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ÚVODNÍ SLOVO  

 

Váţení přátelé, 

dostává se vám do rukou Výroční zpráva Regionální rady regionu 
soudrţnosti Jihovýchod za rok 2008. Jde o bilanci činnosti regionu 
soudrţnosti Jihovýchod i jeho Regionální rady.  

Bez ohledu na to, ţe se loni na podzim změnila z hlediska krajských 
zastupitelstev politická mapa České republiky, jednoznačně pokračuje 
kontinuita v tom, ţe evropská témata a evropské projekty jsou prioritou 
nových politických reprezentací Jihomoravského kraje i kraje Vysočina. 
Kaţdého z nás bez ohledu na politickou příslušnost těší skutečnost, ţe 
právě náš region soudrţnosti Jihovýchod patří v rámci České republiky 
mezi nejúspěšnější v čerpání evropských fondů na velmi kvalitní 
projekty.   

Chci proto i touto cestou poděkovat všem představitelům Regionální 
rady regionu soudrţnosti Jihovýchod a pracovníkům jejího úřadu za 
odvedenou práci. Na následujících stranách najdete řadu konkrétních 

čísel a statistik, vypovídajících o tom, co vše se v roce 2008 povedlo. Uvedu proto jen tři základní údaje 
– za loňský rok bylo zaregistrováno 875 projektů ţádajících o více neţ 16 miliard korun, k financování 
byly doporučeny 286 projektů s výší schválených dotací přesahující 7 miliard korun. Příjemcům dotací 
bylo proplaceno 195 milionů korun, především na projekty v oblasti dopravy. 

Jsem přesvědčen, ţe tento úspěšný trend potrvá i nadále.  

Mgr. Michal Hašek, předseda Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod a hejtman 
Jihomoravského kraje 

 

Váţení čtenáři, zájemci o regionální dotační dění, 

rok 2008 byl prvním rokem realizace Regionálního operačního programu 
(ROP) Jihovýchod. Úřad zaregistroval v roce 2008 celkem 875 projektů 
ucházejících se o dotace ve výši přes 16 miliard korun. Lze 
s uspokojením konstatovat, ţe region Jihovýchod má potenciál projektů 
a elán ţadatelů pustit se do dotačních projektů, coţ jsou důleţité 
předpoklady dotační politiky. Téměř stovce projektů realizovaných na 
Vysočině byly v roce 2008 schváleny dotace z ROP Jihovýchod 
v celkové výši přes 2,5 miliardy korun. 

Snahou kraje Vysočina je zajistit kvalitní a bezpečnou dopravní 
infrastrukturu, hlavní článek rozvoje konkurenceschopného kraje. V této 
oblasti bylo v roce 2008 podpořeno šest projektů modernizace silnic II. a 
III. třídy dotacemi ve výši 757 milionů korun. Jedná se např. o silnice 
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hranice kraje – Pelhřimov, Brtnice – Zašovice, obchvat Bohdalova a most ve Stropešíně. Za evropské 
peníze města rozšíří síť cyklostezek.  

Důleţitým milníkem pro Vysočinu bylo získání dotací pro krajské nemocnice s důrazem na zvýšení 
zdravotnické péče o občany díky výstavbě a rekonstrukci zdravotnických zařízení a nákupem nových 
zdravotnických přístrojů. Větší část těchto výdajů (60 procent) byla hrazena z rozpočtu kraje Vysočina, 
téměř 500 miliony přispěly dotace z ROP Jihovýchod. V Nemocnici Třebíč tak staví Pavilon pro matku a 
dítě, Nemocnice Havlíčkův Brod rekonstruuje budovu interny a nakoupí zdravotnické přístroje, v 
Nemocnici Pelhřimov probíhá přestavba a nástavba hlavní lůţkové budovy a nemocnice bude vybavena 
moderní lékařskou technologií. Nemocnice Nové Město na Moravě staví interní pavilon. 

Prioritou rozvoje měst a obcí kraje Vysočina je zlepšení kvality ţivota obyvatel získáním dotací na 
sportovní a kulturní aktivity, na úpravu veřejných prostranství a na školská zařízení. ROP Jihovýchod 
přispívá svými dotacemi i regeneracím historických center a veřejných prostranství, uspěly mnohé 
projekty výstavby a modernizace zařízení sociální péče. V oblasti cestovního ruchu je kladen důraz na 
prezentaci historie Vysočiny, nádherné přírody a zdravého ovzduší. ROP Jihovýchod podporuje projekty 
zpřístupnění kulturních památek a turistických atraktivit pro veřejnost. 

Jiţ v prvním roce realizace dotačních projektů je díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod 
patrná podpora rozvoje celého regionu. 

MUDr. Jiří Běhounek, místopředseda Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod a hejtman kraje 
Vysočina 
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MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ 

Výroční zpráva slouţí vzhledem ke své souhrnnosti Evropské komisi jako nejdůleţitější zdroj informací 
o prováděných investicích. Poskytnuté informace mohou vést k diskuzi o zohlednění specifických 
národních, regionálních či lokálních potřeb v OP mezi ŘO a EK a tudíţ ke stálému zdokonalování 
celkového výkonu strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. Jiţ z tohoto důvodu ŘO ROP JV přistupuje 
k výročním zprávám s maximální pozorností. Mimoto výroční zpráva umoţňuje monitorovacím výborům 
provést kaţdý rok "inventuru" svých operačních programů. Výroční zpráva je tedy nejenom hlavním 
informačním zdrojem, ale také klíčovým instrumentem v řízení a kontrole OP. Výroční zprávu o realizaci 
programu připravuje řídící orgán operačního programu a předkládá ji po schválení monitorovacím 
výborem k posouzení Komisi. Kopie schválené finální výroční zprávy je také zasílána PCO a AO, stejně 
jako NOK. 

Legislativní základ výroční zprávy o provádění operačního programu udává čl. 67 nařízení 1083/2006. 
Za zhotovení výroční zprávy je zodpovědný řídící orgán operačního programu. Konkrétní poţadavky na 
obsah výroční zprávy jsou uvedené v příloze XVIII nařízení 1828/ 2006. Jsou-li tyto informace ve zprávě 
zahrnuty a dostatečně popsány, povaţuje EK výroční zprávu za přípustnou. Dle čl. 67 nařízení 
1083/2006 musí být výroční zpráva za uplynulý kalendářní rok zaslána Komisi do 30. června kaţdého 
následujícího roku, počínaje rokem 2008. Komise uvědomí členský stát o přípustnosti výroční zprávy do 
deseti pracovních dní ode dne jejího doručení. O svém stanovisku k obsahu přípustné výroční zprávy 
o provádění uvědomí Komise členský stát do dvou měsíců ode dne doručení. Pokud se Komise ve 
stanovené lhůtě k výroční zprávě nevyjádří, povaţuje se zpráva za přijatou. 

Obsahem Výroční zprávy o provádění ROP JV jsou především informace o věcném a finančním pokroku 
programu, kvalitativní hodnocení prioritních os, podklady pro hodnocení příspěvku k naplňování 
Lisabonské strategie, hodnocení a popis souvislostí implementace ROP JV včetně návazností na další 
operační programy implementované v ČR za spoluúčasti prostředků z fondů EU. 

Celkové hodnocení provádění ROP JV dle Výroční zprávy o provádění ROP Jihovýchod za rok 2008 
vyznívá příznivě. Na základě hodnocení jednotlivých výzev lze konstatovat, ţe v cílovém regionu existuje 
dostatečná absorpční kapacita. V rámci všech prioritních os ROP JV se podařilo úspěšně zahájit příjem 
projektových ţádostí, ve všech prioritních osách jsou zahájeny projekty, přičemţ dochází k velmi 
dobrému věcnému i finančnímu pokroku při implementaci programu. Zájem ţadatelů o podporu projektů 
v jednotlivých oblastech podpory překračuje moţnosti finanční alokace jednotlivých výzev, je tedy nutné 
vybírat projekty, které nejlépe odpovídají cílům programu a nejlépe naplňují kvalitativní kritéria 
hodnocení projektů. 
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Stručný přehled výsledků ROP Jihovýchod 

Prioritní 
osa/ 

Oblast 
podpory 

Alokace 
2007-2013 (v 

EUR) 

Předloţené projekty 
Vyřazené 
projekty 

Projekty v 
administraci 

Schválené projekty 

Zaregistrované 
ţádosti o 
platbu** 

Proplacené 
ţádosti o 
platbu** 

Počet 
Objem v 

EUR* Počet Počet 
Objem v 

EUR* Počet 
Objem v 

EUR* 

a b c d e f g h i j k 

1 406 092 191 86 149 477 093 8 35 60 164 672 43 79 434 440 16 552 214 5 865 756 

2 157 464 317 307 125 056 939 178 72 35 749 162 57 20 205 645 2 383 209 156 688 

3 237 025 238 473 313 031 992 146 250 158 126 571 77 48 135 910 4 562 703 - 

4 28 177 826 9 26 993 527 1 - - 8 25 049 624 4 870 957 4 161 042 

Zdroj: IS MONIT7+ 

Poznámky: 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

* Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního 
rozpočtu a kraje) 

** Ze schválených/realizovaných projektů 

 

Největší finanční pokrok lze pozorovat v prioritní ose 1 (Dostupnost dopravy), coţ je dáno charakterem 
projektů předkládaných v rámci této prioritní osy. Celkem bylo v rámci prioritní osy 1 schváleno 43 
projektů v celkové výši 79.434.440 EUR (zahrnuje veřejné prostředky, tj. příspěvek Společenství a 
dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje). V rámci prioritní osy 1 bylo 
zaregistrovanými ţádostmi o platbu poţadováno 16.552.214 EUR. Skutečně proplacené prostředky na 
základě předloţených ţádostí o platbu dosáhly v rámci prioritní osy 1 celkové výše 5.865.756 EUR. 

Největšího věcného pokroku bylo z pohledu plnění stanovených monitorovacích indikátorů dosaţeno 
v prioritní ose 2 (Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu). Projektům, které byly v průběhu roku 2008 
v realizaci, se podařilo významně přispět k plnění cílových hodnot řady indikátorů. Dále se v rámci 
prioritní osy 2 předpokládá další kvalitativní posun v záměru přípravy několika strategických projektů 
v oblasti cestovního ruchu, které by měli zahájit svoji realizaci v roce 2010. Celkem bylo v rámci prioritní 
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osy 2 schváleno 57 projektů v celkové výši 20.205.645 EUR (zahrnuje veřejné prostředky, tj. příspěvek 
Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního rozpočtu a kraje). V rámci prioritní 
osy 2 bylo zaregistrovanými ţádostmi o platbu poţadováno 2.383.209 EUR. Skutečně proplacené 
prostředky na základě předloţených ţádostí o platbu dosáhly v rámci prioritní osy 2 celkové výše 
156.688 EUR. 

Největší počet schválených projektů obsahují oblasti podpory prioritní osy 3 (Udrţitelný rozvoj měst a 
venkovských sídel). Celkem bylo v rámci prioritní osy 3 schváleno 77 projektů v celkové výši 48.135.910 
EUR (zahrnuje veřejné prostředky, tj. příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z 
účasti státního rozpočtu a kraje). V rámci prioritní osy 3 bylo zaregistrovanými ţádostmi o platbu 
poţadováno 4.562.703 EUR. V rámci prioritní osy 3 jsou v oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních 
center podporovány projekty vycházející z Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM), vzhledem ke 
komplexnosti přípravy nebyl v průběhu roku 2008 schválen v této oblasti podpory ţádný projekt a 
významnější věcný i finanční pokrok v oblasti podpory 3.1 se tak očekává v průběhu let 2009-2010.  

Pro zajištění implementace programu je určena prioritní osa 4 (Technická pomoc). Celkem bylo v oblasti 
podpory procesů implementace programu schváleno 8 projektů v celkové výši 25.049.624 EUR 
(zahrnuje veřejné prostředky, tj. příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti 
státního rozpočtu a kraje). V rámci prioritní osy 4 bylo zaregistrovanými ţádostmi o platbu poţadováno 
4.870.957 EUR. Skutečně proplacené prostředky na základě předloţených ţádostí o platbu dosáhly 
v rámci prioritní osy 4 celkové výše 1.319.013 EUR. 

Implementaci ROP JV zajišťuje Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod, která je řídícím 
orgánem ROP JV. Vlastní zajištění implementace programu z převáţné části zajišťuje Úřad Regionální 
rady regionu soudrţnosti Jihovýchod. Významné pozornosti při implementaci programu se těší 
především ty oblasti podpory, ve kterých ROP Jihovýchod dosahuje jen průměrných nebo 
podprůměrných výsledků v porovnání s nejúspěšnějšími oblastmi podporovanými ROP Jihovýchod. Jde 
zejména oblasti náročné na přípravu projektů s velkými investicemi do dopravní infrastruktury v regionu 
a infrastruktury pro nemotorovou dopravu nebo projektů rozvoje urbanizačních center. Avšak vzhledem 
k včasnému započetí příprav těchto velkých investic a pokročilé fázi přípravy těchto projektů lze 
oprávněně usuzovat, ţe i v těchto oblastech podpory bude zaznamenán významný pokrok 
v následujícím období.          

Všechny vyčíslené finanční hodnoty uvedené v tabulkách Výroční zprávy o provádění ROP JV se 
vztahují k EUR (€), pokud není uvedeno jinak. Doplňkové tabulky (tabulky zpracované nad rámec 
povinného obsahu definovaného v nařízení 1828/2006) mohou být podle účelnosti vyjádřeny v Kč. 
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1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU 

Tabulka č. 1: Identifikační údaje ROP JV 

OPERAČNÍ 
PROGRAM 

Dotčený cíl Konvergence 

 Dotčená způsobilá oblast CZ06 

Programové období 2007–2013 

Číslo programu (CCI) 2007CZ161PO001 

Název programu Regionální operační 
program regionu 

soudrţnosti NUTS 2 
Jihovýchod 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O PROVÁDĚNÍ 

Rok, za nějţ se podává zpráva 2008 

Datum schválení výroční zprávy 
monitorovacím výborem 

5. června 2009 

Zdroj: ÚRR JV 

1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod 

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. 

Celkově je pro Regionální operační program Jihovýchod z veřejných prostředků vyčleněna alokace ve 
výši 828 759 572 EUR, z toho 704 445 636 EUR jako příspěvek Společenství. 

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

1.2 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: 

 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
300 425 345 EUR, z toho 255 361 543 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 36,3% 
celkové alokace ROP JV); 

 Rozvoj dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy, s celkovou alokací veřejných prostředků 
ve výši 40 952 244 EUR, z toho 34 809 407 jako příspěvek Společenství (tj. 4,9% celkové 
alokace ROP JV); 

 Obnova vozového parku dráţních vozidel hromadné přepravy osob, s celkovou alokací 
veřejných prostředků ve výši 43 581 233 EUR, z toho 37 044 048 EUR jako příspěvek 
Společenství (tj. 5,3% celkové alokace ROP JV); 

 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu, s celkovou alokací veřejných prostředků 
ve výši 21 133 369 EUR, z toho 17 963 364 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 2,6% 
celkové alokace ROP JV). 

Celkově je tedy pro prioritní osu 1 Dostupnost dopravy z veřejných prostředků vyčleněna alokace ve výši 
406 092 181 EUR, z toho 345 178 362 EUR jako příspěvek Společenství, coţ představuje asi 49% 
z celkové alokace ROP JV. 

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. 

1.3 Prioritní osa 2 Rozvoj udrţitelného 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, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
133 844 669 EUR, z toho 113 767 969 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 16,2% celkové 
alokace ROP JV); 

 2.1 Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
23 619 648 EUR, z toho 20 076 701 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 2,9% celkové alokace 
ROP JV). 

Celkově je tedy pro prioritní osu 2 Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu z veřejných prostředků 
vyčleněna alokace ve výši 157 464 317 EUR, z toho 133 844 670 EUR jako příspěvek Společenství, coţ 
představuje asi 19% z celkové alokace ROP JV. 

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 hipostezek 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. 

1.4 Prioritní osa 3 Udrţitelný 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 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, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
95 895 769EUR, z toho 81 511 404 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 11,6% celkové alokace 
ROP JV); 

 3.2 Rozvoj regionálních středisek, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 58 750 185 
EUR, z toho 49 937 657 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 7,1% celkové alokace ROP JV); 

 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
44 861 338, z toho 38 132 137 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 5,4% celkové alokace ROP 
JV); 

 3.4 Veřejné sluţby regionálního významu, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
37 517 946 EUR, z toho 31 890 254 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 4,5% celkové alokace 
ROP JV).     

Celkově je tedy pro prioritní osu 3 Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel z veřejných prostředků 
vyčleněna alokace ve výši 237 025 238 EUR, z toho 201 471 452 EUR jako příspěvek Společenství, coţ 
představuje asi 28,6% z celkové alokace ROP JV. 
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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. 

1.5 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, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
21 133 367 EUR, z toho 17 963 362 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 2,6% celkové alokace 
ROP JV); 

 4.2 Podpora absorpční kapacity, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 7 044 459 EUR, 
z toho 5 987 790 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 0,9% celkové alokace ROP JV). 

Celkově je tedy pro prioritní osu 4 Technická pomoc z veřejných prostředků vyčleněna alokace ve výši 
28 177 826 EUR, z toho 23 951 152 EUR jako příspěvek Společenství, coţ představuje asi 3,4% 
z celkové alokace ROP JV. 

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

1.6 Stěţejní a pro implementaci ROP JV relevantní dokumenty 

Regionální operační Jihovýchod koresponduje se Strategickými obecnými zásadami Společenství pro 
soudrţnost ze dne 6. října 2006, které vymezují orientační rámec pro intervenci Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti v členských státech EU. 

Na evropské úrovni dále mezi nejvýznamnější dokumenty relevantní pro ROP JV patří Nařízení komise 
(ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a dále k nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

Na národní úrovni mezi stěţejní relevantní dokumenty patří Národní rozvojový plán České republiky pro 
období 2007-2013, jenţ definuje strategii rozvoje v daném období. Na něj potom navazuje Národní 
strategický referenční rámec jakoţto základní programový dokument České republiky pro vyuţívání 
fondů Evropské unie v období 2007-2013. 

Na úrovni programu řadíme mezi nejdůleţitější související dokumenty programový dokument Regionální 
operační program Jihovýchod 2007-2013, který definuje zaměření a cíle programu a dále prováděcí 
dokumentaci programu. 
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1.7 Rozdělení kompetencí mezi řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty 

Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod jako řídicí orgán nemá ţádné zprostředkující subjekty a 
je tedy plně zodpovědná za implementaci operačního programu. 

1.8 Charakteristika regionu 

Svou rozlohou 13 991 km2 je region soudrţnosti Jihovýchod druhým plošně největším regionem 
soudrţnosti NUTS 2 ČR po regionu soudrţnosti Jihozápad. Počtem obyvatel 1 641 125 (k 1. lednu 2006) 
je region soudrţnosti NUTS 2 Jihovýchod nejlidnatějším regionem soudrţnosti v rámci ČR, na celkovém 
počtu obyvatel ČR se podílí zhruba 16%. Co se týče pozice regionu Jihovýchod v ekonomice ČR, jedná 
se o druhý nejvýznamnější region soudrţnosti se zhruba 15% podílem na tvorbě celorepublikového 
HDP. Důleţitým rysem vývoje ekonomiky regionu Jihovýchod je soustavný růst HDP od roku 1999. 
Region má také výhodnou geografickou polohu z hlediska průběhu komunikací nadregionálního i 
mezinárodního významu (sítě TEN–T). 

Obrázek č. 1: Regiony soudrţnosti ČR a vymezení NUTS 2 Jihovýchod 

 

Zdroj: ÚRR JV 

Snahou Regionálního operačního programu Jihovýchod je zlepšit stav v identifikovaných slabých 
stránkách regionu. Mezi ně patří např. tendence k poklesu počtu obyvatel (nízká porodnost, úbytek 
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obyvatelstva přirozenou měnou; „stárnutí“ populace), recese v některých tradičních průmyslových 
odvětvích (zejm. v textilním), výrazné vnitroregionální disparity v míře nezaměstnanosti či přetíţenost 
hlavních komunikačních tahů.  

