých případech i porušování zákona. 

Řešení těchto problémů je časově náročné a zdrţuje čerpání podpory z ROP JV. ŘO ROP 

JV se od prosince 2008 na kontrolu výběrových řízení ještě více zaměřil, problematiku 

osvětluje na setkáních se ţadateli a příjemci a byla rozšířena spolupráci s externími právními 

experty. 



 

 

 

 

 

Strana 7 (celkem 43) 

 

 

 

 

1.4 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod na jednání 1. 12. 2008 v Brně schválil realokaci mezi 

oblastmi podpory 4.1 a 4.2 v poměru 75:25 z důvodu nutnosti zajištění odpovědné a účinné 

správy a implementace ROP JV. Po provedení této realokace bylo toto rozhodnutí naplněno 

Úřadem Regionální rady Jihovýchod prostřednictvím podání jediného projektu v oblasti 

podpory 4.1, který postupně nahradil dřívější roztříštěnost činností ve více malých 

projektech, čímţ v průběhu realizace tohoto dlouhodobého projektu dochází nejen k přímým 

a významným úsporám v oblasti administrace a řízení programu, ale i nepřímo k zefektivnění 

implementace ROP Jihovýchod jako celku.   
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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 udrţitelného cestovního ruchu, 3 Udrţitelný rozvoj měst a 

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

podpory, v jejichţ rámci můţe určený příjemce ţádat 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 

ţádajících 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 příleţitosti a udrţitelný rozvoj. Projekty s negativním vlivem na horizontální témata 

jsou z podpory ROP JV vyloučeny.  

 

V období od 1. 11. 2008 do 5. 5. 2009 bylo v ROP JV zaregistrováno 19 projektů. 

Ke dni 5. 5. 2009 bylo od počátku programového období v rámci ROP JV zaregistrováno 884 

projektů, z toho 498 bylo zamítnuto a u 289 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 5. 5. 

2009) 

Prioritní osa Projekty schválené VRR 
Z toho projekty s jiţ 

podepsanou smlouvou 

1 71 65 

2 127 114 

3 168 102 

4 8 8 

Celkem 374 289 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 
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Graf č. 1: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu a prioritní osy (stav k 5. 5. 

2009) 

 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 
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Tabulka č. 2: Počty projektů v jednotlivých prioritních osách ROP JV podle typu příjemce a 

stavu projektů (stav k 5. 5. 2009) 

Typ příjemce 
Zaregistrované 

celkem 
Zamítnuté V řízení V realizaci 

Realizace 

projektů 

ukončena 

kraj 90 8 12 70 0 

obec 528 336 65 124 3 

sdruţení obcí 45 30 1 12 2 

veřejné NNO 39 20 7 12 0 

neveřejné 

NNO 28 19 3 6 0 

MSP 146 85 9 49 3 

RR 8 0 0 5 3 

Celkem 884 498 97 278 11 

 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 

V programovém období bylo dosud nasmlouváno přibliţně 7 068 mil. Kč, coţ představuje 

přibliţně 31,96 % celkové alokace programu2. Registrováno bylo jiţ 156 ţádostí o platbu a 

v jejich rámci bylo zatím proplaceno 558 739 670,59 Kč3. Z toho bylo v rámci prioritní osy 1 

Dostupnost dopravy podáno 42 ţádostí, kterým byla dosud proplacena dotace ve výši 262 

701 073,92 Kč. V rámci prioritní osy 2 Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu bylo podáno 49 

ţádostí a proplaceno zde zatím bylo 28 278 561,51 Kč. V prioritní ose 3 Udrţitelný rozvoj 

měst a venkovských sídel bylo podáno 47 ţádostí o platbu a proplaceno jim bylo zatím 128 

896 319,11 Kč. V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc podala Regionální rada regionu 

soudrţnosti Jihovýchod 18 ţádostí a proplacena jí dosud byla dotace ve výši 138 863 716,05 

Kč.  

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Při kurzu Evropské centrální banky k 1. 5. 2009, tj. 26,69Kč. 

3
 Proplacenými prostředky, resp. proplacenou dotací se rozumí součet podílu ERDF a podílu 

národních veřejných zdrojů. 
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Graf č. 2: Poţadovaná a schválená výše dotace pro projekty registrované v ROP JV – podle 

stavů a prioritních os (stav k 5. 5. 2009) 

 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 
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Tabulka č. 3: Částka dotace podle typu příjemce a stavů projektů v Kč (stav k 5. 5. 2009) 

Typ 

příjemce 

Zaregistrované 

celkem 
Zamítnuté V řízení V realizaci 

Realizace 

projektů 

ukončena 

kraj 4 027 007 355,24 255 732 270,52 574 398 888,71 3 196 876 196,01 0,00 

obec 8 918 982 898,29 5 650 035 095,39 995 022 367,25 2 210 924 171,66 63 001 263,99 

sdruţení 

obcí 376 257 908,14 258 935 953,69 6 231 272,67 108 497 987,91 2 592 693,87 

veřejné 

NNO 358 232 374,69 133 740 536,46 104 457 602,38 120 034 235,85 0,00 

neveřejné 

NNO 348 689 907,52 265 704 049,68 57 018 523,13 25 967 334,71 0,00 

MSP 2 178 705 710,07 1 209 777 240,98 295 548 755,09 670 030 931,14 3 348 782,86 

RR 667 071 500,00 0,00 0,00 569 051 500,00 98 020 000,00 

Celkem 16 874 947 653,95 7 773 925 146,72 2 032 677 409,23 6 901 382 357,28 166 962 740,72 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 

