
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Vážená slečno Večeřová, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 25. 6. 2013, která byla Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod doručena dne 8. 7. 2013 a je vedena pod č. j.: RRJV 10280/2013, Vám 

k jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:  

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádné dokumenty vztahující se k veřejným 

zakázkám na zpracování těchto dokumentů  

 Finální ex-ante hodnocení ROP NUTS 2 Jihovýchod na programovací období 2007–2013; 

 Dodatečné ex-ante hodnocení ROP NUTS 2 Jihovýchod na programovací období 2007–2013 

(dodatek na základě připomínek EK). 

Veřejná zakázka na zpracování výše uvedených dokumentů byla zpracována krajskými úřady 

Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje rovněž žádnou dokumentaci ke Zprávě o 

realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod z roku 2009, neboť tento dokument je 

v celém rozsahu zpracováván zaměstnanci Úřadu Regionální rady Jihovýchod.  

Na přiloženém CD, které tvoří přílohu tohoto dopisu, Vám zasíláme veškeré požadované dokumenty 

vztahující se k veřejným zakázkám na zpracování těchto evaluací: 

 Evaluace dosavadní implementace ROP JV - Systém hodnocení projektů a hodnotících kritérií 

ROP JV; 

 Evaluace dosavadní implementace ROP JV - Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení 

evaluačních aktivit; 

 Evaluace dosavadní implementace ROP JV - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy 

ROP JV a návrhu jejího zkvalitnění; 
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 Evaluace dosavadní implementace ROP JV - Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a 

příjemce; 

 Evaluace dosavadní implementace ROP JV - Závěrečná zpráva. 

 

 Přehled konečné fakturace k jednotlivým veřejným zakázkám je následující 

Název studie Výdaje 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV - 

Systém hodnocení projektů a hodnotících kritérií 

ROP JV 

928 200,- Kč 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV - 

Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení 

evaluačních aktivit 

205 870,- Kč  

Evaluace dosavadní implementace ROP JV - 

Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy 

ROP JV a návrhu jejího zkvalitnění 

833 000,- Kč  

Evaluace dosavadní implementace ROP JV - 

Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a 

příjemce 

833 000,- Kč 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV - 

Závěrečná zpráva 
297 600,- Kč 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  

1x CD s požadovanými dokumenty 