Informace k aktuální světové finanční hospodářské krizi a jejím dopadům uvádíme v kapitole 2. 4 
Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu. 
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2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 

2.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza 

2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu  

Tabulka č. 2: Kontextové indikátory a indikátory horizontálních témat 

Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

552000 

Regionální HDP na 
obyvatele v PPS 

Přepočet HDP na 
obyvatele pomocí 
PPS (Purchasing 

Power Standards) – 
Standardu kupní 
síly (jednotky EU 

zaloţené na 
společně 

uvaţované paritě 
kupní síly a uţívané 

při objemových 
srovnáních) 

ČSÚ 

Dosaţená 18 233 N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 15 525 18 233 N/A 15 525 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

552001 

Regionální HDP na 
1 obyvatele, ČR = 

100 

HDP na 1 obyv., 
ČR = 100 

ČSÚ 

Dosaţená 90,4 N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 89,7 90,4 N/A 89,7 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

552002 

Regionální HDP na 
1 obyvatele, EU 25 

= 100 

HDP na 1 obyv., 
EU 25 = 100 

ČSÚ 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 66,1 N/A N/A 66,1 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

552101 

Čistý disponibilní 
důchod domácnosti 
na 1 obyvatele, ČR 

= 100 

ČDDD na 1 
obyvatele, ČR = 

100 
ČSÚ 

Dosaţená 96,2 N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 96,6 96,2 N/A 96,6 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

520800 

Obecná míra 
nezaměstnanosti 

Míra 
nezaměstnanosti 
podle Výběrového 
šetření pracovních 

sil (%) NUTS 2 
Jihovýchod 

ČSÚ 

Dosaţená 5,2 N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 7,7 5,2 N/A 7,7 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

520801 

Obecná míra 
nezaměstnanosti - 

muţi 

Míra 
nezaměstnanosti 
podle Výběrového 
šetření pracovních 

sil (%) NUTS 2 
Jihovýchod 

ČSÚ 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 6,4 N/A N/A 6,4 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

520802 

Obecná míra 
nezaměstnanosti - 

ţeny 

Míra 
nezaměstnanosti 
podle Výběrového 
šetření pracovních 

sil (%) NUTS 2 
Jihovýchod 

ČSÚ 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 9,3 N/A N/A 9,3 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

521000 
Průměrná měsíční 

mzda v Kč 

Průměrná hrubá 
měsíční nominální 

mzda na 
zaměstnance v Kč 

ČSÚ Dosaţená 

kV: 18964 
kV:      20 

616 
N/A 

kV:          
20 616 

JMk: JMK:   21 JMK:       
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

19879 554 21 554 

Kontext 

Výchozí 

kV: 18 715 
kV: 

18964 

N/A 

kV: 
18 715 

 

JMK:        
20 272 

JMk: 
19879 

JMK:        
20 272 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

520505 

Míra zaměstnanosti 
15-64 

Podíl 
zaměstnaných 

starších 15 let na 
počtu obyvatel 

starších 15 let v % 

ČSÚ 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 64,8 N/A N/A 64,8 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

520505 

Zaměstnání 
v národním 

hospodářství podle 
sektorů: 

Podíl 
zaměstnaných osob 

v národním 
hospodářství 

starších 15 let v (%) 

MPSV 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

Kontext a) primární 

Výchozí 

a) 6,1 

N/A N/A 

a) 6,1 

 

b) sekundární b) 40,6 b) 40,6 

c) terciární c) 53,3 c) 53,3 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

5212012 
Naděje doţití při 

narození 

V letech (uvádí se 
několikaletý 

průměr) 
ČSÚ 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

Kontext a) muţi 

 b) ţeny 

Výchozí 

a) 72,5* 

N/A N/A 

a) 72,5* 

b) 79,2* b) 79,2* 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

531300 

Podíl obyvatel se 
středním a vyšším 

vzděláním 

Podíl obyvatel ve 
věku 15 a více let 

se vzděláním 
středním 

s maturitou a 
vyšším odborným 
na populaci 15+ v 

% 

ČSÚ 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 31,2 N/A N/A 31,2 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

531301 
Podíl obyvatel 

s vysokoškolským 
vzděláním 

Podíl obyvatel ve 
věku 15 a více let 
s vysokoškolským 

vzděláním na 

ČSÚ 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 11,2 N/A N/A 11,2 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

 

populaci 15+ v % 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

630503 

Průměrná doba 
pobytu 

Přenocování na 
osobu 

ČSÚ 

Dosaţená 2,2 N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 2,4 2,2 N/A 2,4 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

631501 

Zahraniční 
návštěvníci regionu 

– počet příjezdů 

Počet návštěvníků 
v tis. 

ČSÚ 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 427 N/A N/A 427 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

631502 

Zahraniční 
návštěvníci regionu 

– počet 
přenocování 

Počet návštěvníků 
v tis. 

ČSÚ 

Dosaţená 994 N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 874 994 N/A 874 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

630502 

Návštěvníci 
v regionu – počet 

přenocování 

Počet návštěvníků 
v tis. 

ČSÚ 

Dosaţená 3 491 N/A N/A N/A 

Kontext Výchozí 3 482 3 491 N/A 3 482 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

630501 Návštěvníci 
v regionu – počet 

Celkový počet 
příjezdů 

ČSÚ Dosaţená N/A N/A N/A N/A 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Kontext 

příjezdů zahraničních i 
domácích hostů za 
rok v tis. příjezdů 

Výchozí 1 445 N/A N/A 1 445 

 Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

552000 

Regionální HDP na 
obyvatele v PPS 

Přepočet HDP na 
obyvatele pomocí 
PPS (Purchasing 

Power Standards) – 
Standardu kupní 
síly (jednotky EU 

zaloţené na 
společně 

uvaţované paritě 
kupní síly a uţívané 

při objemových 
srovnáních) 

ČSÚ 

Dosaţená 

region: 18 
233 

N/A N/A N/A 
kV:      16 

975 

Kontext 
JMK:   18 

801 

 

Výchozí 

region: 
15 525 

region: 
18 233 

N/A 

region: 
15 525 

kV: 14 582 
kV:      16 

975 
kV: 

14 582 

JMK:        
15 951 

JMK:   18 
801 

JMK: 
15951 

Plánovaná N/A N/A 

region: 
15 924 

region: 
15 925 

kV: 
15 039 

kV: 
15 040 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

JMK: 
16 332 

JMK: 
16 333 

521000 

Průměrná měsíční 
mzda v Kč 

Průměrná hrubá 
měsíční nominální 

mzda na 
zaměstnance v Kč 

ČSÚ 

Dosaţená 

kV:          
18 964 

kV:      20 
616 

N/A 

kV: 

20 616 

JMk:       
19 879 

JMK:    
21 554 

JMK:       
21 554 

Kontext 

Výchozí 

kV: 18 715 
kV:      18 

964 

N/A 

kV: 
18 715 

 

JMK:       
20 272 

JMk:    19 
879 

JMK:       
20 272 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 

520513 

Zaměstnaní 
v národním 

hospodářství podle 
sektorů: terciární 

Podíl 
zaměstnaných osob 

starších 15 let 
v terciárním sektoru 

národního 
hospodářství (v %) 

MPSV 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

Kontext 

Výchozí 

region: 
53,3 

N/A N/A 

region: 
53,3 

 

kV: 44,7 kV: 44,7 

JMK: 57,3 
JMK: 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

57,3 

Plánovaná N/A N/A 

region: 
58,63 

region: 
58,64 

kV: 49,17 kV: 49,18 

JMK: 
63,03 

JMK: 
63,04 

653107 

Sníţení hlukové 
zátěţe obyvatelstva 

Podíl obyvatel 
ţijících v oblasti 
překročení limitu 
hluku podle hluk. 

map v % 

ŘO 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

HT Výchozí 
Hluk. 

mapy MZ 
N/A N/A 

Hluk. 
mapy 

zpracová
vá MZ 

 Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

653103 

Emise prekurzoru 
troposférického 

ozónu 

Celkové roční 
emise 

troposférického 
ozónu: VOC, NOx, 

PCO a CH4 - 
kilotuny 

ŘO 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

HT 

 

Výchozí Region N/A N/A Region 

Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

N/A 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

653104 

Sníţení emisí 
primárních částic a 

prekurzorů 
sekundárních částic 

Celkové roční 
emise primárních 

částic PM10 a 
emise NOx, SO2, a 

NH3 – kt (v 
potenciálu tvorby 

částic) 

ŘO 

Dosaţená N/A N/A N/A N/A 

HT 

Výchozí Region N/A N/A Region 

Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

N/A 

651120 

Plocha nově 
zaloţené nebo 
rekonstruované 
veřejné zeleně 

Plocha v m2 ŘO 

Dosaţená 0 2 100 N/A 2 100 

HT 

Výchozí 0 0 N/A 200 000 

Plánovaná N/A N/A 200 000 200 000 

652000 

Plocha 
revitalizovaných 

nebo zanedbaných 
areálů (brownfields) 

celkem 

Plocha v m2 ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

HT Výchozí 0 0 N/A 66 000 

 Plánovaná N/A N/A 66 000 66 000 

520100 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
celkem 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
brutto (podle 

evidence Úřadu 
práce v přepočtu na 

plnou pracovní 
dobu) 

ŘO 

Dosaţená 219 N/A N/A 0 

Core 01 Výchozí 0 219 N/A 0 

HT Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

N/A 

520101 z toho pro muţe   Dosaţená 0 0 N/A 0 



 

25 

 

Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

Core 02 Výchozí 0 0 N/A 0 

HT Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

520102 

z toho pro ţeny   

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Core 03 Výchozí 0 0 N/A 0 

HT Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR JV 

Poznámky:* Hodnoty k roku 2002 

Formální změny ve sledování a vyhodnocování indikátorů a okamţik sběru dat ve Výroční zprávě 
ROP Jihovýchod na rok 2008  

V průběhu minulého roku nedošlo k ţádným formálním změnám v indikátorové soustavě. Plnění všech 
indikátorů, které jsou obsaţeny v platném programovém dokumentu ROP JV a které jsou obsaţeny 
v této výroční zprávě jsou k 31. 12. 2008. Věcné indikátory jsou vyhodnocovány podle metodiky NOK aţ 
od stavu po ukončení financování projektu. V roce 2008 byl logicky největší segment projektů ve vlastní 
realizaci, a proto jen málo projektů splňuje stanovené metodické kriterium, aby mohly vykázat nenulovou 
dosaţenou hodnotu. 

Kontextové indikátory 

Změnu hodnot kontextových indikátorů není moţné posoudit, protoţe data ze statistických zdrojů za rok 
2008 nejsou v době zpracování výroční zprávy k dispozici. 

Indikátory horizontálních témat 
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V průběhu roku 2008 došlo k posunu v dosaţených hodnotách u horizontálních témat u indikátoru 
„Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně“. Dosaţená hodnota 2 100 m2, představuje 
splnění celkové plánované hodnoty z 10,5 %. 
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Tabulka č. 3: Přehled vyhlášených výzev 

Číslo 
výzvy 

Datum 
vyhlášení 

výzvy 

Datum ukončení 
výzvy 

Priorit-
ní osa 

Oblast 
podpory 

kód 

Celková 
alokace v 

EUR**  
(EU+RR)* 

Předloţené ţádosti Schválené projekty 

počet 
v EUR**  

(EU+RR)* 
počet 

v EUR** 
(EU+RR)* 

01 17. 9. 2007 kont./ukončená 1 1.1 73 211 883 24 63 530 227 22 59 221 911 

  17.12.2007 29.2.2008   1.2 9 688 321 7 6 055 924 6 4 678 700 

  18.12.2007 1.3.2008   1.4 7 510 327 11 5 655 501 6 1 323 837 

  19.12.2007 2.3.2008 2 2.1 16 334 961 99 52 625 771 30 15 529 552 

  20.12.2007 3.3.2008   2.2 4 130 680 55 5 817 732 21 2 832 151 

  17.12.2007 31.3.2008 3 3.2 21 404 431 65 62 874 719 31 17 301 374 

  18.12.2007 1.4.2008   3.3 10 138 941 129 63 178 425 29 9 703 919 

  19.12.2007 29.2.2008   3.4 28 163 725 16 20 837 065 15 19 122 843 

  17.9.2007 kont./ukončená 4 4.1 3 433 385 3 3 431 844 3 3 606 304 

  18.9.2007 kont./ukončená   4.2 3 433 385 4 3 659 336 3 1 145 161 

02 5.5.2008 kontinuální 1 1.1 7 360 120 1 929 863 - - 

  3.7.2008 kontinuální     197 622 982 21 33 560 924 9 14 209 992 

  5.5.2008 7.7.2008   1.2 5 107 022 4 3 280 892 - - 

  6.5.2008 8.7.2008   1.3 26 736 763 2 26 667 665 - - 
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Číslo 
výzvy 

Datum 
vyhlášení 

výzvy 

Datum ukončení 
výzvy 

Priorit-
ní osa 

Oblast 
podpory 

kód 

Celková 
alokace v 

EUR**  
(EU+RR)* 

Předloţené ţádosti Schválené projekty 

počet 
v EUR**  

(EU+RR)* 
počet 

v EUR** 
(EU+RR)* 

  7.5.2008 9.7.2008   1.4 4 693 954 7 3 996 393 - - 

  8.5.2008 10.7.2008 2 2.1 33 533 609 98 60 679 426 5 1 680 796 

  9.5.2008 11.7.2008   2.2 5 895 606 55 5 934 010 1 163 145 

  5.5.2008 kontinuální 3 3.1 45 061 960 6 6 933 344 - - 

  1.8.2008 17.10.2008   3.2 21 779 947 62 56 791 457 - - 

  1.8.2008 17.10.2008   3.3 16 710 477 186 92 804 378 - - 

  5.5.2008 kontinuální   3.4 11 716 110 9 9 612 603 2 2 007 774 

03 1.9.2008 31.10.2008 1 1.4 5 182 125 9 5 799 704 - - 

04 1.10.2008 kontinuální 4 4.1 13 894 104 1 15 020 653 1 15 020 653 

  1.10.2008 kontinuální   4.2 4 881 712 1 4 881 694 1 5 277 507 

Celkem - - - 577 626 531 875 614 559 550 185 172 825 618 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR JV 

Poznámky: 

* Výzvy byly vyhlašovány na příspěvek Společenství a dotaci Regionální rady, skládající se z účasti 
státního rozpočtu a kraje 

** Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

V prvním čtvrtletí roku 2008 byly ukončeny první výzvy vyhlášené ke konci roku 2007. V průběhu roku 
pak na první kolo výzev navázalo druhé kolo, které bylo vyhlášeno na všechny oblasti podpory všech 
prioritních os kromě technické pomoci pro kterou, byla v průběhu roku vyhlášena druhá kontinuální 



 

29 

 

výzva. Kromě kontinuálních výzev na oblasti podpory 1.1, 3.1 a 3.4 byl termín předkládání projektů 
stanoven na červenec u prvních dvou prioritních os a na říjen u třetí prioritní osy. V průběhu září pak 
bylo vyhlášeno dodatečné třetí kolo pro oblast podpory 1.4. V roce 2008 tak bylo přijato celkem 875 
projektů o celkovém objemu dotačních veřejných výdajů ve výši 615 milionů EUR, který představoval 
106 % celkové vyhlášené alokace a který odpovídá 76 % celkové alokace programu na celé programové 
období1. 

V rámci prvního kola výzev, které zahrnovalo všechny oblasti podpory kromě oblastí podpor 1.3 a 3.1, 
bylo přijato celkem 413 projektů o celkovém objemu 288 milionů EUR dotačních veřejných výdajů. Tento 
objem představoval 83 % celkové vyhlášené alokace u prioritní osy 1, 286 % celkové vyhlášené alokace 
u prioritní osy 2 a 246 % celkové vyhlášené alokace u prioritní osy 3. V průběhu roku 2008 byl pak 
dokončen proces výběru projektů, při kterém bylo v důsledku nenaplnění poţadovaných kritérií nebo 
nedostatečného bodového ohodnocení vyřazeno 238 projektů. Z prvního kola výzev bylo schváleno 
k realizaci celkem 166 projektů o celkovém objemu 134 milionů EUR dotačních veřejných výdajů. 

V rámci druhého a třetího kola výzev byla vyhlášena alokace o celkovém objemu 381 milionů EUR 
dotačních veřejných výdajů. Celkem bylo předloţeno 460 projektů o celkovém objemu 301 milion EUR 
dotačních veřejných výdajů. U kolových výzev tak objem předloţených projektů k vyhlášené alokaci 
dosáhl 95 % u prioritní osy 1, 169 % u prioritní osy 2 a 389 % u prioritní osy 3. Do konce roku 2008 pak 
proběhlo hodnocení a výběr projektů. 

Souhrnně lze konstatovat, ţe nejčastějším důvodem nepřijetí projektu byl převis poţadovaných 
prostředků z jednotlivých projektů na alokaci výzvy, coţ nadruhou stranu umoţňuje vyběr 
nejkvalitnějších projektů. Podrobnější informace lze nalézt v kapitole 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1
 Alokace ERDF a dotační části Regionální rady  
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2.1.B Finanční údaje 

Tabulka č. 4: Finanční údaje OP (EUR) 

 

Výdaje zaplacené 
příjemcem zahrnuté 
v ţádostech o platby 

zaslaných ŘO* 

Výdaje zaplacené 
subjektem 

odpovědným 
za platby 

příjemcům = 
(příslušný 
příspěvek 

z veřejných zdrojů) 

Celkové platby 
obdrţené od EK 

Prioritní osa 1 
Fond ERDF 
z toho výdaje typu ERDF 

8 439 210 5 865 756 

 

 

17 258 918,08 

Prioritní osa 2 
Fond ERDF 
z toho výdaje typu ERDF 333 879 156 688 

 

6 692 233,54 

Prioritní osa 3 
Fond ERDF 
z toho výdaje typu ERDF 100 295 0 

 

10 073 572,59 

Prioritní osa 4 
Fond ERDF 
z toho výdaje typu ERDF 2 318 410 1 319 013 

 

1 197 557,58 

Celkový součet 

11 191 794 7 341 458 

 

35 222 281,80 

Úhrn v regionech bez přechodné 
podpory v celkovém součtu 0 0 - 

Výdaje typu ESF v celkovém součtu, 
je-li program spolufinancován ERDF 0 0 - 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR JV 

* Zahrnuty žádosti o platby schválené ŘO 
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Poznámky: Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního 
rozpočtu a kraje). 

Celkové platby obdrţené od EK do 31. 12. 2008 byly provedeny ve výši 35 222 281,80 €. Třetí platba 
byla uskutečněna dne 9. 2. 2009 ve výši 14 088 912,72 €. V součtu tyto všechny platby činí 7 % 
z celkové alokace ERDF pro ROP JV, která činí 704 445 636 €. 

V průběhu roku 2008 bylo předloţeno 61 ţádostí o platby. Dotační část realizovaných výdajů projektů ve 
schválených ţádostech představovala k 31. 12. 2008 přes 11 mil. EUR. Dotační část prostředků 
proplacená příjemcům ze strany Regionální rady dosáhla ke konci roku 2008 za celý program 7,34 mil. 
EUR. 

Vzhledem k tomu, ţe do konce roku 2008 nebyly certifikovány ţádné prostředky, veškeré platby 
obdrţené od EK (49 311 194,52 EUR) byly poskytnuty ve formě zálohových plateb. 

Tabulka č. 5: Finanční plán OP 

Prioritní osa/ 
oblast 

podpory 
Fond 

Podíl na celkové 
alokaci OP v % 

Příspěvek EU v EUR 
Veřejné prostředky 

celkem v EUR 

1. ERDF 49,0 345 178 362 406 092 189 

1.1 ERDF 36,3 255 361 543 300 425 345 

1.2 ERDF 4,9 34 809 407 40 952 242 

1.3 ERDF 5,3 37 044 048 43 581 232 

1.4 ERDF 2,6 17 963 364 21 133 370 

2. ERDF 19,0 133 844 670 157 464 318 

2.1 ERDF 16,2 113 767 969 133 844 670 

2.2 ERDF 2,9 20 076 701 23 619 648 

3. ERDF 28,6 201 471 452 237 025 230 
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Prioritní osa/ 
oblast 

podpory 
Fond 

Podíl na celkové 
alokaci OP v % 

Příspěvek EU v EUR 
Veřejné prostředky 

celkem v EUR 

3.1 ERDF 11,6 81 511 404 95 895 771 

3.2 ERDF 7,1 49 937 657 58 750 182 

3.3 ERDF 5,4 38 132 137 44 861 340 

3.4 ERDF 4,5 31 890 254 37 517 947 

4. ERDF 3,4 23 951 152 28 177 824 

4.1 ERDF 2,6 17 963 362 21 133 368 

4.2 ERDF 0,9 5 987 790 7 044 456 

Celkem ERDF 100,0 704 445 636 828 759 572 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR JV 

V tabulce č. 5 je uveden rozpis příspěvku ERDF pro program podle alokace jednotlivých prioritních os a 
oblastí podpory. 

 

 

Tabulka č. 6: Seznam zálohových a průběţných plateb 

Fond ERDF 

Alokace 704 445 636,00 

Platby Certifikace Souhrnné ţádosti 
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Zbývá 
vyčerpat 

 

669 223 354,20 

 

704 445 636,00 

Celkem 
vyţádáno 

0,00 0,00 

% 0,00 0,00 

Celkem 
obdrţeno 

 

35 222 281,80 

0,00 

% 5,00 0,00 

  Datum Částka Ţádost č. Datum Částka Ţádost č. 

Vyţádáno - - 

1. zálohová platba 

- - 

- 

Obdrţeno 19.12.07 14 088 912,72 - - 

Vyţádáno - - 

2. zálohová platba 

- - 

- 

Obdrţeno 18.02.08 21 133 369,08 - - 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR JV 

Pozn.: Výše třetí zálohové platby obdržené 9. 2. 2009 a její vliv ve finančních ukazatelích je popsán 
výše. 

V roce 2008 byla od EK obdrţena druhá zálohová platba ve výši 21 133 369,08 EUR. Celkové zálohové 
platby poskytnuté EK do konce roku 2008 se rovnají částce 35 222 281,80 EUR (první a druhá zálohová 
platba za rok 2007 a 2008). 