 

2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy 

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

dopravní obsluţnosti území regionu soudrţnosti Jihovýchod, a to v souladu s udrţitelným 

rozvojem. Specifickými cíli jsou napojení regionu soudrţnosti 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 obsluţnosti a veřejné dopravy 

 1.3 Obnova vozového parku dráţních 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.  

Moţnými příjemci podpory pro tuto prioritní osu jsou kraje a organizace zřizované krajem. 
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Ve sledovaném období (od 1. 11. 2008 do 5. 5. 2009) pokračovaly kontinuální výzvy pro 

oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní obsluţnosti v regionu – silnice (vyhlášena dne 3. 7. 

2008) a letiště (vyhlášena dne 5. 5. 2008). Dne 4. 5. 2009 byla vyhlášena nová kolová výzva 

v oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy (mimo ekobusů), která 

bude ukončena 31. 8. 2009 

 

V období od 1. 11. 2008 do 5. 5. 2009 bylo v prioritní ose 1 Dostupnost dopravy 

zaregistrováno 9 nových projektů. 

Ke dni 5. 5. 2009 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 1 

zaregistrováno 89 projektů, z toho 12 bylo zamítnuto, u 65 byla podepsána Smlouva o 

poskytnutí dotace a z toho u 1 projektu jiţ byla ukončena realizace. U ostatních projektů 

zatím nebyl dokončen hodnoticí proces. Pro prioritní osu 1 bylo dosud nasmlouváno přibliţně 

3 432 mil. Kč, coţ představuje přibliţně 32 % z její alokace4. V rámci prioritní osy 1 

Dostupnost dopravy bylo dosud podáno 42 ţádostí o platbu, kterým byla zatím proplacena 

dotace ve výši 262 701 073,92 Kč5.  

 

Graf č. 3: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 1 (stav k 5. 5. 

2009) 

                                                
4
 Při kurzu Evropské centrální banky k 1. 5. 2009, tj. 26,69Kč. 

5
 Proplacenými prostředky se rozumí součet podílu ERDF a podílu národních veřejných zdrojů. 
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Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+ 

 

Graf č. 4: Nasmlouvaná výše dotace pro prioritní osu 1 podle krajů (%)6 

                                                
6
 Dotací se rozumí součet podílu ERDF a podílu národních veřejných zdrojů. 
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Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+ 

 

 

Příklady projektů schválených VRR k financování ve sledovaném období:  

most 430-017 na silnici II/430 Vyškov průtah, silnice II/405 Příseka – Brtnice, most 421-010 

na silnici II/421 Zaječí, II/152 Jamolice - Polánka po křiţ. III/15250,  rekonstrukce stávajícího 

mostu přes vodní nádrţ Dalešice na silnici II/399 
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Příklad realizace projektu: 

 
Výstavba nového úseku asfaltové cyklistické stezky a pěší komunikace, Město Blansko, výše dotace 

1,28 mil. Kč 

 

 

Specifické problémy realizace osy 1 Dostupnost programu 

V březnu proběhla v EK notifikace veřejné podpory v oblasti nákupu ekobusů a kolejových 

vozidel. Mohly tak být připraveny výzvy pro předkládání projektů pro tyto aktivity na léto 

2009. 

U projektů v realizaci se projevují problémy s dodrţováním pravidel pro realizaci výběrových 

řízení. ŘO ROP JV situaci řeší ve spolupráci s externími právními experty a ÚOHS. 

 

2.2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

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

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

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

lidských zdrojů. 

Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory: 
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 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, 

 2.1 Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu. 

 

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

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

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

cyklotras, výstavba hippostezek a další aktivity.  

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

právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé. 

 

Ve sledovaném období neprobíhaly v prioritní ose 2 ţádné výzvy na předkládání projektů a 

nebyly tedy registrovány nové projekty. 

Ke dni 5. 5. 2009 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 2 

zaregistrováno 307 projektů, z toho 180 bylo zamítnuto, u 114 byla podepsána Smlouva o 

poskytnutí dotace a z toho u 4 projektů jiţ byla ukončena realizace. U ostatních projektů 

nebyl dokončen hodnoticí proces. V prioritní ose 2 bylo zatím nasmlouváno přibliţně 1 111 

mil. Kč, coţ představuje přibliţně 26 % její alokace7. V rámci prioritní osy 2 Rozvoj 

udrţitelného cestovního ruchu bylo podáno 49 ţádostí a v jejich rámci bylo zatím proplaceno 

28 278 561,51 Kč8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 2 (stav k 5. 5. 