Tabulka č. 7: Naplňování pravidla n+3/ n+2 

Stav 
roku 

Alokace na 
rok n 

Předloţené ţádosti Schválené projekty 
Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikovan
é 

prostředky 
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  a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 
e) 

EUR %e/a 

2007 87 402 795 36 610 494 41,9 - - - - - - 

2008 91 702 020 517 586 698 564,4 156 203 888 170,3 6 735 405 7,3 - - 

2009                   

2010                   

2011                   

2012                   

2013                   

2014                   

2015                   

Celkem  704 445 636 554 197 193 78,7 156 203 888 22,2 6 735 405    0,96 - - 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR JV 

Z hlediska pravidla n+3 bude pro úplné vyčerpání prostředků z ERDF alokovaných na ROP JV nezbytné 
v roce 2010 certifikovat prostředky v rozsahu alokace roku 2007, která činí 87 402 795 EUR.  

K 31. 12. 2008 činil objem předloţených ţádostí o platbu za část příspěvku ERDF přes 25 mil. EUR a 
z toho bylo proplaceno příjemcům pomoci 6,7 mil. EUR. Celkový objem očekávaných ţádostí o platbu 
v roce 2009 by pak měl na základě finančních plánů projektů v kladných stavech k 31. 12. 2008 
dosáhnout objemu alokace roku 2007 v průběhu července roku 2009. Při zahrnutí projektů minimálně 
vybraných (doporučených) k financování by za předpokladu realizace projektů v souladu s jejich 
plánovanými harmonogramy měly ţádosti o platbu překročit výši alokace roku 2007 v průběhu srpna 
roku 2009. Ke konci srpna by tak měl celkový objem předloţených ţádostí o platbu na základě 
zásobníku projektů k 31. 12. 2008 dosáhnout 92 mil. EUR pro schválené a doporučené projekty k 31. 12. 
2008 (při zahrnutí všech projektů v kladných stavech 108 mil. EUR). K září roku 2009 by pak měl objem 
předloţených ţádostí o platbu dosáhnout výše 103 mil. EUR pro schválené a doporučené projekty k 31. 
12. 2008 (při zahrnutí všech projektů v kladných stavech 127 mil. EUR). 
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Zásobník projektů k 31. 12. 2008 by tak měl, s ohledem na administrativní lhůty, kdy je nutné počítat 
minimálně tři měsíce od podání ţádosti o platbu k její certifikaci, dostačovat pro plné pokrytí alokace 
roku 2007. 

Zásobník projektů k 31. 12. 2008 rovněţ dostatečně pokrývá i alokace na následující roky. Objem 
předloţených ţádostí o platbu by měl dosáhnout objemu alokace roku 2008 uţ v listopadu roku 2009 a 
alokace roku 2009 by měla být předloţenými ţádostmi o platbu pokryta v květnu roku 2010, tedy 
s ohledem na pravidlo n+3 v dostatečném předstihu (názorně viz graf). 

Graf č. 1: Zásobník projektů pro čerpání s ohledem na pravidlo n+3 (stav k 31. 12. 2008) (předpokládaný 
objem předloţených ţádostí o platbu v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010 – podíl ERDF) 

          

Zdroj dat: Monit 7+, ÚRR JV 

 

 

ROP JV umoţňuje kříţové financování v prioritní ose 2 Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu a prioritní 
ose 3 Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Do konce roku 2008 nebyl předloţen ţádný projekt 
poţadující kříţové financování. 
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2.1.C Informace o rozpisu vyuţití fondů 

 

Tabulka č. 8: Kumulativní rozdělení alokací z příspěvku Společenství podle kategorií  
(k 31.12.2008) 

Kód 
Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 
Téma 2 
Forma 

financování 

Kód 
Téma 3 

Typ území 

Kód 
Téma 4 

Hospodářská 
činnost 

Kód 
Téma 5 

Zeměpisná 
poloha 

Vyčerpáno 
- dosaţená 

hodnota 
(EUR) 

Alokace na 
prioritní 

téma v OP 
(EUR) 

11 - Informační a 
komunikační 
technologie 
(přístup, 
zabezpečení, 
interoperabilita, 
předcházení 
rizikům, výzkum, 
inovace, e-obsah 
atd.) 

1 - Nevratná 
pomoc 

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ064 373 532 3 498 641 

18 - Mobilní 
majetek ţeleznic 

     11 113 215 

23 - Regionální / 
místní komunikace 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 12 - Výstavba CZ064 282 774 

248 218 685 
  

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

12 - Výstavba CZ064 43 124 205 

   
17 - Veřejná 

CZ063 24 210 310 
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Kód 
Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 
Téma 2 
Forma 

financování 

Kód 
Téma 3 

Typ území 

Kód 
Téma 4 

Hospodářská 
činnost 

Kód 
Téma 5 

Zeměpisná 
poloha 

Vyčerpáno 
- dosaţená 

hodnota 
(EUR) 

Alokace na 
prioritní 

téma v OP 
(EUR) 

správa 

24 - Cyklistické 
stezky 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ064 368 655 

17 065 196 
 

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 306 081 

    CZ064 545 609 

25 - Městská 
doprava 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ064 461 338 

37 306 427 

 

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

12 - Výstavba CZ064 1 914 819 

28 - Intelligent 
Transport Systems 
(inteligentní 
dopravní systémy) 1 - Nevratná 

pomoc 

1 - Město 11 - Přeprava CZ063 560 101 

870 976 

  
17 - Veřejná 
správa 

CZ064 1 363 087 
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Kód 
Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 
Téma 2 
Forma 

financování 

Kód 
Téma 3 

Typ území 

Kód 
Téma 4 

Hospodářská 
činnost 

Kód 
Téma 5 

Zeměpisná 
poloha 

Vyčerpáno 
- dosaţená 

hodnota 
(EUR) 

Alokace na 
prioritní 

téma v OP 
(EUR) 

29 - Letiště      7 142 858 

52 - Podpora čisté 
městské dopravy 

     23 461 006 

55 - Propagace 
přírodního 
bohatství 

1 - Nevratná 
pomoc 

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 361 487 

6 859 539 

        CZ064 319 189 

56 - Ochrana a 
rozvoj přírodního 
dědictví 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ063 737 143 5 420 709 

57 - Jiná podpora 
zlepšení sluţeb 
cestovního ruchu 1 - Nevratná 

pomoc 

1 - Město 

14 - 
Pohostinství a 
ubytovací 
sluţby 

CZ063 2 722 579 

93 323 196 

      CZ064 2 265 428 

      
17 - Veřejná 
správa 

CZ064 1 666 716 

      

20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální a 
osobní sluţby 

CZ064 407 213 
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Kód 
Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 
Téma 2 
Forma 

financování 

Kód 
Téma 3 

Typ území 

Kód 
Téma 4 

Hospodářská 
činnost 

Kód 
Téma 5 

Zeměpisná 
poloha 

Vyčerpáno 
- dosaţená 

hodnota 
(EUR) 

Alokace na 
prioritní 

téma v OP 
(EUR) 

      
22 - Jiné 
nespecifikované 
sluţby 

CZ064 968 223 

    

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

14 - 
Pohostinství a 
ubytovací 
sluţby 

CZ064 1 627 480 

      CZ064 330 368 

      CZ063 1 897 462 

        CZ064 788 559 

      

16 - Činnosti v 
oblasti 
nemovitostí, 
pronájmu a 
podnikatelské 
činnosti 

CZ064 755 136 

      
17 - Veřejná 
správa 

CZ063 115 556 

        CZ064 633 637 

      
22 - Jiné 
nespecifikované 
sluţby 

CZ063 146 168 
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Kód 
Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 
Téma 2 
Forma 

financování 

Kód 
Téma 3 

Typ území 

Kód 
Téma 4 

Hospodářská 
činnost 

Kód 
Téma 5 

Zeměpisná 
poloha 

Vyčerpáno 
- dosaţená 

hodnota 
(EUR) 

Alokace na 
prioritní 

téma v OP 
(EUR) 

58 - Ochrana a 
zachování 
kulturního dědictví 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ063 67 243 

16 864 428 

        CZ064 151 721 

      

20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální a 
osobní sluţby 

CZ064 139 016 

    

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ064 341 348 

59 - Rozvoj 
kulturní 
infrastruktury 1 - Nevratná 

pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ063 271 867 

26 783 261 

      CZ064 5 152 392 

    

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 136 717 

        CZ064 1 170 959 
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Kód 
Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 
Téma 2 
Forma 

financování 

Kód 
Téma 3 

Typ území 

Kód 
Téma 4 

Hospodářská 
činnost 

Kód 
Téma 5 

Zeměpisná 
poloha 

Vyčerpáno 
- dosaţená 

hodnota 
(EUR) 

Alokace na 
prioritní 

téma v OP 
(EUR) 

60 - Jiná podpora 
zlepšování 
kulturních sluţeb 

          2 275 359 

61 - Integrované 
projekty pro 
obnovu měst a 
venkova 

          81 511 404 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 255 638 

28 475 691 

      CZ064 525 194 

      18 - Vzdělávání CZ064 3 146 702 

    

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 152 324 

        CZ064 767 565 

      18 - Vzdělávání CZ063 93 453 

        CZ064 238 328 

76 - Zdravotní 
infrastruktura 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ063 12 353 443 29 431 682 
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Kód 
Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 
Téma 2 
Forma 

financování 

Kód 
Téma 3 

Typ území 

Kód 
Téma 4 

Hospodářská 
činnost 

Kód 
Téma 5 

Zeměpisná 
poloha 

Vyčerpáno 
- dosaţená 

hodnota 
(EUR) 

Alokace na 
prioritní 

téma v OP 
(EUR) 

    
19 - Činnosti 
týkající se 
lidského zdraví 

CZ064 4 202 744 

77 - Infrastruktura 
péče o děti 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ063 483 608 

22 677 295 

      CZ064 846 938 

    

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 123 973 

        CZ064 147 249 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ063 3 522 623 

18 194 916 

        CZ064 2 564 369 

      

20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální a 
osobní sluţby 

CZ063 349 164 

        CZ064 916 428 
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Kód 
Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 
Téma 2 
Forma 

financování 

Kód 
Téma 3 

Typ území 

Kód 
Téma 4 

Hospodářská 
činnost 

Kód 
Téma 5 

Zeměpisná 
poloha 

Vyčerpáno 
- dosaţená 

hodnota 
(EUR) 

Alokace na 
prioritní 

téma v OP 
(EUR) 

    

5 - 
Venkovské 
oblasti (jiné 
neţ hory, 
ostrovy a 
řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené 
oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 616 036 

        CZ064 1 638 639 

      

18 - Vzdělávání 

CZ064 164 354 

      CZ063 341 352 

      

20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální a 
osobní sluţby 

CZ064 1 103 219 

81 - Mechanismy 
lepšího vytváření, 
monitorování a 
hodnocení dobrých 
politik a programů 
na vnitrostátní, 
regionální a místní 
úrovni, budování 
kapacit pro 
provádění politik a 
programů. 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ064 4 255 852 8 622 415 

85 - Příprava, 
provádění, 
monitorování a 
kontrola 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ064 7 625 944 7 903 880 
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Kód 
Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 
Téma 2 
Forma 

financování 

Kód 
Téma 3 

Typ území 

Kód 
Téma 4 

Hospodářská 
činnost 

Kód 
Téma 5 

Zeměpisná 
poloha 

Vyčerpáno 
- dosaţená 

hodnota 
(EUR) 

Alokace na 
prioritní 

téma v OP 
(EUR) 

86 - Hodnocení a 
studie; informace a 
komunikace 

1 - Nevratná 
pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 
správa 

CZ064 9 516 244 7 424 857 

Celkem         156 635 502 704 445 636 

Zdroj dat: IS MONIT 

Poznámky: Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

Na základě definice v OP jsou za městské oblasti povaţovány obce s více neţ 5000 obyvateli a obce 
Pohořelice a Ţidlochovice, které jsou příjemci v oblasti podpory 3.2 „Rozvoj regionálních středisek“. 

2.1.D Pomoc podle cílových skupin 

Podle Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007–2013 se nachází na území NUTS 2 
Jihovýchod hospodářsky slabé regiony, které jsou tvořeny územím okresů: Hodonín, Znojmo a Třebíč. 
Mezi regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností patří území obcí s rozšířenou působností: Bystřice nad 
Pernštejnem, Bučovice a Mikulov.  

Z územního hlediska jsou v rámci ROP JV zvýhodňovány pouze projekty naplňující realizaci oblastních 
nebo místních strategických rozvojových dokumentů, které jsou schváleny orgány místní samosprávy. 
Prostřednictvím tohoto zvýhodnění přispívá ROP JV také k naplňování principu subsidiarity.  

ROP JV při svém provádění dává důraz (podle moţností svého obsahového zaměření) zejména na 
rovnost muţů a ţen a ochranu ţivotního prostředí a veřejného zdraví. Cílové skupiny, na něţ se 
jednotlivé oblasti podpory zaměřují nebo mají dopad, jsou: senioři, opuštěné matky, nezletilí a mladiství, 
jakoţ i ostatní osoby ohroţené sociálním vyloučením, profesní sdruţení, obce a svazky obcí a jejich 
občané, místní podnikatelé a turisté. 

Nejčastějšími příjemci operačního programu jsou kraje, obce, svazky obcí a mikroregiony, právnické a 
fyzické osoby - podnikatelé, nestátní neziskové organizace, ale i další druhy a typy organizací veřejně 
prospěšných organizací z veřejného nebo soukromého sektoru. 

 

Tabulka č. 9: Investice OP ve znevýhodněných regionech  

Prioritní 
Znevýhodněné regiony Předloţené ţádosti Schválené projekty 
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osa 

počet 
v EUR 

(EU+RR)* 
počet 

v EUR** 
(EU+RR)* 

1 II. Hospodářsky slabé regiony 1 2 744 047     

III. Regiony s vysoce 
nadprůměrnou 
nezaměstnaností  1 548 954 1 548 954 

Celkem 2 3 293 001 1 548 954 

2 II. Hospodářsky slabé regiony 25 5 898 934 7 2 213 003 

III. Regiony s vysoce 
nadprůměrnou 
nezaměstnaností  9 4 249 660 1 347 395 

Celkem 34 10 148 594 8 2 560 398 

3 II. Hospodářsky slabé regiony 22 25 240 806 3 3 511 200 

III. Regiony s vysoce 
nadprůměrnou 
nezaměstnaností  7 6 011 433 2 1 303 947 

Celkem 29 31 252 238 5 4 815 147 

Celkem   65 44 693 833 14 7 924 499 

Zdroj dat: IS MONIT 

Poznámka: Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

 

Na území NUTS 2 JV se nacházejí tři hospodářsky slabé regiony, jedná se o území okresů Hodonín, 
Znojmo a Třebíč.  Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností tvoří v NUTS 2 JV obce s 
rozšířenou působností Bystřice  nad  Pernštejnem, Bučovice a Mikulov.  
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Celkem bylo předloţeno 65 projektů zaměřených na znevýhodněné regiony o celkovém objemu 
dotačního příspěvku (ERDF a Regionální rada) 44,7 tis. EUR. Z toho bylo 48 projektů v hospodářsky 
slabých regionech (33,9 mil. EUR) a 17 projektů v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností 
(10,8 mil. EUR). 

2.1.E Vrácená nebo znovu pouţitá pomoc 

V průběhu roku 2008 nedošlo k ţádnému vrácení finančních prostředků příjemcem v důsledku porušení 
pravidla udrţitelnosti operací či vlivem nesrovnalostí a tedy ani nebyly ţádné finanční prostředky v rámci 
programu znovu pouţity za podmínek stanovených v čl. 98 nařízení 1083/2006. 

 

 

2.1.F Kvalitativní analýza 
Tabulka č. 10: Postup realizace prioritních os 

Prioritní 
osa/ 

Oblast 
podpory 

Alokace 
2007-2013 (v 

EUR) 

Předloţené projekty 
Vyřazené 
projekty 

Projekty v 
administraci 

Schválené projekty 

Zaregistrované 
ţádosti o 
platbu** 

Proplacené 
ţádosti o 
platbu** 

Počet 
Objem v 

EUR* Počet Počet 
Objem v 

EUR* Počet 
Objem v 

EUR* 

a b c d e f g h i j k 

1 406 092 191 86 149 477 093 8 35 60 164 672 43 79 434 440 16 552 214 5 865 756 

2 157 464 317 307 125 056 939 178 72 35 749 162 57 20 205 645 2 383 209 156 688 

3 237 025 238 473 313 031 992 146 250 158 126 571 77 48 135 910 4 562 703 - 

4 28 177 826 9 26 993 527 1 - - 8 25 049 624 4 870 957 1 319 013 

Celkem 
ROP JV 828 759 572 875 614 559 550 333 357 254 040 404 185 172 825 618 28 369 083 7 341 458 

  % alokace %*** % alokace %*** %*** % alokace %*** % alokace % alokace % alokace 

  = b/b = c/c = d/b  = e/c = f/c = g/b = h/c = i/b = j/b = k/b 

1 100.0 100.0 36.8 9.3 40.7 14.8 50.0 19.6 4.1 1.4 
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2 100.0 100.0 79.4 58.0 23.5 22.7 18.6 12.8 1.5 0.1 

3 100.0 100.0 132.1 30.9 52.9 66.7 16.3 20.3 1.9 - 

4 100.0 100.0 95.8 11.1 - - 88.9 88.9 17.3 4.7 

Celkem 
ROP JV 100.0 100.0 74.2 38.1 40.8 30.7 21.1 20.9 3.4 0.9 

 

Zdroj: IS MONIT7+ 

Poznámky: 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

* Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního 
rozpočtu a kraje) 

** Ze schválených/realizovaných projektů 

*** Procento z počtu předložených projektů 
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Graf č. 2: Postup realizace prioritních os (objem veřejných prostředků projektů dle stavu administrace) 

 

Zdroj dat: Monit 7+, ÚRR JV 

K 31. 12. 2008 bylo ve všech prioritních osách celkem od začátku realizace programu předloţeno 875 
projektů. Celkový objem předloţených projektů k 31. 12. 2008 pak činil téměř 615 mil. EUR veřejných 
dotačních prostředků. Tento objem představuje 76,4 % procenta celkové alokace a trojnásobek alokace 
na rok 2007 a 2008. V průběhu administrace bylo vyřazeno celkem 333 projektů o objemu veřejných 
dotačních prostředků 188 mil. EUR. K 31. 12. 2008, tak bylo celkem 542 aktivních projektů v objemu 427 
tis. EUR veřejných dotačních prostředků. 
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Graf č. 3: Zásobník projektů ROP JV (k 31. 12. 2008) (objem projektů dle stavu administrace, alokace 
2007 - 2013 = 100) 

 

Zdroj dat: Monit 7+, ÚRR JV 

U všech prioritních os překročil objem předloţených projektů objemy souhrnu alokací na roky 2007 a 
2008. U prioritní osy 1 o téměř polovinu, u prioritní osy 2 o trojnásobek, u prioritní osy 3 o pěti a půl 
násobek a u prioritní osy 4 téměř o čtyřnásobek. Za celý program pak objem předloţených projektů 
překročila souhrnnou alokaci na roky 2007 a 2008 trojnásobně. Největší pokrok s ohledem na objem 
předloţených projektů bylo dosaţeno v rámci prioritní osy 3, kde bylo přijato celkem 473 projektů 
představující 140,5 % celkové alokace na prioritní osu. U prioritní osy 1 bylo předloţeno 86 projektů 
představující 37,4 % celkové alokace na prioritní osu a u prioritní osy 2 bylo předloţeno 307 projektů 
představující 80,0 % celkové alokace na prioritní osu. 

Do konce roku 2008 byly schváleny projekty v objemu přes 172 mil. EUR. U prioritní osy 1 a 3 
představuje objem schválených projektů přibliţně 20 % celkové alokace a u prioritní osy 2 necelých 13 
%. U prioritních os 1 a 2 však jiţ velký podíl projektů prošel výběrovým procesem a byl doporučen 
k financování. 
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Tabulka č. 11: Reálný pokrok OP 

Prioritní 
osa 

Schválené projekty 2008 Ukončené projekty do 2008  % podíl všech 
ukončených 
projektů na 

alokaci 

počet v EUR počet v EUR 

1. 43 79 434 440 - - - 

2. 57 20 205 645 1 36 444 0,02 

3. 77 48 135 910 - - - 

4. 8 25 049 624 - - - 

Celkem 
ROP JV 185 172 825 618 1 36 444 0,00 

Zdroj: IS MONIT7+ 

Poznámky: 

Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního 
rozpočtu a kraje) 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

 

 

Tabulka č. 12: Pokrok naplňování lisabonských indikátorů 

Kód 
Téma 1 

Prioritní téma 

Alokace na 
témata v OP 

(EUR) 

Nasmlouvané 
výdaje v % 
vzhledem 
k alokaci 

2007-2013* 

Vyčerpáno 2008 v 
% vzhledem 

k alokaci 2007-
2013** 
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11 - Informační a komunikační technologie 
(přístup, zabezpečení, interoperabilita, 
předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-
obsah atd.) 