2009) 

                                                
7
 Při kurzu Evropské centrální banky k 1. 5. 2009, tj. 26,69Kč. 

8
 Proplacenými prostředky se rozumí součet podílu ERDF a podílu národních veřejných zdrojů. 
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Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+ 
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Graf č. 6: Nasmlouvaná výše dotace pro prioritní osu 2 podle krajů (%)9 

 
Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+ 

 

Příklady projektů schválených VRR k financování ve sledovaném období: 

Cyklostezky s pruhem pro pěší v obci Hamry nad Sázavou, Cyklistická stezka Předklášteří s 
přemostěním Svratky,  Cyklistická lávka přes silnici I/50 u obce Nevojice, Cyklostezky 
Mikroregionu Podchřibí - 1. Etapa, Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na 
území ČR - I. Etapa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad realizace projektu: 

                                                
9
 Dotací se rozumí součet podílu ERDF a podílu národních veřejných zdrojů. 
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Výstavba víceúčelového konferenčního sálu s příslušným zázemím a interaktivního muzea 

pivovarnictví, Pivovar Černá Hora, vizualizace konečného stavu projektu, výše dotace 50 mil. Kč 

 

Specifické problémy realizace osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

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

byla pro nedostatečnou kvalitu nebo nesoulad s cíli programu zamítnuta.  

Vzhledem k tomu, ţe indikátor sledující počet nově vytvořených lůţek v ubytovacích 

zařízeních bude naplněn výrazně více, neţ bylo plánováno, nepředpokládá se vyhlášení 

další výzvy, která by byla zaměřená na stavbu nebo rozšiřování ubytovacích zařízení. 

U projektů v realizaci se projevují problémy s dodrţováním pravidel pro realizaci výběrových 

řízení. ŘO ROP JV situaci řeší ve spolupráci s externími právními experty a ÚOHS. 

 

2.3 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Hlavním cílem prioritní osy 3 Udrţitelný 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, udrţitelný rozvoj 
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a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro ţivot a celkové 

zvyšování kvality ţivota 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 sluţby regionálního významu. 

Podpora je zaměřena například na obnovu zchátralých a nevyuţívaných 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).  

Moţnými 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 nadále pokračují kontinuální výzvy v oblastech podpory 3.1 Rozvoj 

urbanizačních center a 3.4 Veřejné sluţby regionálního významu, vyhlášené dne 5. 5.2008. 

Dne 19. 12. 2008 schválil Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod integrovaný 

plán rozvoje (IPRM) města Brna „Zvýšení kvality poskytovaných sluţeb pro veřejnost a 

rozšíření občanské vybavenosti města. V realizaci jsou dále IPRM Jihlavy „Regenerace 

městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních sluţeb a vzdělávání a 

všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ a IPRM Brna „Komplexní regenerace historického 

centra, včetně rozvoje sluţeb pro cestovní ruch“. 

 
V období od 1. 11. 2008 do 5. 5. 2009 bylo v prioritní ose 3 Udrţitelný rozvoj měst a 
venkovských sídel zaregistrováno 8 nových projektů.  
 
Ke dni 5. 5. 2009 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 3 
zaregistrováno 479 projektů, z toho 305 bylo zamítnuto, u 102 projektů byla podepsána 
Smlouva o poskytnutí dotace a z toho byla jiţ u 3 projektů ukončena realizace. U ostatních 
projektů ještě nebyl dokončen hodnoticí proces. V prioritní ose 3 bylo zatím nasmlouváno 
přibliţně 1 859 mil. Kč, coţ představuje přibliţně 29 % celkové alokace pro prioritní osu10. 
V prioritní ose 3 bylo dosud podáno 47 ţádostí o platbu a v jejich rámci bylo dosud 
proplaceno 128 896 319,11 Kč11. 
 

                                                
10

 Při kurzu Evropské centrální banky k 1. 5. 2009, tj. 26,69Kč. 
11

 Proplacenými prostředky se rozumí součet podílu ERDF a podílu národních veřejných zdrojů. 
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Graf č. 7: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 3 (stav k 5. 5. 

2009) 

 
Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+ 
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Graf č. 8: Nasmlouvaná výše dotace pro prioritní osu 3 podle krajů (%)12 

 

 

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+ 

 

Příklady projektů schválených VRR k financování ve sledovaném období:  

Kompletní digitalizace radiodiagnostického oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o., Aktivní 

vícegenerační park Farská humna Ţďár nad Sázavou, Zámecké kulturní centrum Rosice, 

Modernizace základního školství v Blansku, Výstavba sítě dětských hřišť ve Velkém Meziříčí, 

Komplex sociálních sluţeb v Lukavci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 Dotací se rozumí součet podílu ERDF a podílu národních veřejných zdrojů. 
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Příklad realizace projektu:  

 
Rozšíření a zkvalitnění hřiště pro volnočasové aktivity vyţití dětí různých věkových skupin, Město 

Havlíčkův Brod, výše dotace 1,76 mil. Kč. 

 

Specifické problémy realizace prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských 

sídel 

Na zasedání VRR 22. 4. 2009 byla schválena změna IPRM města Jihlavy „Regenerace 

městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních sluţeb a vzdělávání 

a všestranný rozvoj občanské vybavenosti.“ Především šlo o změnu cílové hodnoty 

indikátoru sledujícího počet nově vytvořených pracovních míst, změnu harmonogramu IPRM 

a úpravu jeho rozpočtu. 

 

Na stejném zasedání vzal VRR na vědomí upřesnění IPRM města Brna „Komplexní 

regenerace historického centra města, včetně rozvoje sluţeb pro cestovní ruch“. Šlo 

především o navýšení cílové hodnoty některých indikátorů. 