3 498 641 10,7 - 

28 - Intelligent Transport Systems (inteligentní 
dopravní systémy) 

870 976 220,8 - 

29 - Letiště 7 142 858 - - 

52 - Podpora čisté městské dopravy 23 461 006 - - 

Celkem 34 973 481 6,57 0 

Zdroj: IS MONIT7+ 

Poznámky: 

* Pro "Odhad" zahrnuty projekty v kladných stavech od stavu P4 (schválené projekty) včetně 

** Informace „Vyčerpáno“ se vztahuje na projekty v kladných stavech od stavu P6 (financování projektu 
ukončeno) včetně 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 13: Důleţité mezníky ROP JV v roce 2008 

Datum Místo Nástin obsahu události 

 19. 12. 2008 Rančířov  16. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod  

 12. 11. 2008 Brno Konference VIZE 2015  
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Datum Místo Nástin obsahu události 

 01. 12. 2008 Brno Zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

 12. 11. 2008 Brno Proplacení první ţádosti o platbu externímu příjemci 

 04. 11. 2008 Brno Podání první souhrnné ţádosti o platbu 

 07. 10. 2008 Dolní Kounice  15. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod  

 05. 09. 2008 Jihlava  14. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod 

 07. 08. 2008 Jihlava  Seminář pro příjemce dotací  

 06. 08. 2008 Brno  Seminář pro příjemce dotací 

 08. 07. 2008 Brno  Tisková konference 

 08. 07. 2008 Jihlava  Tisková konference 

 02. 07. 2008 Velká Bíteš  13. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod 

 26. 06. 2008 Brno  Seminář pro příjemce dotací  

 04. 06. 2008 Brno  Tisková konference  

 04. 06. 2008 Brno 12. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod 

 02. 06. 2008 Jihlava  Zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

 22. 05. 2008  Jihlava Seminář pro ţadatele - Evropská šance pro region  

 21. 05. 2008  Brno Seminář pro ţadatele - Evropská šance pro region  

 15. 05. 2008 Jihlava Seminář pro ţadatele - Evropská šance pro region 

 14. 05. 2008 Brno  Seminář pro ţadatele - Evropská šance pro region 

 31. 03. 2008 Brno   Tisková konference  

 31. 03. 2008 Brno  Návštěva evropské komisařky Danuty Hübner  

 14. 03. 2008 Hotel Continental 
Brno  

zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod  

 04. 03. 2008 Hotel Continental 
Brno 

Seminář Evropská šance pro region  
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Datum Místo Nástin obsahu události 

 29. 02. 2008 Hotel Continental 
Brno  

Školení expertů  

 26. 02. 2008 Úřad Regionální 
rady Jihovýchod 
v Brně  

Školení expertů  

 22. 02. 2008 Regionální 
pracoviště ÚRR 
Jihlava  

Školení expertů  

 21. 02. 2008 Hotel Continental 
Brno 

Školení expertů 

 08. 02. 2008 Hotel International 
Brno 

seminář ROP JV 
Ekonomické hodnocení projektů (CBA, studie 
proveditelnosti) 
Finanční zdraví ţadatele 
BENEFIT7 

 07. 02. 2008 Business hotel 
Jihlava 

seminář ROP JV 
Ekonomické hodnocení projektů (CBA, studie 
proveditelnosti) 
Finanční zdraví ţadatele 
BENEFIT7 

Zdroj: URR RS JV 

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství 

Řídící orgán ROP NUTS II Jihovýchod plně respektuje všechna právní nařízení a rozhodnutí Evropské 
komise a při provádění pomoci z ERDF postupoval v roce 2008 v souladu s politikami Společenství. V 
průběhu roku 2008 nedošlo u relevantních právních předpisů vztahujících se k činnosti a postavení RR 
Jihovýchod k nesouladu s komunitárním právem. Účinnost právních předpisů resp. jejich změn je 
nastavena tak, aby nedocházelo k přílišnému prodluţování transpozičních lhůt stanovených ES a 
harmonizace národní legislativy s předpisy ES i proto probíhala bez váţnějších problémů. 

V oblasti veřejné podpory dle článku 83-87 smlouvy ES dbal řídící orgán na dodrţování Pravidel pro 
národní regionální pomoc č. 2006/C 54/08 na léta 2007-2013 a poskytnutá veřejná podpora u ţádného 
podpořeného projektu nepřekročila limity podpory stanovené v Regionální mapě intenzity veřejné 
podpory pro období 2007-13. Řídící orgán postupuje v souladu s Nařízením ES 1628/2006 a protoţe 
podle tohoto Nařízení byl oznámen reţim podpory jako celek, nebylo v roce 2008 vyuţito Nařízení ES 
800/2008. 

U dotačního programu financovaného Evropskou unií nesmí být porušena pravidla slučitelnosti 
stanovená v ustanovení čl. 54 odst. 3. písm. b) nařízení Rady (ES) 
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č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti. Podpora poskytnutá projektu v rámci ROP 
Jihovýchod není slučitelná s podporou poskytnutou na týţ projekt z jiného dotačního programu 
Společenství. Příjemce dodrţování tohoto závazku potvrzuje svým podpisem ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace. 

Řídící orgán si je vědom svých povinností v oblasti veřejných zakázek, kde jsou dle platné programové 
dokumentace příjemci podpory povinni vybírat dodavatele v rámci svých projektů postupem podle platné 
vnitrostátní legislativy (z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), která 
je v souladu s Evropskými směrnicemi č. 2004/18/ES a č. 2004/17/ES, případně podle pokynů vydaných 
řídícím orgánem, obsahově vycházejících z uvedeného zákona a metodiky doporučené vnitrostátním 
koordinačním orgánem pro oblast Evropské dotační politiky (MMR). V roce 2008 byly tyto závazné 
postupy aktualizovány tak, aby v procesu výběru dodavatelů byly posíleny zásady rovného zacházení, 
transparentnosti a nediskriminace a zároveň aby pro příjemce dotace byly lépe srozumitelné. Řídící 
orgán v roce 2008 prováděl odborné semináře určené přímo pro realizátory podpořených projektů, na 
kterých byla zdůrazněna důleţitost této oblasti a uváděny konkrétní příklady z praxe. 

Průběţně také probíhalo zvyšování kvalifikace pracovníků, do jejichţ pracovní náplně patří kontrola 
uvedených povinností. 

Horizontální témata  

Dle čl. 16 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti nařízení a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 
(dále jen „obecné nařízení“) mají členské státy povinnost zajistit podporu rovnosti ţen a muţů a 
začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází provádění pomoci z fondů. Vedle toho je třeba 
zohledňovat rovnost příleţitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postiţení, věku, 
náboţenského nebo světového názoru nebo sexuální orientace. Rovné příleţitosti v tomto širším pojetí 
byly respektovány a podporovány při programování, vytváření implementační struktury, tvorbě podkladů 
pro ţadatele a také při výběru projektových záměrů k podpoře, kdyţ ROP JV v procesu hodnocení 
vyuţívá hodnotící kritéria na tuto oblast zaměřená. S tím koresponduje povinnost ţadatelů/příjemců u 
těch aktivit, které vykazují vztah k rovným příleţitostem, dokládat pozitivní/neutrální vliv projektů na 
rovné příleţitosti. Ţadatelé/ příjemci podpory nesmí porušit princip rovných příleţitostí ve vztahu k 
realizaci projektu (např. k nově vytvořeným pracovním místům, cílovým skupinám, výběrovým řízením 
atd.) 

Pokud jde o dopady realizace program na ţivotní prostředí je programová dokumentace nastavena tak, 
aby kaţdý z podpořených projektů v procesu hodnocení prokázal alespoň indiferentní vliv na ţivotní 
prostředí, přičemţ lepší bodové hodnoty obdrţí projektový záměr s pozitivním vlivem na ţivotní 
prostředí.  

V roce 2008 nebylo při kontrolách realizace projektů zjištěno ţádné porušování pravidel a souladu s 
právními předpisy, ať uţ vnitrostátními nebo předpisy společenství, systémového charakteru. Nejčastěji 
zjišťovaná pochybení jsou v oblasti zadávání veřejných zakázek, nicméně tato pochybení jsou vzhledem 
k systému proplácení ex-post zjišťována před vyplacením dotace a rozpočet společenství tak není 
ohroţen. Přesto řídící orgán vnímá tuto skutečnost a jako reakci na ni bude nadále organizovat 
vzdělávací semináře pro příjemce dotací a provádět konzultační činnost.  
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2.3 Závaţné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění 

V rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení 1083/2006 nebyly za období od 
1. 1. 2007 do 30. 6. 2008 ze strany auditního orgánu zjištěny ţádné závaţné problémy operačního 
programu. 

Mezi problémy z hlediska implementace ROP JV byly v roce 2008 detekovány následující skutečnosti: 
monitorovací informační systém a chybějící propojení s UIS (IS je málo uţivatelsky přívětivý, s dlouhou 
reakční dobou k přizpůsobení poţadavkům uţivatele), kolísající kurz české koruny vůči euru (vliv na 
reálnou alokaci celkových prostředků programu) a očekávání finanční krize a hospodářské recese 
s vlivem na bonitu příjemců dotací v nových úvěrových podmínkách. Dalším problémem jsou chyby 
příjemců při realizaci zadávacích řízení. 

Za účelem odstranění problému spojeného s informačním systémem byla ze strany ŘO přijata taková 
opatření, aby funkcionality informačního systému odpovídaly s dokumentaci ROP nebo byla v souladu 
s potřebami uţivatele. Dále byly vytvořeny příručky a manuály, které mají uţivatelům zpříjemnit orientaci 
v informačním systému.  

V roce 2008 byly vyhlášeny výzvy pro předkládání projektových ţádostí ve všech prioritních osách ROP. 
Vzhledem k vývoji kurzu české koruny na devizových trzích, který se v průběhu roku výrazně měnil (ECB 
1.1.2008 26,58 CZK/EUR; ECB 1. 7. 2008 24,00 CZK/EUR; ECB 31.12.2008 25,18 CZK/EUR) a 
potencionálnímu nebezpečí ve vztahu k pravidlům n+3 a n+2 bere ŘO při plánování výzev vývoj kurzu 
do úvahy. Současně se zohledněním vývoje kurzu je zohledněn i vývoj inflace (především v oblasti 
stavebnictví), který můţe mít také negativní efekt na plnění cílů ROP. K dalším přijatým opatřením vedle 
sledování vývoje kurzu české koruny a inflační křivky patří průběţné sledování čerpání finančních 
prostředků ze strany příjemců ROP a to především na jiţ zmíněná pravidla n+3 a n+2. 

V průběhu roku 2008 nebyly zjištěny ţádné problémy, které souvisí s obecným nastavením řídících a 
kontrolních systémů ROP JV (v souladu s čl. 71 nařízení 1083/2006), ani problémy související s 
personálním zajištěním operačního programu, které by mohly ohrozit proces implementace ROP JV. 
Popis řídících a kontrolních systémů byl zpracován ke dni 25. 9. 2008 a odeslán do EK dne 24. 11. 
2008.  

Mezi nejčastější důvody vyřazení projektu jsou formální nedostatky ţádostí a nízké bodové ohodnocení 
v důsledku nedostatečného zaměření těchto projektů na naplňování cílů programu, avšak v prostředí 
vysokého počtu ţádostí převyšujícího alokaci pro výzvy. Důvody vyřazení projektů v důsledku 
přijatelnosti se podařilo díky konzultacím, seminářům, školením a osvětě dalšími komunikačními kanály 
téměř zcela eliminovat. Stejný úspěšný postup je aplikován i v případě obou jmenovaných příčin. Cílem 
je udrţet stále vysoký zájem o ROP JV při paralelním zvyšování kvality projektů.   

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu 

Na případné změny v souvislosti s realizací programu má vliv zejména 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 krize a situace na úvěrových 
trzích. 

Vývoj kurzu české koruny  
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Podle analýzy MPO vývoj české ekonomiky probíhal v 1. pololetí roku 2008 ve ztíţených podmínkách, 
jejichţ projevem bylo zejména oslabení globálního ekonomického růstu (vyvolané rostoucí nejistotou 
světového finančního systému), zvýšení cen surovin a rychlé posilování kurzu koruny. 

Podle analýzy České spořitelny z 2. 1. 2009 posílila koruna od ledna 2008 do června 2008 o více neţ 
13 %. Intervence ČNB nastartovala oslabování koruny.  

Graf č. 4: Vývoj kurzu české koruny na devizových trzích  

 

Zdroj: www.cnb.cz 

Inflace 

Důleţitým ukazatelem zdraví ekonomiky je přiměřená míra inflace, protoţe tato ovlivňuje jak kupní sílu 
obyvatel, ceny ve stavebnictví, tak i směnné kurzy české koruny.  

Podle ČSÚ byla průměrná meziroční míra inflace v roce 2008 6,3% (meziroční míra inflace v roce 2007 
byla 2,8%), coţ můţe mít za následek vyšší inflační očekávání v roce 2009 a moţné navyšování 
rozpočtových poloţek podávaných projektů.  
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Vývoj spotřebitelských cen  

Graf č. 5: Vývoj spotřebitelských cen 

 

Zdroj: http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/inflace.html 

Finanční situace ve stavebnictví 

Dle analýzy MPO2 dostupné k 1. 4. 2009 hodnotící Finanční situaci ve stavebnictví za první pololetí roku 
2008 dosáhly finanční ukazatele stavebních podniků meziročně solidního tempa růstu (účetní přidaná 
hodnota ve stavebnictví vykazuje 7,8 procentní změnu ve srovnání s 1. Pololetím roku 2007). Je to dáno 
tím, ţe do stavební výroby stále proudí mnoţství finančních prostředků, a to hlavně zásluhou vyššího 
vyuţívání peněz z evropských fondů.  

 

 

                                                

2
 http://www.mpo.cz/dokument47753.html 
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Úvěrové trhy 

Podle zprávy ČNB tempo růstu úvěrů zůstává vysoké. K nárůstu úvěrování přitom došlo jak u fyzických 
osob, tak i u středních podniků a velkých firemních klientů. Banky kalkulují při vyhodnocování úvěrových 
rizik zvyšováním poţadavků na bonitu klientů.  

Graf č. 6: Meziroční dynamika růstu bankovních úvěrů 

 

Zdroj: 
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_pr
ojevy/download/Holman_20081008_uverova_krize.pdf 
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Graf č. 7: Meziroční dynamika vývoje nových korunových úvěrů 

 
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_pr
ojevy/download/Holman_20081008_uverova_krize.pdf 

 

2.5 Případná podstatná změna 

V rámci realizace ROP JV nebyla v roce 2008 zjištěna ţádná podstatná změna podle čl. 57 obecného 
nařízení. Způsob sledování udrţitelností operací je v ROP JV nastaven a připraven ke sledování a 
vyhodnocování. S ohledem na současnou finanční situaci nabývá na významnosti rovněţ sledování 
nejen tvorby, ale také i udrţitelnosti vytvořených pracovních míst. 

2.6 Doplňkovost s jinými nástroji 

Cílem kapitoly je představit provedená opatření, jimiţ se má zajistit odlišení a koordinace pomoci 
z ERDF, ESF, Fondu soudrţnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského 
rybářského fondu a dalších stávajících finančních nástrojů (čl. 9 odst. 4 obecného nařízení). Během roku 
2008 nebyly při realizaci koordinace, při vytváření a naplňování synergických vazeb ani při další 
spoluprácí s řídícími orgány ostatních OP zaznamenány ţádné významné obtíţe.  

2.6.1 Koordinace pomoci na úrovni NSRR 

V souladu s obecným nařízením ČR definovala základní instituce pro řízení a koordinaci NSRR: 

 Národní orgán pro koordinaci 

 Monitorovací výbor – Řídící a koordinační výbor 
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 Platební a certifikační orgán – odbor Národní fond 

 Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka 

Národním orgánem pro koordinaci NSRR bylo rozhodnutím Vlády ČR ze dne 22. února 2006 (usnesení 
č. 198) pověřeno MMR, jehoţ kompetence je ustavena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. V rámci MMR je zřízen odborný útvar zajišťující 
funkci NOK pro NSRR. NOK zodpovídá za celkovou koordinaci NSRR a je oficiálním partnerem vůči EK 
pro NSRR. NOK zajišťuje organizační, administrativní, odborné a technické podmínky pro činnost ŘKV. 
Národní orgán pro koordinaci v roce 2008 uspořádal celkem 5 pracovních skupin řešících aktuální 
problémy rané fáze implementace s účastí všech relevantních ŘO. NOK dále podporuje synergické 
vazby realizací projektu „Zajištění synergických vazeb mezi OP v programovacím období  2007-2013", 
jehoţ úkolem je identifikovat synergické vazby a koordinační mechanizmy, které je zabezpečují. V 
prvních dvou etapách projektu byly klasifikovány vazby, které mohou být potenciálně synergické a dále 
se analyzují koordinační mechanizmy k těmto vazbám. 

Roli MV pro NSRR zajišťuje Řídící a koordinační výbor, zřízený MMR na základě zákona č. 248/2000 
Sb., o podpoře regionálního rozvoje ve znění pozdějších předpisů. ŘKV slouţí k zajištění nejširší 
koordinace na národní úrovni. ŘKV projednává a doporučuje finanční a věcné změny schválených 
operačních programů, projednává návrhy a změny procedurálních postupů a pravidel pro realizaci 
politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, koordinuje systémová opatření nutná pro realizaci politiky 
hospodářské a sociální soudrţnosti (monitorovací a informační systém, institucionální struktury apod.). 
Pro lepší koordinaci mezi operačními programy byly pod ŘKV ustaveny čtyři koordinační výbory. Členy 
koordinačních výborů jsou zástupci řídících orgánů na úrovni ředitelů odborů a předsedou je vţdy 
zástupce NOK. 

Pro implementaci pomoci ze SF a FS byl ustaven jediný Platební a certifikační orgán, kterým je odbor 
Národní fond MF. Platební a certifikační orgán funguje v úzké součinnosti s NOK. 

Auditní orgán se zřizuje ve smyslu čl. 59 obecného nařízení. Usnesením vlády České republiky č. 198 ze 
dne 22. února 2006 je výkonem funkce Auditního orgánu (AO) pověřen Auditní orgán – Centrální 
harmonizační jednotka. 

2.6.2 Koordinace ROP JV s jednotlivými operačními programy ERDF 

Pro zajištění plynulého toku informací, posílení synergického efektu, zabránění překryvům a k co 
nejúčinnějšímu vyuţití prostředků ze SF a FS je nezbytná úzká spolupráce mezi řídícím orgánem ROP 
JV a ostatními řídícími orgány programů financovaných z ERDF. 

Pro ROP JV je klíčová zejména probíhající spolupráce s řídícími orgány ostatních ROP a ŘO IOP. 
Dalším důleţitým partnerem pro ŘO ROP JV je zejména ŘO OP Doprava, ŘO OP Ţivotní prostředí, ŘO 
OP Podnikání a inovace. Koordinační roli zajišťuje NOK. Spolupráce probíhá na úrovni ředitelů odborů – 
řídících orgánů. Pro posílení významu a podporu tvorby synergických vazeb projektů mezi ROP a 
ostatními OP jsou během hodnocení projektů takovéto vazby bodově zvýhodněny.  

Další významnou platformou pro koordinaci, výměnu zkušeností a prezentaci nejnovějších trendů 
především v oblasti rozvoje velkých měst je pravidelná pracovní skupina pro urbánní problematiku, které 
se účastní jak zástupci ROP, tak zástupci IOP a sektorových (tematických) operačních programů. 
Pracovní skupina rovněţ zajišťuje celonárodní koordinaci a řešení problematiky IPRM.  
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Koordinace s Integrovaným OP 

Mezi regionálními radami všech sedmi regionů soudrţnosti a IOP byla uzavřena Dohoda o vzájemné 
spolupráci a koordinaci při implementaci IOP a ROP. V souladu s touto dohodou je zástupce MMR 
zastoupen v Monitorovacím výboru ROP JV a recipročně zástupce ŘO ROP JV je zastoupen v 
Monitorovacím výboru IOP. ŘO ROP JV a ŘO IOP dále spolupracují při vyhlašování výzev, výběru 
projektů, předávání informací o vybraných projektech a v dalších oblastech s cílem zlepšit koordinaci, 
zvýšit efektivitu programů a zajistit co nejvyšší synergický efekt. Pro koordinaci ROP JV s IOP jsou 
nastaveny tyto mechanismy: 

 Monitorovací výbor – zastoupení MMR v MV ROP JV a reciproční zastoupení ŘO ROP JV v MV 
IOP tvoří vrcholovou úroveň koordinace mezi IOP a ROP. 

 Prostřednictvím MSC2007 je zajištěno, aby ŘO ROP JV a ŘO IOP měly přístup k informacím o 
projektech vybraných k realizaci v obou operačních programech. 

 Pravidelná pracovní skupina pro urbánní problematiku – problematika IPRM  

V oblasti veřejného zdraví jsou projekty na vybavení zdravotnickou technikou a projekty prevence 
zdravotních rizik podporovány na národní úrovni z IOP. ROP JV doplňkově podporuje projekty 
regionálního významu. V oblasti sociální integrace jsou z IOP řešeny především pilotní, systémové a 
inovativní projekty na národní úrovni. ROP JV komplementárně řeší infrastrukturu sociálních sluţeb 
zahrnutých v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, resp. 
ověřené a legislativou podchycené postupy pro další podporu sociální integrace. Při budování 
infrastruktury pro moderní kulturní sluţby je IOP zaměřen výhradně na památky uvedené v seznamu 
zpracovaném MK. ROP JV doplňuje IOP péčí o ostatní kulturní památky a jejich budoucí vyuţití v oblasti 
rozvoje cestovního ruchu. 