 

V oblastech podpory 3.2 a 3.3 byl i ve druhé výzvě patrný velký zájem ţadatelů, ale nízká 

kvalita předkládaných projektů. 
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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 

Moţnými příjemci podpory jsou Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod a kraje. 

 

Dne 1. 12. 2008 byla vyhlášena nová kontinuální výzva pro Technickou pomoc.   

V období od 1. 11. 2008 do 5. 5. 2009 byly v prioritní ose 4 zaregistrovány 2 nové projekty. 

Ke dni 5. 5. 2009 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 1 

zaregistrováno 9 projektů, z toho 1 byl zamítnut, k 8 projektům bylo vydáno usnesení VRR o 

poskytnutí dotace a z toho u 3 projektů je v současné době jiţ realizace ukončena. V prioritní 

ose 4 bylo zatím nasmlouváno přibliţně 667 mil. Kč, coţ představuje přibliţně 89 % celkové 

alokace pro prioritní osu13. V jejím rámci bylo dosud podáno 18 ţádostí a v jejich rámci byla 

zatím proplacena dotace ve výši 138 863 716,05 Kč14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 Při kurzu Evropské centrální banky k 1. 5. 2009, tj. 26,69Kč. 
14

 Proplacenými prostředky se rozumí součet podílu ERDF a podílu národních veřejných zdrojů. 
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Graf č. 9: Počet projektů registrovaných v ROP JV podle stavu – prioritní osa 4 (stav k 5. 5. 

2009) 

 
Zdroj dat: Monitorovací systém Monit 7+ 

 

Specifické problémy realizace prioritní osy 4 Technická pomoc 

V rámci čtvrté prioritní osy byla na setkání MV ROP JV 1. 12. 2008 schválena realokace 

zdrojů mezi jednotlivými oblastmi podpory. Zároveň byla vyhlášena kontinuální výzva v obou 

oblastech podpory. Byly předloţeny dva projekty, v rámci kterých by měly být realizované 

veškeré výdaje v oblasti technické pomoci aţ do konce programového období. 
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3. Údaje o finančním vypořádání provádění pomoci 

 

Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod zdárně prošla dne 19.9.208 kontrolou 

na místě provedenou Platebním a certifikačním orgánem na základě §7 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a v rámci plnění 

úkolů stanovených v č. 61 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006, resp. čl. 60 

nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. 7. 2006, s odkazem na §15 zákona č. 552/1991 

Sb., o státní kontrole. Kontrola byla provedena na pracovišti ÚRR v Jihlavě.  

Podle pravidla N+3/N+2 musí být kaţdý 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 můţe Evropská komise část závazku, 

který nebyl uhrazen platbou na účet, nebo na kterou neobdrţela ţádost o platbu, zrušit. 

V rámci provádění ROP Jihovýchod byly v období od 1. 11. 2008 do 5. 5. 2009 vytvořeny 2 

souhrnné ţádosti o platbu v celkové hodnotě Kč 103,973 tis. Dosud nebyly certifikovány 

ţádné výdaje. 

Pro sníţení rizika nedočerpání nebo přečerpání alokace je sledována i makroekonomická 

situace českého hospodářství. U analýzy makrookolí jsou sledovány především: vývoj kurzu 

české koruny vůči Euru na devizových trzích, inflace (zejména ceny ve stavebnictví), dopady 

ekonomické krize a situace na úvěrových trzích. 

Z důvodu moţných negativních dopadů ekonomické krize se dne 29. 4. 2009 poprvé 

uskutečnilo oficiální jednání mezi bankovním sektorem a řídícími orgány spravujícími 

evropské fondy. Účastníci jednání projednali otázky spojené s přístupem příjemců dotací 

k bankovním úvěrům. Většina nositelů projektů řeší právě prostřednictvím úvěrů dostatek 

zdrojů pro tzv. předfinancování a následné financování projektů dotovaných z fondů 

Evropské unie. Došlo k dohodě na vytvoření společné pracovní skupiny, která se jiţ v červnu 

poprvé sejde nad tématy:  

a. Spolupráce na posuzování bonity ţadatelů (o dotaci, následně o úvěr) 

b. Vytvoření vzoru a doporučených postupů, jak získat bankovní úvěr pro projekt 

(edukace trhu) 

c. Jak řešit kurzové riziko leţící na bedrech krajů a regionální rad 
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Tabulka č. 4: Celkové alokace prioritních os a programu a podíl nasmlouvané alokace 

(finanční údaje v Kč) 15 

Prioritní 

osa 
Schválená dotace Alokace (EUR) 

Alokace (Kč) - kurz 

26,69  

Podíl schválené 

dotace z alokace 

1 3 431 660 355,66 406 091 889,00 10 838 592 517,41 31,66% 

2 1 110 931 725,83 157 464 318,00 4 202 722 647,42 26,43% 

3 1 858 681 516,51 237 025 240,00 6 326 203 655,60 29,38% 

4 667 071 500,00 28 177 824,00 752 066 122,56 88,70% 

Celkem 7 068 345 098,00 828 759 271,00 22 119 584 942,99 31,96% 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+ 

 

Graf č. 10: Podíl nasmlouvané dotace podle krajů (%)16 

 

Zdroj: Monitorovací systém Monit7+

                                                
15

 Schválenou dotací se rozumí součet podílu ERDF a podílu národních veřejných zdrojů u projektů 

v realizaci (tj. s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace)  a projektů s ukončenou realizací. Pouţitý 

kurz je kurz Evropské centrální banky k 1. 5. 2009. 
16

 Podíl Jihomoravského kraje zde zahrnuje i projekty Technické pomoci. Ty představují asi 3% 

z celkové alokace ROP JV. 



 

 

 

 

 

Strana 29 (celkem 43) 

 

 

 

 

4. Administrativní zajištění programu 

4.1 Realizace technické pomoci 

Technická pomoc je realizována v rámci čtvrté prioritní osy Regionálního operačního 

programu regionu soudrţnosti Jihovýchod.  

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 důleţitou úlohu Komise pro technickou pomoc. V Komisi jsou zastoupeni 

členové vedení Úřadu Regionální rady. Ve sledovaném období se Komise setkala pětkrát. 

Hlavními tématy bylo čerpání rozpočtu aktivních projektů. 

 

Dne 1. 12. 2008 byla vyhlášena nová kontinuální výzva pro Technickou pomoc. 

 

V závěru roku 2008 předloţila Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod 2 projektové 

ţádosti. 

 

Tabulka č. 5: Projekty prioritní osy 4 – Technická pomoc v roce 2009-2015 (celkové 

způsobilé výdaje a dotace z ERDF v Kč17) 

 

Registrační číslo 

projektu 

Název projektu Název 

žadatele 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Dotace z ERDF 

(85%) 

CZ.1.11/4.1.00/04.00871 Aktivity spojené s realizací a 

řízením ROP Jihovýchod 

v letech 2009-2015 

 RR JV 400 000 000 340 000 000 

CZ.1.11/4.2.00/04.00870 Podpora absorpční kapacity 

ROP Jihovýchod v letech 

2009-2015  

 RR JV    140 540 000  119 459 000 

Zdroj dat: Monitorovací systém Monit7+ 

 

Tabulka č. 6: Projekty technické pomoci a ţádosti o proplacení ve sledovaném období 

(finanční údaje v Kč) 

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 11 193 189,35 987 634,35 

                                                
17

 Pouţitý kurz je kurz Evropské centrální banky k 1. 5. 2009 (platí i pro tabulku č. 6). 
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Registrační číslo 

projektu 

Název projektu Název 

žadatele 

Proplaceno – 

podíl ERDF 

Proplaceno – 

podíl SR 

CZ.1.11/4.1.00/01.00008 Monitoring a evaluace 2008  RR JV 0 0 

CZ.1.11/4.2.00/01.00009 Publicita, vzdělávání a 

absorpční kapacita 2008 

 RR JV 3 106 446,40 274 098,21 

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 27. 2. 2009 (datum 

odevzdaní poslední monitorovací zprávy v rámci 4. prioritní osy) jsou uvedeny v tabulce č. 7 

a 8.  

 

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 Dosaţená  1 

Plánovaná 14   

Výchozí     

710700  

Výstup 

Počet 

vytvořených 

metodických a 

technicko-

informačních 

materiálů 

Počet druhů 

materiálů 

ŘO Dosaţená   19 

Plánovaná 65   

Výchozí     

711101 Výstup Počet 

uskutečněných 

školení, 

seminářů, 

workshopů, 

konferencí 

Počet akcí ŘO Dosaţená   30 

Plánovaná 100   

Výchozí     

711102 

 Výstup 

Z toho akcí 

uskutečněných 

za mezinárodní 

účasti 

Počet akcí ŘO Dosaţená   5 

Plánovaná 20   

Výchozí     

Zdroj dat: Monitorovací zprávy projektů k 27. 2. 2009 

 

 

 

Tabulka č. 8: Plnění indikátorů výsledku prioritní osy 4 – Technická pomoc 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 

Zdroj Hodnota Cílová 

hodnota 

2015 

Dosažená 

hodnota 

712501 

Výsledek 

Počet 

uskutečněných 

kontrol čerpání 

finančních 

prostředků 

Počet uskuteč-

něných kontrol 

(ex-ante, mid-

term, ex post, 

kontrola 

vzorků) 

ŘO Dosaţená   267 

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 Dosaţená  1799 

Plánovaná 1250   

Výchozí     

711900 

Výsledek 

Počet 

proškolených 

osob 

Počet osob ŘO Dosaţená   0 

Plánovaná 88   

Výchozí     

Zdroj dat: Monitorovací zprávy projektů k 27. 2. 2009 

 

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 soudrţnosti 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 

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 ve sledovaném období 

V rámci této prioritní oblasti ve sledovaném období probíhala realizace projektu „Řízení a 

implementace ROP JV 2008“, který navazuje na předchozí projekt „Podpora řízení ROP JV“ 
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(realizován řídícím orgánem ROP JV v období I/2007-I/2008). Během sledovaného období 

probíhaly 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 listopadu, prosinci a lednu byly vynaloţeny na:  

 mzdové výdaje včetně odvodů, odměny expertům 

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

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

poplatků aj.) 

 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“ bylo ukončeno výběrové řízení na evaluační 

aktivity a začala realizace veřejné zakázky dle harmonogramu.  