Koordinace s OP Doprava 

Mezi regionálními radami všech sedmi regionů soudrţnosti a OP Doprava byla uzavřena Dohoda o 
vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci OP Doprava a ROP. V souladu s touto dohodou je 
zástupce MD zastoupen v MV ROP JV a recipročně zástupce ŘO ROP JV je zastoupen v MV OP 
Doprava. ŘO ROP JV a ŘO OP Doprava spolupracují při vyhlašování výzev, výběru projektů, předávání 
informací o vybraných projektech a v dalších oblastech s cílem zlepšit koordinaci, zvýšit efektivitu 
programů a zajistit co nejvyšší synergický efekt. 

Pro koordinaci ROP JV s OP Doprava slouţí vzájemné zastoupení v monitorovacích výborech. 
Poskytování informací je zajištěno prostřednictvím MSC2007 a vzájemnými konzultace upřesnění 
stanovení technických podmínek pro výběr dráţních vozidel.  

Spolupráce mezi ROP JV, OP Ţivotní prostředí a OP Podnikání a inovace probíhá zejména v oblasti 
regenerace brownfields a řešení starých ekologických zátěţí pomocí následujících mechanismů: 

 MŢP je pravidelně informováno o projektech regenerace brownfields předkládaných do ROP JV a 
OP Podnikání a inovace.  

 MŢP pravidelně informuje ŘO ROP JV o tom, zda předkládaný projekt zahrnuje váţnou starou 
ekologickou zátěţ, která bude řešena OP ŢP, nebo která můţe být řešena v rámci ROP JV (OP 
PI). Vzájemné poskytování informací je zajištěno prostřednictvím MSC2007. ROP JV podporuje 
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regeneraci brownfields pro veřejné vyuţití a sluţby. OP Podnikání a inovace doplňkově 
podporuje projekty s budoucím vyuţitím brownfields na zpracovatelský průmysl, případně 
inovační centra. Ve vztahu k EAFRD neřeší ROP JV a OP Podnikání a inovace regeneraci 
brownfields s budoucím vyuţitím pro zemědělství. 

Koordinace s ostatními ROP probíhá zejména na bázi spolupráce mezi MV ROP JV a dalšími MV. 
Monitorovací výbor ROP JV bude usilovat o koordinaci termínů a míst zasedání s cílem zajistit co 
nejplynulejší tok informací. Pro koordinaci a spolupráci mezi ROP je také zřízena odborná pracovní 
skupina AKČR pro evropské fondy a pracovní skupiny pro jednotlivé okruhy činností Regionální rady. 

Koordinace s operačními programy financovanými z ESF probíhá na základě dohody mezi ŘO ROP JV 
a ŘO OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro dosaţení 
maximálního synergického efektu bude v ROP JV vyuţito moţnosti kříţového financování za podmínek 
stanovených v programovém dokumentu ROP JV a dalších metodických pokynech. Demarkační linie 
mezi ROP JV a operačními programy financovanými z ESF jsou podrobně popsány v příslušných 
kapitolách programového dokumentu ROP JV. Vzhledem k investičnímu charakteru ROP JV a 
neinvestičnímu charakteru programů financovaných z ESF nebude k překryvům docházet. Naopak 
synergického efektu je dosahováno zejména prostřednictvím kombinovaných intervencí ESF a ERDF 
v rámci IPRM a dalším zvýhodněním v rámci hodnocení. 

V rámci cíle Evropská územní spolupráce jsou v programovém období 2007–2013 na území regionu 
soudrţnosti Jihovýchod realizovány dva z bilaterálních operačních programů přeshraniční spolupráce, a 
to česko-rakouský (OP Rakousko - Česká republika 2007–2013) a česko-slovenský (OP Slovenská 
republika – Česká republika 2007–2013). Oba programy řeší, na rozdíl od intervencí z ROP JV, 
problematiku dopravní dostupnosti a turismu výhradně v příhraničních oblastech a s dopadem na 
přeshraniční spolupráci. 

2.6.3 Koordinace ROP JV s operačními programy financovanými z EAFRD a EFF 

V souladu s ustanovením příslušných nařízení EK a ES bylo provedeno jednoznačné vymezení podpor 
mezi politikou hospodářské a sociální soudrţnosti a zásahy financovanými z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského rybářského fondu (EFF) tak, aby bylo dosaţeno 
synergických efektů, zabráněno překryvům a byla odstraněna nepokrytá místa. 

PRV je územně zaměřen převáţně na podporu aktivit v obcích do 500, v oblasti turistického ruchu pak 
do 2 000 obyvatel. V řadě intervencí (doprava, cestovní ruch, kultura) tak PRV doplňuje ROP JV, který 
je, vyjma cestovního ruchu, zaměřen na obce nad 500 obyvatel. 

V sektoru dopravy ROP JV řeší dopravní infrastrukturu silnic II. a III. tříd ve venkovských regionech 
propojující regionální centra a venkovské oblasti se sítí TEN-T a rovněţ dopravní obsluţnost 
venkovských oblastí veřejnou hromadnou dopravou včetně IDS. Z PRV jsou podporovány projekty 
zaměřené na rozvoj místních komunikací v obcích do 500 obyvatel. ROP JV bude podporovat investice 
do místních komunikací v obcích nad 500 obyvatel, pokud tyto investice budou součástí komplexního 
projektu na úpravu veřejného prostranství v obcích nad 500 obyvatel, nebo se bude jednat o přístupové 
cesty k turistickým objektům s vazbou na cestovní ruch. 

V oblasti cestovního ruchu bylo stanoveno několik demarkačních linií mezi PRV a ROP JV, aby 
nedocházelo k překryvům a celá problematika byla komplexně pokryta. ROP JV komplementárně k PRV 
podporuje značení cyklostezek, turistických stezek a objektů k zajištění bezpečnosti návštěvníků s 
umístěním mimo pozemky s funkcí lesa. Na pozemcích s funkcí lesa jsou tyto aktivity zajištěny PRV. Pro 
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oblast rekreační infrastruktury cestovního ruchu je rozhraní stanoveno pomocí kategorizace příjemců, a 
to především v obcích do 2 000 obyvatel, aby konkrétní ţadatel mohl svůj projekt předloţit pouze do 
jednoho z operačních programů. U problematiky kulturních památek jsou intervence z PRV realizovány v 
obcích do 500 obyvatel, s výjimkou národních kulturních památek a UNESCO památek (intervence IOP) 
nebo kulturních památek v obcích nad 500 obyvatel a zároveň vyuţívaných pro účely sluţeb cestovního 
ruchu (intervence ROP JV). ROP JV tedy podporuje doplňkově podstatně větší projekty regionálního 
významu s širším územním dopadem v regionu. Při řešení problematiky udrţitelného rozvoje měst a 
venkovských sídel jsou prostřednictvím ROP realizovatelné projekty zaměřené na občanskou 
vybavenost a sluţby na území obcí s více neţ 500 obyvateli. PRV řeší obdobnou problematiku na území 
obcí s 500 a méně obyvateli. PRV stejně jako ROP JV je zaměřen na regeneraci a revitalizaci 
brownfields. Rozdíl mezi těmito programy spočívá zejména v příjemcích podpory a budoucím vyuţití 
brownfields, kdy PRV je orientován na podnikatele v zemědělství a na budoucí zemědělské vyuţití 
brownfields. 

ROP JV a výše uvedené operační programy se vzájemně doplňují, podmiňují a v průběhu realizace 
konkrétních podpořených projektů budou vytvářet dostatečné synergické efekty, jeţ umocní výsledky a 
dopady těchto programů. Zároveň přispějí k naplnění cílů a priorit nadřazeného programového 
dokumentu (NSRR). Synergické vazby jsou rovněţ bonifikovány v rámci hodnocení projektů. 

2.6.4 Vyuţití inovativních finančních nástrojů 

V případě prioritní osy ROP č. 3 „Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel“ se předpokládá moţnost 
vyuţít finančního nástroje JESSICA případně lze vyuţít další nástroje finančního inţenýrství. 
Postupováno bude integrovaným přístupem pro udrţitelný rozvoj měst a velkoměst. V tomto ohledu je 
plánování a rozhodování o urbánních investicích na základě integrovaných plánů rozvoje měst zásadní. 
Nová iniciativa JESSICA je směřována na Public Private Partnership anebo na jiné urbánní projekty 
vytvářející příjmy, zahrnuté v integrovaných plánech rozvoje měst, s výhledem na dosaţení finanční síly 
a recyklace zdrojů operačních programů do takovýchto projektů investovaných. V této souvislosti 
zamýšlí Řídící orgán podpořit projekty v rámci této nové iniciativy JESSICA, aby posílil – tam, kde je to 
vhodné – investování z fondů na urbánní rozvoj do urbánních projektů vytvářejících příjmy. 

 

2.7 Opatření k monitorování  

Monitoring programu 

Informační systém pro monitorování ms2007 (IS) je koncipován jako celek vzájemně komunikujících 
informačních systémů na třech základních úrovních monitorování. Pro ROP JV se jedná o následující 
úrovně: 

 úroveň centrální a řídící (všechny OP) – IS MSC 2007 

 úroveň výkonná (jednotlivé OP) – IS MONIT7+ 

 úroveň příjemce – IS BENEFIT7 

Za vývoj, provozování, údrţbu IS MSC2007 a podporu jeho uţivatelů a za nastavení obecných částí IS 
MONIT7+, společných pro všechny OP, odpovídá MMR ČR – zejména prostřednictvím Odboru správy 
monitorovacího systému (OSMS) a Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR). 
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V průběhu roku 2008 pokračovalo nastavování informačního systému pro monitorování ms2007 (IS). 
Byly vyřešeny nejzávaţnější problémy, systém byl stabilizován. Doplněna byla řada funkčností 
usnadňující administraci projektů a programu jako celku. 

ŘO ROP JV v této souvislosti definoval poţadavky na úpravu IS a prezentoval je na pracovních 
skupinách, kde byla tato problematika řešena se zástupci NOK, CRR i se zástupci ŘO ostatních OP. 
Dále byla zřízena nová Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém (nahradila dřívější Pracovní 
skupinu Optimalizace IS), která se zabývá především dalším rozvojem systému a zapracováním 
poţadovaných funkcí. Jednání této pracovní skupiny se účastní zástupci všech ŘO, zástupci NOK i 
zástupci PCO. 

IS BENEFIT7 byl pro podávání Ţádostí o poskytnutí dotace plně funkční. Pro zvýšení uţivatelského 
komfortu příjemců a usnadnění administrace projektů byla zprovozněna nová funkcionalita – podávání 
Zjednodušených ţádostí o platbu prostřednictvím IS BENEFIT7. Další funkcionalita – podávání 
Monitorovacích zpráv a Hlášení o pokroku prostřednictvím IS BENEFIT7, byla zprovozněna zatím 
v testovací databázi IS. Na dalších úpravách a zejména na sladění obou zmíněných funkcionalit ŘO 
intenzivně spolupracují. 

IS MONIT7+ byl upraven v souvislosti s výše zmíněnými novými funkcionalitami IS BENEFIT7. Dále byla 
vyvíjena úprava těch funkcionalit, které sice v IS existovaly, nicméně jejich automatizace výrazně 
přispěje k hladké a rychlé administraci projektů. Byla připravena sada výstupních sestav, prostřednictvím 
kterých lze sledovat vývoj realizace projektů i programu. A to jak z hlediska věcného pokroku, tak 
z hlediska pokroku finančního. 

Vývoj IS MSC2007 není v kompetenci ŘO. Tuto problematiku řeší pracovníci MMR, zejména OSMS. 

V souvislosti s probíhajícím vývojem IS probíhá jeho pravidelné testování na všech jeho úrovních, a 
testování přenosů dat mezi nimi, coţ slouţí nejen k ověření správné funkčnosti aplikací, ale také 
k ujasnění poţadavků na úpravu systému. 

V rámci nastavování IS a při jeho testování docházelo k odhalení určitých problémů jeho fungování a 
některé problémy byly zjišťovány i v průběhu administrace ţádostí či projektů.  

Řešení těchto problémů lze rozdělit do dvou rovin: 

 problémy provozního charakteru: byly operativně řešeny s dodavatelem technického zpracování 
emailovou komunikací prostřednictvím helpových adres; problémy, které vyţadovaly 
bezodkladné řešení, byly konzultovány i telefonicky; 

 problémy dlouhodobějšího či systémového charakteru: byly řešeny v rámci pracovních skupin 
týkajících se IS a monitorování. 

Minulý rok byl rovněţ ve znamení rozvoje evaluační kapacity ROP JV a s tím spojené realizace 
průběţných evaluací.  

Realizované průběţné evaluace vycházejí ze schváleného ročního evaluačního plánu a jsou 
koncipovány tak, aby reflektovali aktuální i dlouhodobé potřeby ŘO, NOK i EK, které vychází ze 
schváleného Evaluačního plánu ROP JV 2007 – 2015. Nad to, v případě evaluací prováděných 
renomovanými externími evaluátory, jsou evaluátory přinášeny nové pohledy na realizaci ROP JV, které 
mohou být následně s výhodou aplikovány do praxe řízení a realizace programu. 
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Evaluační aktivity  

Konkrétně byly realizovány nebo započaty v roce 2008 následující průběţné evaluace: 

 Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit – aktivita probíhá i v roce 2009  

Účelem a předmětem evaluace je zejména zhodnocení věcného a finančního pokroku celého ROP JV a 
jeho prioritních os, včetně návrhů a doporučení pro zlepšení jeho řízení a realizaci. 

 Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění, aktivita probíhá i 
v roce 2009 

Účelem je zde zkvalitnění nastavení indikátorové soustavy ROP JV tak, aby byla schopna zajistit kvalitní 
data pro budoucí průběţné i závěrečné zhodnocení plnění cílů ROP JV a jeho příspěvku k NSRR a 
politikám Společenství. Konkrétním předmětem zakázky je zhodnocení celé indikátorové soustavy ROP 
JV, jednotlivých indikátorů, návrh jejího doplnění, návrh dosud nestanovených hodnot v programovém 
dokumentu ROP JV a zjištění dostupnosti vhodných externích datových zdrojů. 

 Analýza a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a příjemce ROP JV, aktivita probíhá i v roce 2009 

Účelem zakázky je zkvalitnění dokumentace pro ţadatele a příjemce dotace z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod (ROP JV), a to jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska uţivatelské vstřícnosti. 
Konkrétním předmětem je analytické vyhodnocení textu Příručky pro ţadatele a příjemce ROP JV a 
vybrané ostatní přímo související dokumentace určené ţadatelům a příjemcům. 

 Systém hodnocení projektů a hodnotících kriterií ROP JV – aktivita probíhá i v roce 2009 

Účelem je identifikace, vyhodnocení a návrh konkrétních doporučení pro úzká místa ve vnitřním procesu 
hodnocení a výběru projektů, tj. od sběru ţádostí, přes jejich hodnocení a výběr, po oznámení výsledků 
a podepisování smluv. Konkrétně jde zejména o vytvoření promyšleného návrhu úpravy hodnoticích 
kritérií pro jednotlivé aktivity v rámci oblastí podpory ROP JV a o zkvalitnění výběru projektů.  

 Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod – aktivita ukončena v roce 2008 

Jde o poskytování pravidelných informací o pokroku a problémech vzniklých při implementaci ROP JV. 
Cílovou skupinou je odborná veřejnost a především členové  MV ROP JV a vedení RR RS JV.  

 Evaluační studie ke změně bodové hranice pro výběr projektů – aktivita ukončena v roce 2008 

Evaluační studie byla zaměřená na hodnotící kritéria a Metodický pokyn pro hodnotitele a externí 
experty. Hlavním závěrem této studie je konstatování skutečnosti, ţe hranice 60 bodů je nastavena příliš 
vysoko, coţ by v důsledku mohlo vést k velkému počtu nepodpořených projektů.  Ve studii je rovněţ 
uvedeno, ţe vzhledem k přísnosti schválených kritérií je zaručena dostatečná kvalita projektů i pokud 
jejich bodové ohodnocení dosáhne na 50 bodů.  

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva  

Tato kapitola je pro rok 2008 irelevantní. 
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3 PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 

3.1 Prioritní osa 1  

3.1.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza 

3.1.1. A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka č. 14: Indikátory prioritní osy 1 

Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

511100 

Počet podpořených 
projektů zaměřených 

na rozvoj dopravy 
(dopravní 

dostupnost) 

Počet 
podpořených 

projektů 
zaměřených na 

dopravní 
infrastrukturu 

ŘO 

Dosaţená 0 6 N/A 6 

Core 13 Výchozí 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A 91 91 

610241 

Počet nově 
pořízených 

ekologických vozidel 
ve veřejné dopravě 

Počet vozidel ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 15 15 

610244 

Počet nově 
pořízených vozidel 
kolejově a trakční 

dopravy ve veřejné 
dopravě 

Počet vozidel ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 9 9 

610100 Délka nových a 
rekonstruovaných 

V km silnic ŘO Dosaţená 0 16,93 N/A 16,93 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

Core 16 

silnic II. a III. třídy 
celkem Výchozí 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A 270 270 

610301 

Počet upravených 
regionálních letišť 

Počet projektů ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 1 1 

610111 

Délka nově 
vybudovaných 

cyklostezek 
s vyloučením 

motorové dopravy 

Délka nových 
separo-vaných 
cyklistických 
stezek v km 

ŘO 

Dosaţená 0 1,64 N/A 1,64 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 40 40 

610109 

Délka nově 
vybudovaných nebo 
rekonstr. silničních 
obchvatů měst a 

obcí 

km ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 12 12 

610108 
Podíl 

rekonstruovaných 
silnic na celkové 
délce regionální 

silniční sítě II. a III. 
tříd 

Podíl v % ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 3 3 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

610205 

Přírůstek počtu osob 
přepravených 

veřejnou hromadnou 
dopravou - celkem 

Tisíce osob 
MD, 

Provo-
zovatelé 

Dosaţená 0 N/A N/A N/A 

Výsledek Výchozí 424470 0 N/A 424470 

 Plánovaná N/A N/A 461000 461000 

610211 

Počet obcí 
zapojených do IDS 

Počet obcí 
zapojených do 
integrovaných 

dopravních 
systémů (IDS) v 

regionu 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 257 0 N/A 257 

 Plánovaná N/A N/A 650 650 

610249 

Počet nových nebo 
zrekonstruovaných 

přestupních 
terminálů veřejné 

hromadné dopravy 

Počet ŘO 

Dosaţená 0 1 N/A 1 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 20 20 

611105 

Počet uţivatelů 
nových cyklo a hippo 

stezek po 1. roce 
provozu 

Počet uţivatelů ŘO 

Dosaţená 0 20 800 N/A 20 800 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

610300 Počet odbavených 
cestujících na 

Počet cestujících ŘO Dosaţená 0 
506 
174 

N/A 506 174 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

Dopad 

regionálních letištích 

Výchozí 315000 0 N/A 315000 

 Plánovaná N/A N/A 450000 450000 

653107 

Sníţení hlukové 
zátěţe obyvatelstva 

Podíl obyvatel 
ţijících v oblasti 
překročení limitu 

hluku podle 
hlukových mapa 

v % 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

HT Výchozí 

Hlukové 
mapy 

zpracovává 
MZdr. 

0 N/A 

Hlukové 
mapy 

zpracová
vá MZdr. 

 Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

653103 

Emise prekurzoru 
troposférického 

ozónu 

Celkové roční 
emise 

troposférického 
ozónu: VOC, 
NOx, PCO a 

CH4 - kilotuny 

ŘO, 
eval. 
studie 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

HT Výchozí Region 0 N/A Region 

 Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

653104 Sníţení emisí 
primárních částic a 

prekurzorů 
sekundárních částic 

Celkové roční 
emise 

primárních částic 
PM10 a emise 
NOx, SO2, a 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

HT Výchozí Region 0 N/A Region 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

 

NH3 

Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR JV 

V rámci Prioritní osy 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu došlo k věcnému pokroku, který se jiţ 
odrazil v dosaţených hodnotách definovaných indikátorů, u oblasti podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro 
bezmotorovou dopravu. V rámci realizovaných projektů bylo jiţ nově vybudováno 1,1 km cyklostezek 
s vyloučením motorové dopravy. Celkově bylo k 31. 12. 2008 schválených 43 projektů. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.B Kvalitativní analýza 

Tabulka č. 15: Postup realizace prioritní osy 1 

Prioritní 
osa/ 

Oblast 
podpory 

Alokace 
2007-2013 

(v EUR) 

Předloţené projekty 
Vyřazené 
projekty 

Projekty v 
administraci 

Schválené projekty 

Zaregistrované 
ţádosti o 
platbu** 

Proplacené 
ţádosti o 
platbu** 

Počet 
objem v  
EUR* 

Počet Počet 
objem v  
EUR* 

Počet 
objem v  
EUR* 

a b c d e f g h i j k 

1.1 300 425 345 46 98 021 013 1 14 21 632 058 31 73 431 903 15 302 472 5 865 756 

1.2 40 952 244 11 9 336 816 1 4 3 280 892 6 4 678 700 752 466 - 
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1.3 43 581 233 2 26 667 665 - 2 26 667 665 - - - - 

1.4 21 133 369 27 15 451 599 6 15 8 584 057 6 1 323 837 497 276 - 

Celkem 406 092 191 86 
149 477 

093 8 35 60 164 672 43 79 434 440 16 552 214 5 865 756 

  % alokace %*** % alokace %*** %*** % alokace %*** % alokace % alokace % alokace 

  = b/b = c/c = d/b  = e/c = f/c = g/b = h/c = i/b = j/b = k/b 

1.1 100 100 32.6 2.2 30,4 7.2 67.4 24.4 5.1 2.0 

1.2 100 100 22.8 9.1 36.4 8.0 54.5 11.4 1.8 - 

1.3 100 100 61.2 - 100.0 61.2 - - - - 

1.4 100 100 73.1 22.2 55.6 40.6 22.2 6.3 2.4 - 

Celkem 100 100 36.8 9.3 40.7 14.8 50.0 19.6 4.1 1.4 

 
Zdroj: IS Monit7+, ÚRR JV 

Poznámky: 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

* Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního 
rozpočtu a kraje) 

** Ze schválených/realizovaných projektů 

*** Procento z počtu předložených projektů 

Neúspěšnější oblastí podpory v této prioritní ose byla oblast podpory 1.1. V počtu předloţených projektů 
vede se 46 předloţenými projekty s celkovým objemem přes 98 mil €, z těchto projektů bylo pak ve 
sledovaném období schváleno 31 projektů v objemu přes 73 mil. €. Dále bylo evidováno 15 mil. € 
podaných ţádostí o platbu z nichţ jiţ v roce 2008 bylo vyplaceno téměř 6 mil. €. 