V prosinci 2008 byl podán další z projektů v oblasti podpory 4.1. Projekt „Aktivity spojené 

s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 2009-2015“ je zaměřen zejména na 

následující aktivity: 

 

 přípravu a organizaci jednání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod a 

Monitorovacího výboru ROP JV a jiných pracovních skupin včetně účasti odborníků a 

jiných subjektů na těchto jednáních; 

 přípravu, výběr, ocenění a sledování pomoci a operací; 

 provádění auditů, vnitřního kontrolního systému, kontroly prováděné na místě činností, 

kontroly zadávání veřejných zakázek, dohledu nad pravidly poskytování veřejné podpory, 

platy zaměstnanců, apod.; 

 zpracování evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz 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; 

 zdokonalování evaluačních metod a výměny informací v této oblasti; 

 příprava Komunikačního plánu (KoP) ROP JV; 

 příprava, zpracování analýz, podkladových studií a dokumentů pro programové období 

2014–2020. 

 

Realizace projektu bude probíhat aţ do roku 2015. Ve sledovaném období nebyla podána ţádná 

monitorovací zpráva k tomuto projektu.  
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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, 

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 ve sledovaném období 

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 realizovány aktivity, které povedou k naplnění jak všeobecného, 

tak i specifických cílů projektu. 

Hlavní výdaje v měsících listopadu, prosinci a lednu byly vynaloţeny na:  

 Nákup materiálu 

 Tisk materiálů – tisk broţur, pozvánek a informačních broţur pro konferenci VIZE 

2015, tisk kalendáře pro rok 2009 a PF 2009 

 Nákup propagačních předmětů – nákup diářů, ručníků 

 Zpracování grafických návrhů pro potřeby zajištění konference VIZE 2015, grafické 

zpracování Výroční zprávy pro rok 2007, vizitek, personálních inzerátů a dalších 

materiálů 

 Vysílání rozhlasové reklamy v rádiu Petrov 

 Zajištění sluţeb v rámci konání konference VIZE 2015 (ozvučení sálů, videoprojekce, 

činnost hostesek, technická asistence při přípravě a konání konference, 

fotodokumentace) 

 Pronájem prostor a občerstvení pro konání seminářů a konference VIZE 2015 

 Sluţby poradenské agentury při přípravě a realizaci konference VIZE 2015 a další 

poradenství v oblasti komunikace 

 výdaje na interní vzdělávání  

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

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

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

Jihovýchod. Projekt byl doporučen k financování. 

V prosinci 2008 byl podán další z projektů v oblasti podpory 4.2. Projekt „Podpora absorpční 

kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009-2015“ je zaměřen zejména na následující aktivity: 

 

 zpracování návodů a pomůcek za účelem metodické pomoci potenciálním ţadatelům 

při přípravě kvalitních projektů (např. modelové ţádosti, pilotní projekty, vzory, best 

practice apod.); 

 vzdělávací programy spojené s přípravou a realizací programu a projektů; 

 koordinace a poradenství potencionálním ţadatelům při přípravě projektové 

dokumentace pro projektové záměry, které budou následně předloţeny do ROP JV za 

účelem spolufinancování z ERDF (ţádost o dotaci, projektová dokumentace k 

územnímu řízení nebo ke stavebnímu řízení včetně rozpočtu, dokumentace k 

hodnocení vlivu na ţivotní prostředí (EIA), analýza nákladů a výnosů, studie 

proveditelnosti apod.); 

 poskytování informací a poradenských a konzultačních sluţeb potencionálním 

ţadatelům o podporu z ROP JV; 

 šíření povědomí o programu, informační kanály, vytváření sítí, pořádání informačních a 

propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů 

těchto akcí; 

 realizace aktivit vyplývajících z Komunikačního plánu zaměřených na oblast 

informovanosti a publicity ROP JV; 

 expertní podporu příjemcům dotace; 

 

Realizace projektu bude probíhat aţ do roku 2015. Ve sledovaném období nebyla podána 

ţádná monitorovací zpráva k tomuto projektu. 

 

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 ţivoty občanů. Tento důraz je vyjádřen legislativními poţadavky na 

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

odráţí důleţitost 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 soudrţnosti je zakotvena v čl. 69 obecného nařízení. Článek 69 stanovuje kromě 
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samotné povinnosti poskytovat informace o spolufinancovaných programech jako hlavní cíl 

také jejich propagaci, zdůraznění role Společenství a zajištění transparentní pomoci 

poskytované z fondů.  

 

Tabulka č. 9: Přehled komunikačních aktivit v roce 2008 

Nástroj 

publicity 

Médium  termín realizace cena (Kč) 

Mediální komunikace 

Rozhlas Český rozhlas 

2 

Káva o čtvrté beseda 0 

Rádio Jih soutěţ 22. 9. – 31. 10. 2008 29 869,- 

Rádio Petrov Ekonomický zápisník PR rozhovor 

7. 11. 2008 

11 900,- 

Inzerce Moderní obec informační inzerát 3. 7. 63 972,- 

 

4. 8. 

4. 9. 

2. 10. 

6. 11. 

4. 12. 

Dotace 19. 6. 323 868,-  

24. 7. 

18. 9. 

16. 10. 

13. 11. 

18. 12. 