Graf č. 8: Postup realizace prioritní osy 1 

(objem veřejných prostředků projektů dle stavu administrace) 
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Zdroj dat: Monit 7+, ÚRR JV 

Graf č. 9: Zásobník projektů ROP JV (k 31.12.2008) - oblasti podpory prioritní osy 1 (objem projektů dle 
stavu administrace, alokace 2007 - 2013 = 100) 
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Zdroj dat: Monit 7+, ÚRR JV 

Do konce roku 2008 byly v rámci prioritní osy předloţeny projekty v objemu přes 149 mil. EUR veřejných 
dotačních prostředků představující 36,8 % celkové alokace na prioritní osu. Alokace na roky 2007-2008 
byla překročena o 47 %. Z celkového počtu 86 předloţených projektů bylo v průběhu hodnocení 
vyřazeno 8 projektů. Do konce roku 2008 bylo schváleno 43 projektů o celkovém objemu 79,4 mil. EUR 
veřejných dotačních prostředků. 

Ve všech oblastech podpory v rámci prioritní osy (kromě 1.2) přesáhl objem předloţených projektů 
souhrnnou alokaci na roky 2007 a 2008. Největší zásobník projektů (66,2 % celkové alokace) má oblast 
podpory 1.3 a 1.4 (50 % celkové alokace). Oblast podpory 1.1 disponovala k 31. 12. 2008 zásobníkem 
projektů v objemu 31,6 % celkové alokace a oblast podpory 1.2 v objemu 20,4 %. 

Podle dosaţených hodnot věcného pokroku u jiţ zrealizovaných projektů lze předpokládat, ţe jejich 
dopad lze očekávat v níţe uvedených segmentech horizontálních témat. 

Princip rovných příleţitostí je naplněn i skutečností, ţe jde o revitalizaci veřejné infrastruktury, na kterou 
mají přístup nejen místní obyvatelé, ale všichni ostatní návštěvníci regionu. V projektu se počítá 
s poţadavky osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Přínosy pro ţivotní prostředí budou konkrétně spočívat ve sníţení emisí silničních vozidel, dojde ke 
zkrácení přepravních dob, plynulost dopravy a úprava povrchu vozovky zajistí sníţení hlukové zátěţe 
obyvatelstva, předpokládá se také sníţení prašnosti a vibrací způsobených chybějícím krytem vozovky. 
Sníţením rizika dopravních nehod se předpokládá sníţení rizika úniku ropných látek do okolního 
prostředí, také se předpokládá snazší a levnější údrţba vozovky. 

Příkladem můţe být projektová ţádost č. CZ.1.11/1.1.00/01.00003 – Silnice II/422 - Lednice, přeloţka 
silnice, která byla podána v oblasti podpory 1.1. Projekt byl realizován v jiţní části regionu soudrţnosti 
Jihovýchod v těsné blízkosti hranic se Slovenskem a Rakouskem. Jedná se o silnici II. třídy, jejíţ 
přeloţka zlepší napojení regionu na nadregionální silniční dopravní síť TEN-T ve městě Břeclav, které se 
nachází na velmi významné ţelezniční křiţovatce. Projekt významně přispěl k odstranění nepříznivých 
vlivů dopravy na obyvatelstvo (emise, hluková zátěţ) a prevenci bezpečnostních rizik (instalace 
zpomalovacích pruhů, zúţené jízdní pruhy, zaslepení vybraných příčních ulic).  
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Obrázek č. 2:  Silnice II/422 – Lednice – stav před realizací 

 

Zdroj: ÚRR JV 

Obrázek č. 3 : Silnice II/422-Lednice – stav po realizaci 

 

Zdroj: ÚRR JV 
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3.1.2 Závaţné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění 

V roce 2008 probíhal sloţitý proces notifikace podpory nákupu ekologických autobusů a nákupu a 
modernizace ţelezničních kolejových vozidel, z důvodů specifického zaměření a intenzity regionální 
podpory dopravy a zamezení překryvů s ostatními operačními programy.  
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3.2 Prioritní osa 2  

3.2.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza 

3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka č. 16: Indikátory prioritní osy 2 

Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

511200 

Počet 
podpořených 

projektů na rozvoj 
cestovního ruchu 

Počet projektů 
zaměřených na 

rozvoj cestovního 
ruchu 

ŘO 

Dosaţená 0 1 N/A 1 

Core 34 Výchozí 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A 250 250 

630100 

Počet nově 
vybudovaných 

nebo zrekonstru-
ovaných lůţek 

celkem 

Počet nových 
lůţek 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 120 120 

610115 

Délka nově 
vybudovaných 
hipostezek a 

stezek pro pěší 

Délka nových 
nebo 

rekonstruovaných 
turistických cest 

pro pěší, cyklisty, 
jezdce na koních, 

lyţaře v km 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 150 150 

632200 Počet 
zrekonstruovaných 

památkových 
objektů 

Počet 
rekonstruovaných 
a zpřístupněných 

památek pro 
potřeby 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

 

cestovního ruchu 

Plánovaná N/A N/A 30 30 

633101 

Počet vytvořených 
propagačních nebo 

marketingových 
produktů pro 
cestovní ruch 

Počet ŘO 

Dosaţená 0 3 N/A 3 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 56 56 

633111 

Počet vytvořených 
produktů pro 
orientaci a 
směrování 

návštěvníků 

počet ŘO 

Dosaţená 0 1 N/A 1 

Výstup 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A 95 95 

632102 

Počet nově 
certifikovaných 

ubytovacích 
zařízení 

v cestovním ruchu 

Počet 
certifikovaných 

ubytovacích 
zařízení 

Přísluš. 
certifi-
kační 

orgány 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 15 15 

632300 

Počet nových a 
technicky 

zhodnocených 
objektů turistické 

infrastruktury 

Počet objektů ŘO 

Dosaţená 0 1 N/A 1 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 18 18 

520212 Počet vytvořených 
pracovních míst 

Počet nově 
vytvořených 

ČSÚ Dosaţená 0 0 N/A 0 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

Core 35 

v rámci projektů na 
rozvoj cestovního 

ruchu 

pracovních míst 
brutto (podle 

evidence Úřadu 
práce v přepočtu 

na plnou 
pracovní dobu) 

Výchozí  0 N/A  

Výsledek Plánovaná N/A N/A 200 200 

520101 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
pro muţe 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
brutto (podle 

evidence Úřadu 
práce v přepočtu 

na plnou 
pracovní dobu) 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Core 02 Výchozí 0 0 N/A 0 

HT Plánovaná N/A N/A 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

520102 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
pro ţeny 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
brutto (podle 

evidence Úřadu 
práce v přepočtu 

na plnou 
pracovní dobu) 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Core 03 Výchozí 0 0 N/A 0 

HT Plánovaná N/A N/A 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

Výsledky 
evaluační 

studie 
ŘO 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR 

U Prioritní osy 2 zaměřené na udrţitelný cestovní ruch došlo v rámci realizovaných projektů v průběhu 
roku 2008 ke zhodnocení jednoho objektu turistické infrastruktury pro cestovní ruch (Oblast podpory 2.1 
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu). Dále bylo vytvořeno 22 propagačních a marketingových 
produktů pro cestovní ruch (tj. 39 % plánované hodnoty) a jeden produkt pro slouţící k orientaci 
návštěvníků (Oblast podpory 2.2 Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu). Celkově se do realizace dostalo 57 
projektů a jeden projekt byl jiţ v roce 2008 ukončen.  
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3.2.1.B Kvalitativní analýza 
 
Tabulka č. 17: Postup realizace prioritní osy 2 
 
 

Zdroj: IS MONIT7+ 

 

Poznámky: 

* Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního 
rozpočtu a kraje) 

** Ze schválených/realizovaných projektů 

*** Procento z počtu předloţených projektů 

Prioritní 
osa/ 

Oblast 
podpory 

Alokace 2007-
2013 (v EUR) 

Předloţené projekty 
Vyřazené 
projekty 

Projekty v 
administraci 

Schválené projekty 

Zaregistrov
ané ţádosti 
o platbu** 

Proplacené 
ţádosti o 
platbu** 

Počet 
 objem v 

EUR* 
Počet Počet 

  objem v 
EUR* 

Počet 
objem v 

EUR* 

a b c d e f g h i j k 

2.1 133 844 669 197 113 305 197 113 49 32 400 819 35 17 210 348 2 250 955 117 180 

2.2 23 619 648 110 11 751 741 65 23 3 348 343 22 2 995 296 132 254 39 509 

Celkem 157 464 317 307 125 056 939 178 72 35 749 162 57 20 205 645 2 383 209 156 688 

  % alokace %*** % alokace %*** %*** % alokace %*** % alokace % alokace % alokace 

  = b/b = c/c = d/b  = e/c = f/c = g/b = h/c = i/b = j/b = k/b 

2.1 100 100 84.7 57.4 24.9 24.2 17.8 12.9 1.7 0.1 

2.2 100 100 49.8 59.1 20.9 14.2 20.0 12.7 0.6 0.2 

Celkem 100 100 79.4 58.0 23.5 22.7 18.6 12.8 1.5 0.1 
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Neúspěšnější oblastí podpory v této prioritní ose byla oblast podpory 2.1, zejména co do procenta 
objemu čerpaní alokace. V počtu předloţených projektů jde o 197 předloţených projektů s celkovým 
objemem přes 113 mil €, z těchto projektů bylo pak ve sledovaném období schváleno 35 projektů 
v objemu přes 17 mil. €. Dále byly evidovány 2 podané ţádosti o platbu z nichţ jiţ v roce 2008 bylo 
vyplaceno 117 tis. €. 

 

Graf č. 10: Postup realizace prioritní osy 2 (objem veřejných prostředků projektů dle stavu administrace) 

 

Zdroj dat: Monit 7+, ÚRR JV 
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Graf č. 11: Zásobník projektů ROP JV (k 31.12.2008) - oblasti podpory prioritní osy 2 (objem projektů dle 
stavu administrace, alokace 2007 - 2013 = 100) 

 

 Zdroj dat: Monit 7+, ÚRR JV 

Do konce roku 2008 byly v rámci prioritní osy předloţeny projekty v objemu 125 mil. EUR veřejných 
dotačních prostředků představující 81,0 % celkové alokace na prioritní osu. Alokace na roky 2007-2008 
byla překročena o 318 %. Z celkového počtu 307 předloţených projektů bylo v průběhu hodnocení 
vyřazeno 58 % (178) projektů. Do konce roku 2008 bylo schváleno 57 projektů o celkovém objemu 20,2 
mil. EUR veřejných dotačních prostředků. Ze 72 projektů, které jsou nyní v administraci spadá jiţ 70 do 
stavu doporučen k financování. 

V obou oblastech podpory v rámci prioritní osy přesáhl objem předloţených projektů souhrnnou alokaci 
na roky 2007 a 2008, a to o 336,7 a 209,0 %. Oblast podpory 2.1 disponovala k 31. 12. 2008 
zásobníkem projektů v objemu 37,5 % celkové alokace a oblast podpory 2.2 v objemu 28,7 % celkové 
alokace. 

Příkladem projektu v této prioritní ose můţe být projekt Hotel Sladovna v Černé Hoře 

Pivovar Černá Hora se vedle svého základního programu, kterým je výroba piva a limonád, zaměřuje na 
rozvoj a podporu turistiky a sportu v regionu. Pivovar se nachází v kopcovité krajině v severní části 
okresu Blansko v obci s 2 tis. obyvatel. Charakter obce je průmyslově zemědělský.  

Nový projekt tedy vytváří základní ubytovací kapacitu, která umoţní propojení černohorského regionu na 
cestovní kanceláře, kdy hotel s odpovídající kapacitou a sluţbami umoţní podpořit turistiku jak v regionu, 
tak vytvořit podmínky pro konání kongresové turistiky a firemních akcí, o kterých je v regionu velký 
zájem.  
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Předmětem projektu je vybudování čtyřhvězdičkového hotelu Hotelu Sladovna s ubytovací kapacitu 87 
lůţek, konferenčního sálu, loveckého salonku a další zkvalitnění prostředí pro hosty restaurace, pivnice 
a víceúčelového sálu. Vybudován bude rovněţ relaxační bazén s rozměry 4,6x10,3 m a hloubkou 1,3 -
1,6 m a 23 parkovacích stání z toho 1 stání pro imobilní občany a 1 stání pro autobus. 

Obrázek č. 4 : Projekt Hotel Sladovna v Černé Hoře (stav před realizací) 

 

Zdroj: ÚRR JV 

Obrázek č. 5: Projekt Hotel Sladovna – vizualizace, předpokládaný stav po realizaci) 

 

Zdroj: ÚRR JV 
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3.2.2 Závaţné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění  

V rámci prioritní osy 2 je patrný velký zájem ţadatelů o dotaci z ROP JV. Většina projektů byla pro malý 
soulad s cíli programu zamítnuta. Tuto situaci Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod řeší 
opatřeními v rámci Komunikačního plánu (např. semináře zaměřené na příjemce a ţadatele). 

3.3 Prioritní osa 3  

3.3.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza 

3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka č. 18: Indikátory prioritní osy 3 

Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

511518/19 

Počet podpořených 
projektů zvyšujících 

atraktivitu 
urbanizačních 

center – z toho: 

Počet podpořených 
projektů 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Core 39 Výchozí 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A 10 10 

511519 

Brno  ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 6 6 

511518 

Jihlava  ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 4 4 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

511531 

Počet podpořených 
projektů zvyšujících 

atraktivitu 
vybraných měst 

celkem 

Počet podpořených 
projektů 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Core 39 Výchozí 0 4 N/A 4 

Výstup Plánovaná N/A N/A 38 38 

512100 

Počet podpořených 
projektů zvyšujících 

atraktivitu 
venkovských sídel 

celkem 

Počet podpořených 
projektů 

ŘO 

Dosaţená 0 1 N/A 1 

Core 39 Výchozí 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A 35 35 

650101 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného 

území – ve 
městech 

Plocha v km2 ŘO 

Dosaţená 0 2,8 N/A 2,8 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 2,2 2,2 

650505 
Plocha 

regenerovaného a 
revitalizovaného 

území – ve 
venkovských 

oblastech 

Plocha v km2 ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 0,6 0,6 

650100 Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného 
území celkem 

Plocha v km2 ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

 Plánovaná N/A N/A 2,8 2,8 

651100 

Plocha 
regenerovaných a 
revitalizovaných 

objektů ve městech 
celkem 

Podlahová plocha 
v m2 

ŘO 

Dosaţená 0 28 000 N/A 28 000 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 86000 86000 

651500 
Plocha nových 

regenerovaných a 
revitalizovaných 

objektů ve 
venkovských 

oblastech (obcí) 
celkem 

Podlahová plocha 
v m2 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 61000 61000 

651103 
Plocha 

regenerovaných a 
revitalizovaných 

objektů pro sociální 
sluţby a zdravotní 

péči 

Podlahová plocha 
v m2 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 15000 15000 

651104 
Plocha 

regenerovaných a 
revitalizovaných 

objektů zájmové a 
volnočasové 

povahy 

Podlahová plocha 
v m2 

ŘO 

Dosaţená 0 28 000 N/A 28 000 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 102500 102500 

640102 Počet 
zdravotnických 

Počet zařízení ŘO Dosaţená 0 1 N/A 1 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

Výsledek 

zařízení nově 
vybavených 
speciálním 

přístrojovým 
vybavením 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A 7 7 

640101 
Počet vzdělávacích 

zařízení nově 
vybavených 
speciálním 
vybavením 

slouţícím k výuce 

Počet zařízení ŘO 

Dosaţená 0 2 N/A 2 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 22 22 

651101 
Plocha 

regenerovaných a 
revitalizovaných 
objektů určených 

pro rozvoj 
vzdělávání 

Podlahová plocha 
v m2 

ŘO 

Dosaţená 0 9 736 N/A 9 736 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 8 000 8 000 

651201 
Plocha nově 

vybudovaných 
objektů pro 
zájmové a 

volnočasové 
aktivity 

Podlahová plocha 
v m2 

ŘO 

Dosaţená 0 1214 N/A 1 214 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 18000 18000 

651202 

Plocha nově 
vybudovaných 

objektů pro sociální 
sluţby 

Podlahová plocha 
v m2 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 3750 3750 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

651203 

Plocha nově 
vybudovaných 

objektů pro 
vzdělávání 

Podlahová plocha 
v m2 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 3750 3750 

651204 

Plocha nově 
vybudovaných 

objektů pro 
zdravotní péči 

Podlahová plocha 
v m2 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 2750 2750 

651205 

Počet otevřených 
sítí v oblastech 

postiţených 
selháním trhu 

Počet ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 3 0 N/A 3 

 Plánovaná N/A N/A 8 8 

520213 
Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
v rámci projektů na 

udrţitelný rozvoj 
měst 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
brutto (podle 

evidence Úřadu 
práce v přepočtu na 

plnou pracovní 
dobu) 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Core 01 Výchozí  0 N/A  

Dopad Plánovaná N/A N/A 15 15 

520215 Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
v rámci projektů na 

udrţitelný rozvoj 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
brutto (podle 

evidence Úřadu 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Core 01 Výchozí 0 0 N/A 0 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

 

venkovských 
oblastí 

práce v přepočtu na 
plnou pracovní 

dobu) 
Plánovaná N/A N/A 4 4 

Bez 
označení 

Počet obyvatel 
nově pokrytých 

širokopásmovým 
přístupem k 

internetu 

Počet obyvatel nově 
pokrytých 

širokopásmovým 
přístupem k 

internetu 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A 
Výsled-ky 
evalu-ační 
studie ŘO 

Výsled-ky 
evalu-ační 
studie ŘO 

651120 

Plocha nově 
zaloţené nebo 
rekonstruované 
veřejné zeleně 

Plocha v m2 ŘO 

Dosaţená 0 1,77 N/A 1,77 

Dopad Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 200 000 200 000 

652000 
Plocha 

revitalizovaných 
nevyuţívaných 

nebo zanedbaných 
areálů (brownfields) 

celkem 

Plocha v m2 ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Dopad Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 66 000 66 000 

520101 Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst pro 
muţe 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
brutto 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Core 02 Výchozí 0 0 N/A 0 
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Kód NČI 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 

hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 

EU/Lisabon 

Typ indiká-
toru 

HT Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

520102 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst pro 
ţeny 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
brutto 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Core 03 Výchozí 0 0 N/A 0 

HT Plánovaná N/A N/A 
Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

Výsledky 
evaluační 
studie ŘO 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR 

V rámci Prioritní osy 3 zaměřené na Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel došlo k pokroku 
v oblasti infrastruktury pro vzdělávání. Celkově bylo zregenerováno 519 m2 plochy objektů určených pro 
rozvoj vzdělávání a jedno vzdělávací bylo zařízení nově vybaveno speciálním vybavením slouţícím 
k výuce (tj. 6,5 %). Rovněţ bylo zahájeno budování nových objektů pro zájmové a volnočasové aktivity, 
celkem bylo postaveno 1 214 m2 těchto zařízení (tj. 6,7 %). V průběhu roku 2008 došlo také k pokroku 
v dosaţených hodnotách u horizontálních témat, a to u indikátoru „Plocha nově zaloţené nebo 
rekonstruované veřejné zeleně“. 

Celkově v roce 2008 do realizace postoupilo 77 projektů.  

3.3.1.B Kvalitativní analýza 

Tabulka č. 19: Postup realizace prioritní osy 3 

Prioritní 
osa/ 

Oblast 
podpory 

Alokace 
2007-2013 (v 

EUR) 
Předloţené projekty 

Vyřazené 
projekty 

Projekty v 
administraci 

Schválené projekty 
Zaregistrované 

ţádosti o 
platbu** 

Proplacené 
ţádosti o 
platbu** 
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Počet 
objem v 

EUR* 
Počet Počet 

objem v 
EUR* 

Počet 
objem v 

EUR* 

a b c d e f g h i j k 

3.1 95 895 769 6 6 933 344 1 5 6 687 001 0 0 0 0 

3.2 58 750 185 127 119 666 176 31 65 60 182 442 31 17 301 374 4 281 124 0 

3.3 44 861 338 315 155 982 803 113 173 83 652 299 29 9 703 919 281 578 0 

3.4 37 517 946 25 30 449 668 1 7 7 604 829 17 21 130 616 0 0 

Celkem 237 025 238 473 313 031 992 146 250 158 126 571 77 48 135 910 4 562 703 0 

  % alokace %*** % alokace %*** %*** % alokace %*** % alokace % alokace % alokace 

  = b/b = c/c = d/b  = e/c = f/c = g/b = h/c = i/b = j/b = k/b 

3.1 100 100 7.2 16.7 83.3 7.0 - - - - 

3.2 100 100 203.7 24.4 51.2 102.4 24.4 29.4 7.3 - 

3.3 100 100 347.7 35.9 54.9 186.5 9.2 21.6 0.6 - 

3.4 100 100 81.2 4.0 28.0 20.3 68.0 56.3 - - 

Celkem 100 100 132.1 30.9 52.9 66.7 16.3 20.3 1.9 - 

Zdroj: IS MONIT7+ 

Poznámky: 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 
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* Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního 
rozpočtu a kraje) 

** Ze schválených/realizovaných projektů 

*** Procento z počtu předložených projektů 

Neúspěšnější oblastí podpory v této prioritní ose byla oblast podpory 3.3. V počtu předloţených projektů 
vede se 315 předloţenými projekty s celkovým objemem přes 155 mil €, z těchto projektů bylo pak ve 
sledovaném období schváleno 29 projektů v objemu téměř 10 mil. €. Dále byly evidovány ţádosti o 
platbu, z nichţ největší objem byl evidován v oblasti podpory 3.2 celkem za více neţ 4 mil. €, coţ je 
dáno zejména objemem připravených projektů ve větších městech, u nichţ byla započata realizace 
často i předcházejícím roku. 

Graf č. 12: Postup realizace prioritní osy 3 (objem veřejných prostředků projektů dle stavu administrace) 

 

Zdroj dat: Monit 7+, ÚRR JV 

Do konce roku 2008 byly v rámci prioritní osy předloţeny projekty v objemu 313 mil. EUR veřejných 
dotačních prostředků představující 140,5 % celkové alokace na prioritní osu. Alokace na roky 2007-2008 
byla překročena o 552,6 %. Z celkového počtu 473 předloţených projektů bylo v průběhu hodnocení 
vyřazeno 146 projektů. Do konce roku 2008 bylo schváleno 77 projektů o celkovém objemu 48,1 mil. 
EUR veřejných dotačních prostředků. 
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Graf č. 13: Zásobník projektů ROP JV (k 31.12.2008) - oblasti podpory prioritní osy 3 (objem projektů dle 
stavu administrace, alokace 2007 - 2013 = 100) 

 

Zdroj dat: Monit 7+, ÚRR JV 

Kromě oblasti podpory 3.1 přesáhl ve všech oblastech podpory v rámci prioritní osy objem předloţených 
projektů souhrnnou alokaci na roky 2007 a 2008. U prioritní osy 3.1 objem předloţených ţádostí 
odpovídal pouze 30,6 % objemu alokace na roky 2007 a 2008. Největší zásobník projektů (224,1% 
celkové alokace) má oblast podpory 3.3 a 3,2 (142,0% celkové alokace). Oblast podpory 3.4 
disponovala k 31. 12. 2008 zásobníkem projektů v objemu 76,6% celkové alokace a oblast podpory 3.1 
v objemu 7,5%. 

Průnik podporování aktivit v této prioritní ose s horizontálními tématy lze konkrétně očekávat z dopadů 
obnovy 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. 

Příkladem realizovaného projektu v prioritní ose 3 můţe být Hlavní lůţková budova nemocnice 
Pelhřimov. 

Nemocnice vznikla před cca 100 lety a byla postupně dostavována. S rozvojem nemocnice byla řada 
provozů postupně přemístěna do nových prostor a v hlavní lůţkové budově zůstala vedle lůţkové a 
ambulantní části jiţ pouze radiodiagnostika. Změny v uţívání budovy však nebyly provázeny zásadními 
stavebními úpravami a nebyla provedena ani výrazná oprava vnitřních rozvodů, rekonstrukce střechy a 
okapů, netěsnících oken. Ve vybavení nemocnice lze nalézt postele a noční stolky za hranicí ţivotnosti, 
zastaralou a nefunkční dorozumívací techniku mezi pacientem a sestrou. Nevyhovující je rovněţ 
hygienické zázemí pokojů a zázemí pro personál s omezeným počtem pracoven a nedostatečným a 
zastaralým přístrojovým vybavením. 
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Obrázek č. 6 : Hlavní lůţkové budova nemocnice Pelhřimov – stav před realizací 

 

Zdroj: ÚRR JV 

Projekt je realizován ve třech etapách a výsledkem bude: 

 Vybudování dvou a třílůţkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. 

 Nárůst počtu vyšetřoven, inspekčních pokojů lékařů a sester, denních místností pro personál 
Pacientská lůţka budou polohovatelná, s kvalitními antidekubitními matracemi. 

 Dorozumívací zařízení s ošetřujícím personálem pro kaţdého pacienta. 

 Nové vybavení ambulancí, inspekčních pokojů sester a lékařů. 

 Nové přístrojové vybavení pracoviště radiodiagnostického oddělení,  

 Vybudování detašovaného pracoviště rehabilitačního oddělení přímo v hlavní budově – bude 
zajištěna návaznost na lůţková oddělení. 
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Obrázek č. 7: vizualizace: Hlavní lůţková budova nemocnice Pelhřimov, stav po realizaci 

 

Zdroj: ÚRR JV 

Přes ztíţené podmínky pro zaměstnance a pacienty v průběhu rekonstrukce a zvýšené pracovní 
nasazení zainteresovaných pracovníků bude mít projekt přínosy ve zlepšení kvality poskytované péče, 
kvality přístrojového vybavení, dojde ke zvýšení komfortu pacienta a zlepšení pracovního prostředí. 

3.3.2 Závaţné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění  

Zajištění základního pokrytí území digitálním signálem je důleţitým faktorem rozvoje území. Příčinou 
nízkého pokrytí některých částí území NUTS II Jihovýchod bylo selhání trhu, jenţ bylo způsobeno 
různými příčinami. ROP JV vytipoval takto ohroţená území. Nyní je třeba se vyhnout následným 
moţným  vyšším cenám za telekomunikační sluţby, které mohou region opět oslabovat postiţený region 
ve srovnání s dalším vývojem v lokalitách s kvalitnějším trţním potenciálem. To můţe být způsobeno 
charakterem telekomunikačního trhu, který má vysoce konkurenční ceny (ceny na trhu mobilních 
komunikací mají tendenci k většímu poklesu, neţ v jiných odvětvích). Výsledkem můţe být to, ţe menší 
operátoři na tomto trhu budou platit velkoobchodní ceny vyšší, neţ jsou maloobchodní poplatky, které 
větší operátor účtuje svým zákazníkům, coţ se projeví ve vyšší ceně za připojení konečným uţivatelům. 
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3.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc 

3.4.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza 

3.4.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka č. 20: Indikátory prioritní osy 4 

Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

710500 

Realizace 
evaluačních studií a 

zpráv 
Počet ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 14 14 

710700 

Počet vytvořených 
metodických a 

technicko-
informačních 

materiálů 

Počet druhů 
materiálů 

ŘO 

Dosaţená 0 8 N/A 8 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 65 65 

711101 

Počet uskuteč. 
školení, seminářů, 

workshopů, 
konferencí 

Počet akcí ŘO 

Dosaţená 0 10 N/A 10 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 100 100 

711102 
Z toho akcí 

uskutečněných za 
mezinárodní účasti 

Počet akcí ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výstup Výchozí 0 0 N/A 0 
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Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

 Plánovaná N/A N/A 20 20 

711500 
Počet účastí na 

zahraničních akcí 
zaměřených na 
prohlubování 

znalostí a výměnu 
informací 

Počet osob, 
které se 

zúčastnily 
zahraničních 

konzultací 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 14 14 

712501 

Počet 
uskutečněných 
kontrol čerpání 

finančních 
prostředků 

Počet 
uskutečněných 

kontrol (ex-
ante, mid-

term, ex post, 
kontrola 
vzorků) 

ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 466 466 

711601 

Počet osob, které se 
zúčastnily 

vzdělávacích kurzů 
na posílení 

absorpční kapacity 

Počet osob, 
které se 

zúčastnily 
vzdělávacích 
kurzů v rámci 

technické 
pomoci 

ŘO 

Dosaţená 0 250 N/A 250 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 1250 1250 

711900 

Počet proškolených 
osob 

Počet osob ŘO 

Dosaţená 0 0 N/A 0 

Výsledek Výchozí 0 0 N/A 0 

 Plánovaná N/A N/A 88 88 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR  

V rámci Prioritní osy 4 zaměřené na technickou pomoc bylo v realizaci v roce 2008 celkem osm projektů. 
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Podrobnější informace o aktivitách v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc se nachází v kapitole č. 6 
Technická pomoc. 

3.4.1.B Kvalitativní analýza 

Díky realizaci projektů v této prioritní ose bylo v roce 2008 dosaţeno vybudování absorpční kapacity 
velmi dobrou úroveň, coţ dokládají uvedené výsledky výzev. Se stejným úsilím jsou nyní 
zabezpečována technická a organizačních opatření, která jsou nezbytná k vlastní úspěšné realizaci 
projektů ROP JV.  

Tabulka č. 20 a: Postup realizace prioritní osy 4 

Zdroj: IS MONIT7+ 

Poznámky: 

Prioritní 
osa/ 

Oblast 
podpory 

Alokace 2007-
2013 (v EUR) 

Předloţené projekty 
Vyřazené 
projekty 

Projekty v 
administraci 

Schválené projekty 

Zaregistrov
ané ţádosti 
o platbu** 

Proplacené 
ţádosti o 
platbu** 

počet 
objem v 
EUR* 

počet počet 
objem v 
EUR* 

počet 
objem v 
EUR* 

a b c d e f g h i j k 

4.1 21 133 367 4 18 452 497 0 0 0 4 18 452 497 3 842 788 3 132 873  

4.2 7 044 459 5 8 541 030 1 0 0 4 6 597 127 1 028 169 1 028169 

Celkem 28 177 826 9 26 993 527 1 0 0 8 25 049 624 4 870 957 4 161 0422 

  % alokace %*** % alokace %*** %*** % alokace %*** % alokace % alokace % alokace 

  = b/b = c/c = d/b   = e/c = f/c = g/b = h/c = i/b = j/b = k/b 

4.1 100 100 87,3 0 0 0 100 87,3 18,2 14,8 

4.2 100 100 121,2 20,0 0 0 80,0 93,7 14,6 14,6 

Celkem 100 100 95,8 11,1 0 0 88,9 88,9 17,29 14,8 
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Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

* Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního 
rozpočtu a kraje) 

** Ze schválených/realizovaných projektů 

*** Procento z počtu předložených projektů 

Z důvodu nutnosti zajištění odpovědné a účinné správy a implementaci ROP JV byl na 5. zasedání MV 
ROP JV dne 1. 12. 2008 předloţen návrh na přesun finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 
do oblasti podpory 4.1 ve výsledném poměru 75:25 z původního poměru 50:50.  Návrh byl 
na 5. zasedání MV ROP JV schválen.  

3.4.2 Závaţné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění  

V rámci čtvrté prioritní osy byla zjištěna potřeba realokace zdrojů mezi jednotlivými oblastmi podpory. 
V této souvislosti byla vyhlášena nová kontinuální výzva pro prioritní osu Technická pomoc. Výbor 
Regionální rady novou výzvu schválil a Monitorovací výbor ROP JV na svém 5. zasedání schválil přesun 
finančních prostředků v této prioritní ose. 
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4 PROGRAMY ESF: SOUDRŢNOST A ZAMĚŘENÍ 

Hlavním a jediným zdrojem financování programu ROP JV ze strukturálních fondů byl v roce 2008 
Evropský fond pro regionální rozvoj.  

V rámci programu bylo rozhodnuto o moţnosti vyuţití tzv. kříţového financování. Motivem pro vyuţití 
této příleţitosti bylo dosahování multiplikovaných pozitivních přínosů vyplývajících z kombinace 
investičních a neinvestičních prostředků. Toto rozhodnutí do budoucna otevírá nový prostor k přípěvku 
ROP JV pro naplňování cílů Lisabonské strategie prostřednictvím realizovaných projektů s přímým 
dopadem pro praxi. 

Vzhledem ke skutečnostem, ţe dopad relativně izolovaných 12 projektů, které jsou ve stavu finančního 
ukončení a tomu, ţe ţádný projekt dosud nepoţádal o moţnost vyuţití kříţového financování nelze 
provést objektivní dopad implementace na regionální rozvoj ve smyslu naplňování strategií vyšší úrovně. 



 

100 

 

5 PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŢNOSTI 

Ţádný velký projekt definovaný podle čl. 39 obecného nařízení nebyl v roce 2007 z ROP JV realizován a 
ani do budoucna není plánován. 
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6 TECHNICKÁ POMOC 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti v čl. 46 umoţňuje financovat v rámci operačního 
programu činnosti v oblasti přípravy, monitorování, hodnocení, informování a kontroly implementace 
operačního programu a rovněţ činnosti zaměřené na zajištění administrativní a absorpční kapacity pro 
efektivní čerpání pomoci ze strukturálních fondů.  

Cílem aktivit Technické pomoci je zajistit odpovědnou a účinnou správu a implementaci ROP JV a 
zvyšovat absorpční kapacitu v regionu a zajišťovat úspěšné čerpání prostředků ze strukturálních fondů 
EU. 

Technická pomoc zahrnuje veškeré podpůrné aktivity prováděné na úrovni Řídicího orgánu s cílem 
podpořit účinnost realizované podpory, zlepšit kvalitu prováděných intervencí a zvýšit efektivnost vyuţití 
prostředků zejména k efektivnímu řízení ROP Jihovýchod, jeho propagaci a hodnocení programu a 
projektů.   

Prioritní osa 4 Technická pomoc je členěna do dvou opatření: 4.1. Aktivity spojené s realizací a řízením 
ROP a 4.2. Podpora absorpční kapacity 

Celkový podíl prioritní osy Technická pomoc na alokaci zdrojů ROP Jihovýchod na celé programové 
období z ERDF je 3,4%, tj. 23 951 152 EUR ze 704 445 636 EUR.  

Tabulka č. 21 : Přehled projektů v prioritní ose 4 Techická pomoc (v roce 2008 v Kč) 

Registrační číslo projektu Název projektu Název 

ţadatele 

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 

RR JV 6 783 000 6 274 275 
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Registrační číslo projektu Název projektu Název 

ţadatele 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Dotace 

Jihovýchod  

CZ.1.11/4.1.00/04.00871 Aktivity spojené 

s realizací a řízením 

ROP Jihovýchod 

v letech 2009-2015 

RR JV 400 000 000 370 000 000 

CZ.1.11/4.2.00/04.00870 Podpora absorpční 

kapacity ROP 

Jihovýchod v letech 

2009-2015 

RR JV 140 540 000 129 999 500 

Zdroj: Monit 7+, ÚRR JV 

Čerpání prostředků technické pomoci za rok 2008 

Finanční prostředky na výdaje technické pomoci jsou zahrnuty do rozpočtu Úřadu Regionální rady 
regionu soudrţnosti Jihovýchod.   

V rámci čtvrté prioritní osy byla zjištěna potřeba realokace zdrojů mezi jednotlivými oblastmi podpory. 
V této souvislosti byla vyhlášena nová kontinuální výzva pro prioritní osu Technická pomoc. Výbor 
Regionální rady novou výzvu schválil dne 5. 12. 2008. Regionální rada poté předloţila dvě projektové 
ţádosti. V rámci této kontinuální výzvy byla vyhlášena alokace pro obě oblasti podpory celkem ve výši 
500 mil. Kč. Termín ukončení projektů v této výzvě je 31. 12. 2015. 

 

 

 

 

Tabulka č. 21 a: Čerpání rozpočtu Komunikačního plánu Jihovýchod  

Název aktivity Plán (v Kč) Čerpáno (v Kč) 
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Mediální komunikace 3 830 000 1 647 269 

On-line komunikace 200 000 160 343 

Public relations 650 000 176 882 

Přímá komunikace 7 600 000 6 831 698 

Publikační aktivity 2 700 000 974 024 

Ostatní nástroje 1 520 000 1 012 688 

Zdroj: interní dokumenty ÚRR JV 

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. V roce 2008 se Komise setkala šestkrát. Hlavními tématy byla příprava plánu technické 
pomoci pro rok 2009 a čerpání rozpočtu aktivních projektů. 

6.1 Oblast podpory 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 

Do této oblasti podpory byla předloţena projektová ţádost obsahující výdaje zaměřené na: 

 přípravu a organizaci jednání Výboru Regionální rady, Monitorovacího výboru a jiných pracovních 
skupin včetně účasti odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních; 

 přípravu, výběr, ocenění a sledování pomoci a operací; 

 zpracování studií, statistických materiálů, analýz o vhodnosti a efektivnosti implementačních 
struktur; 

 instalaci, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování, kontrolu a 
hodnocení operací ROP JV. 

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 roce 2008 byly vynaloţeny zejména na:  
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 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.) 

 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+ (ve výši 122 tis. Kč) a bylo připraveno zasedání Monitorovacího výboru (MV). Hlavními výdaji 
byly překlady a korektury materiálů pro MV a dále výdaje na organizaci a pohoštění.  

Na pořízení, instalaci počítačových systému a informačních technologií k řízení a monitorování OP byla 
vynaloţena částka 6,580 mil. Kč na programové vybavení. Z této částky bylo např. hrazeno 5,5 mil. Kč 
na pořízení rozpočtového a účetního systému GINIS a také 280 tis. Kč na pořízení elektronické verze 
Cost-benefit analýzy pro ţadatele o dotaci z ROP Jihovýchod. 

Na bázi externí spolupráce byla zpracována evaluační studie ke změně bodové hranice pro výběr 
projektů. Výsledky této studie byly vyuţity k optimalizaci operačních postupů Regionální rady.  

Dalšími dokumenty zabývajícími se hodnocením provádění programu bylo poskytování pravidelných 
informací o pokroku a problémech vzniklých při implementaci ROP JV (Informace o realizaci a čerpání 
ROP Jihovýchod).  

Ke konci sledovaného období bylo vyhlášeno zadávacího řízení na zpracování čtyř evaluačních studií, 
jejichţ 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 ţadatele a příjemce ROP Jihovýchod 

Tyto evaluační studie budou dokončeny v první polovině roku 2009. 

6.2 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 
Jihovýchod. Nástrojem bude zejména poskytování asistence potencionálním předkladatelům projektů, a 
to zejména aktivitami zaměřenými na propagaci programu, poskytování informací, poradenskou a 



 

105 

 

osvětovou činnost a dále přípravou a realizací vzdělávacích programů. Jde tedy např. o pořádání 
konferencí, seminářů, dne otevřených dveří a dalších komunikačních aktivit. 

Projekt „Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008“ navazuje na projekt „Publicita a absorpční 
kapacita“ (realizován řídícím orgánem ROP JV v roce 2007). Během roku 2008 byly zahájeny aktivity, 
které povedou k naplnění jak všeobecného, tak i specifických cílů projektu. 

Hlavní výdaje v roce 2008 byly vynaloţeny zejména na:  

 Zveřejnění znění výzvy v denících 

 Zajištění seminářů pro ţadatele a příjemce 

 Zveřejnění personální inzerce  

 Výdaje na interní vzdělávání – program Projektový management a Soft skills, 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 a výroba propagačních materiálů 

Podrobný přehled realizovaných aktivit obsahuje tabulka č. 23 v kapitole 7 Informování a publicita. 

Počet pracovníků řídícího orgánu placených z Technické pomoci činil ve sledovaném období 51. 

Profesní vzdělávání je zaloţeno na plánu vzdělávání kaţdého pracovníka. V roce 2008 se uskutečnil 
soubor vzdělávacích akcí, které byly zaměřeny jak na oblast projektového managementu, tak na oblast 
měkkých dovedností.  

 

 
Příklady úspěšných vzdělávacích projektů 

Úspěšným projektem v oblasti vzdělávání byl program Learning by Doing. Tento program byl sestaven 
přesně pro potřeby pracovníků úřadu a byl zaloţen na předávání zkušeností ze zahraničí. V rámci této 
vzdělávací akce se uskutečnila řada workshopů s účastí mezinárodních expertů. Tématem workshopů 
byl např. finanční management, monitoring a evaluace programu, příprava a hodnocení projektů a 
publicita a technická pomoc.  

Dalším ze vzdělávacích projektů byl Projektový management zaměřený na oblast řízení programu i 
projektů a odstupňován do tří fází či stupňů. Program měkkých dovedností obsahuje kurzy na téma time-
managementu, komunikačních a prezentačních dovedností, vyjednávání či strategického řízení.  

http://www.jihovychod.cz/
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Současně s uvedenými projekty probíhalo individuální vzdělávání jednotlivých pracovníků dle 
vzdělávacího plánu zaměřené na oblast pracovních činností zaměstnanců (např. veřejné zakázky, 
stavební zákon či Public relations). 

Opatření k usnadnění implementace 

Regionální rada Jihovýchod připravila v roce 2008 řadu zajímavých novinek, které pomohou ţadatelům 
a příjemcům ulehčit přípravu a řízení projektů.  