MF Dnes JM + 

Vysočina 

5. 5.  38 264,- 

1. 8. a 6. 8. 38 263,- 

MF Dnes JM 30. 8. + 6. + 13. + 20. + 27. 9. + 4. 

10.  

97 104,- 

  

Deníky JMK + 

Vysočina 

Cesty městy 

30. 7. 26 180,- 

Deníky JMK září 2008  42 905,- 

Deníky 

Vysočina 

15. + 22. + 29. 8. 32 747,- 

Listy jiţní 

Moravy 

září 2008 

prosinec 2008 

56 168,- 

2 inzeráty 

HN Morava personální inzerce 26. 5.  24 033,- 

MF Dnes JM 10. + 15. 1.  21 259,- 

10. + 15. 1. 49 782,- 

17. + 22. 1. 21 259,- 

24. + 29. 1. 21 259,- 
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11. + 13. 3. 27 526,- 

17. + 22. 4. 41 294,- 

22. + 27. 5. 27 529,- 

1.  + 3. 7. 27 529,- 

30. 9. + 2. 10. 27 529,- 

23. + 27. 10. 23 928,- 

11. + 16. 12. 33 264,- 

Deníky 

Vysočina 

15. + 18. 7. 18 492,- 

19. + 23. 9. 21 266,- 

Jihlavské listy 06/2008 12 240,- 

Jihomoravský 

lobbing 

redakční články 07/2008 

10/2008 

12/2008 

0 

Venkovní 

reklama 

URBIS billboard 04/2008 19 040,- 

DPmB tramvaj venkovní polep 487 900,- 

On-line komunikace 

internetové 

stránky 

 Úprava stávajících 

stránek, anglická 

verze, příručka pro 

ţadatele 

průběţně 160 343,- 

Public Relations 

tiskové zprávy tiskové zprávy 16 průběţně 0 

Protext 7 zpráv průběţně 21 420,- 

tiskové 

konference 

3 tiskové 

konference  

Hotel Continental 03/2008  

06/2008  

07/2008  

18 000,- 

events Návštěva 

eurokomisařky 

Danuty 

Hübner 

zahájení 

komunikační 

kampaně 

31. 3. 2008 76 752,- 

 Projekty 

podpořené 

dotacemi 

z ROP 

Jihovýchod 

výstava  12. 11. 2008 60 710,- 

Přímá komunikace 

semináře 14 seminářů  2/2008,3/2008,5/2008,6/2008,7/2008

,8/2008,10/2008,11/2008 

432 362,- 

konference VIZE 2015  12. 11. 2008 317 835,- 

Publikační aktivity 

letáky a 

plakáty 

 PF 2009 

700 ks 

 10 111,- 

 Kalendář 2009  104 477,- 
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1 000 ks 

metodiky, 

manuály, 

příručky 

 Příručka pro ţadatele 

a příjemce 

interaktivní elektronická verze 48 800,- 

informační 

publikace 

 ROP South-East 

1 000 ks 

 62 991,- 

 Výroční zpráva 2007 

500 ks 

  

212 913,- 

 Annual Report 2007 

200 ks 

 

 ROP Jihovýchod 

1 000 ks 

ROP Jihovýchod – 

anglicky 

1 000 ks 

 125 983,- 

 Starosti (nejen) 

starostů aneb 

programové desatero 

2 000 ks 

 48 537,- 

 Dva roky ROP 

Jihovýchod 

2 000 ks 

 152 347,- 

 VIZE 2015 

350 ks 

 88 865,- 

zprávy a 

studie 

Naviga 4 Komunikační plán 

2007-2013 

 119 000,- 

Ostatní nástroje 

propagační 

předměty 

 různé typy  824 547,- 

Ostatní  vizitky  19 049,- 

  stojací bannery ROP 

JV pro Jihlavu 

3 ks 

  

 

 

 

58 923,- 

  nástěnné bannery 

ROP JV pro Brno 

3 ks 

 

  stojací bannery VIZE 

2015 

2 ks 

 

  pozvánky VIZE 2015 

150 ks 

 5 471,- 

  kartičky k dárkovým 

předmětům 

1 000 ks 

 5 829,- 
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Příklady úspěšných realizovaných aktivit ve sledovaném období: 

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

budoucí směřování regionu soudrţnosti Jihovýchod. Součástí konference jsou souběţně 

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

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

strategie rozvoje regionu.  

 

 

  potisk obálek DL 

5 000 ks 

10 000 ks 

 26 882,- 

  potisk obálek C5 

5 000 ks 

 17 421,- 

  výseková sloha 

4 000 ks 

 46 618,- 

marketingová 

šetření 

Newton Media roční mediální 

analýza 

 18 000,- 
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o Série seminářů pro příjemce dotace konané v únoru, dubnu a květnu 2009 
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o Kulatý stůl regionálních rad a bank při veletrhu URBIS INVEST  

 

 

4.3 Realizace evaluačních činností 

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

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 udrţitelného 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 soudrţnosti Jihovýchod je zajišťována 

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

skupin na národní úrovni (poslední proběhla dne 9. 3. 2009) a připravuje jednání interní 

pracovní skupiny pro evaluaci na úrovni Regionální rady (probíhají průběţně dle dílčích 

výstupů a finálních výstupů jednotlivých evaluací).  
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V současné době jsou ukončovány čtyři evaluační zakázky, které byly vyhlášeny v prosinci 

roku 2008, jejichţ komplexním cílem je zkvalitnění implementace ROP JV. Konkrétně jde o: 

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 ţadatele a příjemce ROP Jihovýchod. 

Tyto zakázky budou finálně ukončeny v červnu aţ srpnu roku 2009. Monitorovací výbor ROP 

JV bude s výsledky a doporučeními těchto evaluací seznámen na příštím zasedání. 

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

strategickým významem pro cestovní ruch. S konkrétním výstupem budou členové MV ROP 

JV seznámeni na aktuálním 6. zasedání MV ROP JV dne 5. 6. 2009 v samostatném bodu 

programu. 

 

4.4 Aktivity Monitorovacího výboru 

Monitorovací výbor (MV) ROP JV 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 dohlíţí na dosahování cílů programu při efektivním vyuţití 

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

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

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

samosprávy a horizontálně odpovídá jeho sloţení hlavním dotčeným sloţkám 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 příleţitosti 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. 
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Na pátém zasedání (dne 1. 12. 2008 v Brně) Monitorovací výbor projednal a schválil 

Informaci o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod, realokaci mezi oblastmi podpory 4.1 a 4.2 v 

poměru 75:25 z důvodu nutnosti zajištění odpovědné a účinné správy a implementace ROP 

JV, evaluační studii ke změně bodové hranice pro výběr projektů, jenţ se týká hodnocení 

projektů v oblastech podpory 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 a 3.4, kde došlo ke sníţení spodní 

bodové hranice pro příjem projektů na 50 bodů a v neposlední řadě byly prezentovány 

informace o sběru projektových záměrů se strategickým významem pro cestovní ruch, kde 

mají být podpořeny především velké projekty s velkým potenciálem pro dosaţení pozitivních 

synergických efektů. Dalšími důleţitými body jednání byly plán výzev na rok 2009 a 

informace o závěrech konference VIZE 2015, kde byly definovány příleţitosti a ohroţení pro 

jednotlivé prioritní osy. Na závěr byli členové MV ROP Jihovýchod seznámeni s informací o 

zpřesnění hodnotících kritérií. 

 

4.5 Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP 

Ke dni 15. 5. 2009 měl Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod 57 

zaměstnanců, z toho 34 ţen a 23 muţů. Ve sledovaném období od 1. 11. 2008 do 5. 5. 2009 

nastoupilo 8 nových zaměstnanců zejména na Odbor implementace projektů a 5 

zaměstnanců odešlo z různých oddělení, dvě zaměstnankyně jsou v současnosti na 

rodičovské dovolené. Úřad RR JV má také k dispozici řadu expertů a spolupracuje také s 

Regionální rozvojovou agenturou jiţní Moravy. 



 

 

 

 

 

Strana 43 (celkem 43) 

 

 

 

 

5. Závěry a doporučení 

 

Lze konstatovat, ţe realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod zdárně 

pokračuje jak na úrovni programu, tak i na úrovni prioritních os.  

Oproti minulému období se dynamický vývoj posunul od stádia registrace nových projektů 

k jejich hodnocení, administraci a realizaci (několik projektů jiţ dokonce realizaci svých 

záměrů dokončilo). Výrazný vývoj lze zaznamenat také ve finančním plnění programu – 

došlo k prudkému nárůstu počtu ţádostí o platbu a mnohé z těchto ţádostí jiţ byly 

proplaceny. Byla také schválena souhrnná ţádosti o platbu. 

Program je kvalitně zajišťován i po administrativní stránce. Probíhá realizace evaluačních 

projektů, zejména se zaměřením na zhodnocení implementace programu za poslední rok, na 

indikátorovou soustavu, na proces hodnocení projektů a na srozumitelnost a úplnost 

dokumentace pro ţadatele a příjemce. Právě zkvalitňování komunikace s nimi totiţ zůstává 

jednou z priorit RR JV i do budoucna tak, aby ubylo nedostatečně připravených projektů, 

resp. chybně administrovaných či realizovaných projektů.  Informace budou příjemcům i 

ţadatelům nadále poskytovány především formou dalších odborně zaměřených seminářů 

pro ţadatele a příjemce, které se dosud velmi osvědčily a v tištěné formě v podobě Příručky 

ţadatele a příjemce, která je pravidelně aktualizována.  

Nebyly zaznamenány ţádné problémy, které by váţně ohroţovaly naplňování programu. Za 

největší riziko v implementaci ROP JV je povaţován neúplný a nedostatečný monitorovací 

systém. Tento systém je proto ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci neustále 

zdokonalován. Např. od ledna 2009 bylo zprovozněno elektronické podávání ţádostí o 

platbu a začátkem června bude stejně zpracováno i podávání monitorovacích zpráv. Tím je 

minimalizováno mnoţství ručně zadávaných údajů jak ze strany ŘO, tak ze strany příjemce. 

Na úrovni řídicího orgánu byl také nastaven systém kontrol aktuálnosti dat v monitorovacím 

systému a ten je tak dnes jiţ schopen poskytovat relevantní údaje, které jsou účinnou 

pomůckou při řízení programu. V blízké době by také mělo dojít k automatizaci přenosů dat 

mezi účetním systémem a monitorovacím systémem.  

 

 