Jednou z nich je expertní podpora příjemcům dotace zaměřená na pomoc při kompletaci monitorovacích 
zpráv a ţádostí o platbu. Tuto činnost provádí Úřad Regionální rady společně s Regionální rozvojovou 
agenturou jiţní Moravy a Regionální rozvojovou agenturou Vysočina. Uvedené subjekty zkontrolují 
úplnost a správnost dokumentace, která bude následně předloţena úřadu. Osobním přístupem expertů 
k individuálním potřebám příjemce podpory se zvyšuje informovanost příjemců a usnadňuje jim přípravu 
monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu.  

Další podporou je metodická podpora pro ţadatele a příjemce, která usnadňuje realizaci i předkládání 
projektů a zvyšuje úspěšnost implementace jako celku. V tabulce č. 21 je uveden seznam vydaných 
metodických pokynů včetně jejich charakteristiky.   

Tabulka č. 22: Seznam vydaných metodických pokynů  

 
Číslo 
MP 

Název MP  Platnost pro 
dokumentace  

1. 
č. 
1/200
8 EX  

Dokládání znaleckých posudků Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.6 a starší 

2. 
č. 
2/200
8 EX  

Opětovné předkládání ţádostí o podporu z ROP JV u 
projektů, kde jiţ byla zahájena realizace 

Obecná platnost  

3. 
č. 
3/200
8 EX  

Pravidla pro moţnost zastavení majetku pořízeného z 
dotace 

Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.6 a starší 

4. 
č. 
4/200
8 EX  

Zpracování a předkládání stavební projektové 
dokumentace, v případě opětovného podání ţádosti o 
poskytnutí pomoci v následující výzvě 

Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.7 a starší 

5. 
č. 
5/200

Četnost předkládání monitorovacího hlášení (hlášení o 
pokroku) 

Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.7 a starší 

http://www.jihovychod.cz/download/viktor/mp-znalecky-posudek.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/viktor/mp-znalecky-posudek.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/viktor/mp-znalecky-posudek.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/metodicky-pokyn-opetovne-predkladani-zadosti.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/metodicky-pokyn-opetovne-predkladani-zadosti.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/metodicky-pokyn-opetovne-predkladani-zadosti.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/metodicky-pokyn-zastavni-pravo.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/metodicky-pokyn-zastavni-pravo.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/metodicky-pokyn-zastavni-pravo.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/04-08-stavebni-projektova-dokumentace.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/04-08-stavebni-projektova-dokumentace.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/04-08-stavebni-projektova-dokumentace.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/05-08-monitorovaci-hlaseni.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/05-08-monitorovaci-hlaseni.pdf
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Číslo 
MP 

Název MP  Platnost pro 
dokumentace  

8 EX  

6. 
č. 
6/200
8 EX  

Zřízení zvláštního účtu Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.7 a starší 

7. 
č. 
7/200
8 EX  

Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu - 
prokazování DPH u plátců DPH 

Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.6 a starší 

8. 
č. 
8/200
8 EX   

Studie proveditelnosti jako součást formuláře „eCBA" Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.7 a starší 

9. 
č. 
9/200
8 EX   

Způsobilé výdaje na řízení a koordinaci aktivit uvedených 
v IPRM  

Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.7 a starší 

10. 

č. 
10/20
08 
EX   

Úprava pokynů pro zadávání veřejných zakázek - postup 
v případě dělení zakázek  

Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.6 a starší  

11. 

č. 
11/20
08 
EX   

Změny v průběhu realizace projektu - významná změna 
rozpočtu projektu ovlivňující pouze nezpůsobilé výdaje a 
změna finančního plánu 

Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.8 a 
starší   

12. 

č. 
12/20
08 
EX   

Předkládání opisů daňového přiznání k dani z příjmu u 
ţadatelů, kteří předkládají více projektových ţádostí  

Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.8 a 
starší    

13. 

č. 
13/20
08 
EX  

Loga kraje jako součást publicity projektu 
Pravidla pro publicitu, 
verze 1.1  

http://www.jihovychod.cz/download/kunc/06-08-zrizeni-zvlastniho-uctu.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/06-08-zrizeni-zvlastniho-uctu.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/06-08-zrizeni-zvlastniho-uctu.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/07-08-doklad-o-zajisteni-zdroju-spolufinancovani-projektu-prokazovani-dph-u-platcu-dph.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/07-08-doklad-o-zajisteni-zdroju-spolufinancovani-projektu-prokazovani-dph-u-platcu-dph.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/07-08-doklad-o-zajisteni-zdroju-spolufinancovani-projektu-prokazovani-dph-u-platcu-dph.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/mp-08-2008-studie-proveditelnosti-jako-soucast-ecba.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/mp-08-2008-studie-proveditelnosti-jako-soucast-ecba.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/mp-08-2008-studie-proveditelnosti-jako-soucast-ecba.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/09-08-zpusobile-vydaje-manazer-iprm.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/09-08-zpusobile-vydaje-manazer-iprm.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/09-08-zpusobile-vydaje-manazer-iprm.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/10-08-deleni-zakazek-na-web.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/10-08-deleni-zakazek-na-web.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/10-08-deleni-zakazek-na-web.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/10-08-deleni-zakazek-na-web.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/11-08-zmeny-v-prubehu-realizace-projektu.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/11-08-zmeny-v-prubehu-realizace-projektu.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/11-08-zmeny-v-prubehu-realizace-projektu.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/11-08-zmeny-v-prubehu-realizace-projektu.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/12-08-predkladani-opisu-danovych-priznani.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/12-08-predkladani-opisu-danovych-priznani.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/12-08-predkladani-opisu-danovych-priznani.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/12-08-predkladani-opisu-danovych-priznani.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/13-08-loga-kraje-jako-soucast-publicity.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/13-08-loga-kraje-jako-soucast-publicity.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/13-08-loga-kraje-jako-soucast-publicity.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/13-08-loga-kraje-jako-soucast-publicity.pdf
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Číslo 
MP 

Název MP  Platnost pro 
dokumentace  

14. 

č. 
14/20
08 
EX  

Doklad o zařazení  projektu do Integrovaného plánu 
rozvoje města 

Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.8 a 
starší     

15. 

č. 
15/20
08 
EX   

Posouzení přijatelnosti projektu  Příručka pro ţadatele a 
příjemce, verze 1.8 a starší  

Zdroj: interní dokumenty ÚRR JV 

 

http://www.jihovychod.cz/download/kunc/14-08-doklad-o-zarazeni-projektu-do-iprm.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/14-08-doklad-o-zarazeni-projektu-do-iprm.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/14-08-doklad-o-zarazeni-projektu-do-iprm.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/14-08-doklad-o-zarazeni-projektu-do-iprm.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/15-08-posouzeni-prijatelnosti-projektu.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/15-08-posouzeni-prijatelnosti-projektu.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/15-08-posouzeni-prijatelnosti-projektu.pdf
http://www.jihovychod.cz/download/kunc/15-08-posouzeni-prijatelnosti-projektu.pdf
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7 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA 

Povinnost propagovat operace a programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu 
soudrţnosti je zakotvena v čl. 69 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/1999 (Nařízení Rady). Článek 69 Nařízení Rady stanovuje kromě samotné 
povinnosti poskytovat informace o operacích a spolufinancovaných programech také hlavní cíl jejich 
propagace a to je zdůraznění role Společenství a zajištění transparentní pomoci poskytované z fondů.  

Komunikační plán ROP Jihovýchod byl předloţen 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 soudrţnosti Jihovýchod své připomínky. Evropská komise následné vypořádání 
připomínek akceptovala a dne 21. srpna 2008 komunikační plán ROP JV schválila. 

Informační a propagační aktivity jsou zaměřeny na následující cílové skupiny: 

1) Cílové skupiny komunikace, které se zabývají implementací a monitorováním ROP JV a jsou 
zdrojem informací o ROP JV 

 Řídící orgán ROP JV - Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod (ÚRR) 

 Monitorovací výbor ROP JV 

 Výbor Regionální rady 

 Předseda RR 

2) Cílové skupiny fungující jako distributoři a zprostředkovatelé informací o ROP JV 

 Média 

 Hospodářští a sociální partneři 

 Zpracovatelé projektů 

 Informační střediska o Evropské unii v regionu JV 

3) Cílové skupiny obsahující příjemce informací o ROP JV  

 Potenciální ţadatelé a příjemci pomoci: 

 Kraje a obce regionu Jihovýchod a dobrovolné svazky obcí 

 Organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi 

 Nestátní neziskové organizace 

 Podnikatelské subjekty (MSP) 
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 Profesní organizace 

 Hospodářská komora a její sloţky 

 Zájmová sdruţení právnických osob 

 Široká veřejnost regionu JV: 

 Obyvatelé regionu soudrţnosti Jihovýchod (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina) 

 Návštěvníci regionu a turisté 

7.1 Opatření pro zajištění publicity v roce 2008 

Zahájení komunikační kampaně ROP Jihovýchod dne 31. března 2008 evropskou komisařkou Danutou 
Hübner. Evropská komisařka pro regionální politiku při své návštěvě Brna jednala s představiteli regionu 
o současné i budoucí regionální politice Evropské unie. Pro zahájení kampaně byla vytvořena 
celoplošná reklama se symboly EU a ROP Jihovýchod umístěná na vozidle (tramvaji) Dopravního 
podniku města Brna. 

Obrázek č. 8: Návštěva komisařky Danuty Hübner v Brně (31. 1. 2008) 

 

Zdroj: ÚRR JV 

Výroční konference Regionální rady Jihovýchod VIZE 2015 zaměřená na budoucí směřování regionu 
soudrţnosti Jihovýchod. Ve třech panelových diskusích, sestavených podle prioritních os 
ROP Jihovýchod, odborníci diskutovali na téma dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. 
Výstupem konference je stanovení memorand pro jednotlivé oblasti a jejich vyuţití do strategie rozvoje 
regionu.  
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Obrázek č. 9: Konference VIZE 2015 – konference k budoucímu směřování ROP JV 

 

Zdroj: ÚRR JV 

V roce 2008 uspořádal Úřad Regionální rady celkem 14 seminářů pro ţadatele a příjemce dotací. Na 
seminářích bylo proškoleno celkem 1 500 osob. Tématem seminářů pro ţadatele bylo ekonomické 
hodnocení projektů, příprava ţádostí BENEFIT7 a také finanční zdraví ţadatele. Semináře pro příjemce 
byly zaměřeny na otázky týkající se realizace projektů, veřejné zakázky a povinností příjemců vyplývající 
ze smlouvy o poskytnutí dotace.  

Aktuální seznam příjemců je k dispozici na adrese: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznam-
prijemcu. 

Konkrétní informace o seminářích jsou obsaţeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 23: Seznam seminářů pro ţadatele a příjemce konaných v roce 2008 

Datum konání Akce Místo konání Cílová skupina Popis akce

1. 3.1.2008 Seminář ROP JV Brno

zaměstnanci KÚ Jihomoravský 

kraj

ekonomické hodnocení projektů (CBA, studie proveditelnosti), 

finanční zdraví ţafatele, BENEFIT 7

2. 7.2.2008 Seminář ROP JV Jihlava pro ţadatele

ekonomické hodnocení projektů (CBA, studie proveditelnosti), 

finanční zdraví ţafatele, BENEFIT 7

3. 8.2.2008 Seminář ROP JV Brno pro ţadatele 

ekonomické hodnocení projektů (CBA, studie proveditelnosti), 

finanční zdraví ţafatele, BENEFIT 7

4. 21.2.2008 Školení externích expertů Brno externí hodnotitelé

příprava nezávislých externích odborníků pro hodnocení 

některých projektů ţádajících o dotace z ROP JV 

5. 22.2.2008 Školení externích expertů Jihlava externí hodnotitelé

příprava nezávislých externích odborníků pro hodnocení 

některých projektů ţádajících o dotace z ROP JV 

6. 26.2.2008 Školení externích expertů Brno externí hodnotitelé

příprava nezávislých externích odborníků pro hodnocení 

některých projektů ţádajících o dotace z ROP JV 

7. 29.2.2008 Školení externích expertů Brno externí hodnotitelé

příprava nezávislých externích odborníků pro hodnocení 

některých projektů ţádajících o dotace z ROP JV 

8. 4.3.2008 Seminář Evropská šance pro region Brno pro ţadatele

ekonomické hodnocení projektů (CBA, studie proveditelnosti), 

finanční zdraví ţafatele, BENEFIT 7

9. 1.4.2008 Školení externích expertů Brno externí hodnotitelé

příprava nezávislých externích odborníků pro hodnocení 

některých projektů ţádajících o dotace z ROP JV 

10. 13.5.2008 Seminář Evropská šance pro region Brno pro ţadatele

ekonomické hodnocení projektů (CBA, studie proveditelnosti), 

finanční zdraví ţafatele, BENEFIT 7

11. 15.5.2008 Seminář Evropská šance pro region Jihlava pro ţadatele

ekonomické hodnocení projektů (CBA, studie proveditelnosti), 

finanční zdraví ţafatele, BENEFIT 7

12. 21.5.2008 Seminář Evropská šance pro region Brno pro ţadatele

ekonomické hodnocení projektů (CBA, studie proveditelnosti), 

finanční zdraví ţafatele, BENEFIT 7

13. 22.5.2008 Seminář Evropská šance pro region Jihlava pro ţadatele

ekonomické hodnocení projektů (CBA, studie proveditelnosti), 

finanční zdraví ţafatele, BENEFIT 8

14. 26.6.2008 Seminář pro příjemce dotací Brno pro příjemce

realizace projektu, veřejné zakázky, hlavní povinnosti dle 

smlouvy o poskytnutí dotace

15. 18.7.2008 Seminář pro příjemce dotací Jihlava zaměstnanci KÚ Vysočina

realizace projektu, veřejné zakázky, hlavní povinnosti dle 

smlouvy o poskytnutí dotace

16. 6.8.2008 Seminář pro příjemce dotací Brno pro příjemce

realizace projektu, veřejné zakázky, hlavní povinnosti dle 

smlouvy o poskytnutí dotace

17. 7.8.2008 Seminář pro příjemce dotací Jihlava pro příjemce

realizace projektu, veřejné zakázky, hlavní povinnosti dle 

smlouvy o poskytnutí dotace

18. 31.10.2008 Seminář pro příjemce dotací Brno pro příjemce

realizace projektu, veřejné zakázky, hlavní povinnosti dle 

smlouvy o poskytnutí dotace

19. 7.11.2008 Seminář pro příjemce dotací Jihlava pro příjemce

realizace projektu, veřejné zakázky, hlavní povinnosti dle 

smlouvy o poskytnutí dotace

20. 12.11.2008 Konference VIZE 2015 Brno

ţadatelé, příjemci, odborná i laická 

veřejnost se zájmem o rozvoj 

regionu

téma konference:realizace POR JV, výzvy a specifika rozvoje 

regionu JV pro nadcházející roky, kam směřuje region v 

horizontu roku 2015
 

Zdroj: ÚRR JV 

Konkrétní informace o opatřeních a výčet aktivit roku 2008 jsou obsaţeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 24: Informace o komunikačních aktivitách směrem k cílovým skupinám v roce 2008 

Typ 
komunikačních 

aktivit 

Komunikační 
nástroj 

Název/Stručná 
charakteristika 
komunikační akce 

Termín 
komunikační 
akce 

Indikátor 
komunikační 
akce 

A. Klasické 
informační a 
propagační 
postupy 

 

publikace 

broţura ROP 
Jihovýchod CZ/EN 

Výroční zpráva 
CZ/EN 

Starosti (nejen) 
starostů aneb 
programové 

desatero 

Dva roky ROP 
Jihovýchod 

VIZE 2015 

07/08-09/08 

09/08 

 

09/08 – 10/08 

 

09/08 – 10/08 

09/08 – 10/08 

 

2 
publikace/2000 

ks 

2 
publikace/1000 

ks 

1 
publikace/2000 

ks 

1 
publikace/2000 

ks 

1 publikace/350 
ks 

metodické 
pokyny 

příručky pro 
ţadatele a příjemce 
– interaktivní verze 

na 
www.jihovychod.cz 

01/08-03/08 

v elektronické 
verzi 

 

propagační 
předměty 

tuţky, vizitky, 
reklamní bannery, 

poznámkové bloky, 
kalendáře, diáře, 
deštník, cestovní 
taška, dárkové 
kazety s čaji, 

kongresová taška, 
ručníky, čokolády 

v plechové krabičce 
atd. 

03/08-12/08 
24 druhů 

propagačních 
předmětů 
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Typ 
komunikačních 

aktivit 

Komunikační 
nástroj 

Název/Stručná 
charakteristika 
komunikační akce 

Termín 
komunikační 
akce 

Indikátor 
komunikační 
akce 

B. Informační a 
komunikační 
technologie 
(ICT) 

webová 
stránka 

www.jihovychod 

průběţná 
aktualizace, 
doplňování 

aktuálních verzi 
dokumentů, 

novinek, tiskových 
zpráv, výběrových 

řízení a dalších 
textů, kontakty, 

ankety, fotogalerie, 
registrace na akce, 

anglická verze 

01/08-12/08 

 

 

1000 
zaregistrovanýc

h uţivatelů 

elektronický 
zpravodaj RR 
JV 

newsletter – 
adresáti 

registrovaní 
uţivatelé webu RR 

11/08 
Jedno vydané 

číslo 

jiné intranet 01/08-12/08  

C. Masmédia 

 

mediální 
publicita – 
rádio 

beseda v rádiu, PR 
rozhovor, soutěţ 

09/08-11/08 

3 realizované 
akce 

 

tiskové zprávy, 
PR články, 
tiskové 
konference, 
spolupráce s 
médii 

tiskové zprávy 

 

tiskové konference 
RR JV 

01/08-12/08 

 

03/08-07/08 

16 vydaných 
tiskových zpráv 

3 tiskové 
konference 

PROTEXT 

přímá distribuce 
přes servis ČTK 

(média, 
ekonomická sféra, 

01/08-12/08 
7 předplacených 

zpráv 

http://www.jihovychod/
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Typ 
komunikačních 

aktivit 

Komunikační 
nástroj 

Název/Stručná 
charakteristika 
komunikační akce 

Termín 
komunikační 
akce 

Indikátor 
komunikační 
akce 

státní správa) 

Inzerce 

 

 

 

 

 

 

informační inzerce 
a výzvy (Dotace, 

Moderní obec, MF 
Dnes, Deníky JMK 
a Vysočiny, Listy 

jiţní Moravy) 

personální inzerce 

 

redakční články 
(Jihomoravský 

Lobbing) 

06/08-11/08 

 

 

 

01/08-12/08 

 

07/08-12/08 

28 informačních 
inzerátů 

 

 

28 personálních 
inzerátů 

 

3 redakční 
články 

 

D. Jednorázové 
informační a 
propagační 
akce 

vzdělávací 
akce: 
semináře  

 

semináře pro 
ţadatele a příjemce 

01/08-12/08 
14 seminářů 

1 500 účastníků 

konference 
(hlavní 
informační 
akce v r. 2008) 

konference VIZE 
2015 

11/008 
1 konference 

účastníků 

events 

návštěva Danuty 
Hubner v Brně 

výstava 
podpořených 

projektů z ROP 
Jihovýchod 

03/08 

 

11/08 

2 akce 



 

116 

 

Typ 
komunikačních 

aktivit 

Komunikační 
nástroj 

Název/Stručná 
charakteristika 
komunikační akce 

Termín 
komunikační 
akce 

Indikátor 
komunikační 
akce 

vyvěšení 
vlajky EU na 
týden od  
9. 5. 07 

povinnost dle 
Nařízení Komise 

05/08 1 akce 

reklamní 
plocha na 
prostředcích 
veřejné 
hromadné 
dopravy 

venkovní polep 
tramvaje v Brně 

03/08-12/08 1 akce 

Zdroj: ÚRR JV 

Hlavními komunikačními kanály pro práci s příjemci jsou webové stránky, semináře a media. Rovněţ 
nedochází k diskriminaci ţádného okruhu potenciálních ţadatelů a příjemců. To se v praxi projevuje 
intenzivní spoluprací s krajskými úřady a širokým spektrem regionálních asociací, kde jsou významnou 
měrou zastoupeny i malé obce. 

 

7.2 Mediální analýza ROP Jihovýchod v roce 2008 

V roce 2008 česká média uveřejnila 496 příspěvků zabývajících se Regionálním operačním programem 
Jihovýchod. Oproti roku 2007 (236 příspěvků) tak počet příspěvků vzrostl na více neţ dvojnásobek. 

Nejpočetněji byly zastoupeny ty příspěvky, jeţ o ROP Jihovýchod referovaly neutrálně (442, tj. 89 %). 
Příspěvky s pozitivním vyzněním (43) tvořily 9 % z celkového počtu, coţ je pět procentních bodů méně 
neţ v roce 2007. Naopak negativní publicita vzrostla na úroveň vyšší neţ zanedbatelnou, v roce 2008 se 
jednalo jiţ o 11 příspěvků (v roce 2007 pouze jeden), tedy přibliţně 2 % z celkového počtu.  
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Graf č. 14 :Medializace ROP Jihovýchod dle hodnotového zabarvení příspěvků 
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Zdroj: ÚRR JV, Newton media 

Z jednotlivých aspektů ROP JV byly v médiích nejčastěji zmiňovány objemy finančních prostředků, o 
nichţ referovalo 237 příspěvků. Druhým nejfrekventovanějším a z hlediska mediálního dopadu vůbec 
nejvýraznějším tématem byla příprava a realizace projektů. S tímto tématem byla současně spojena 
největší část pozitivní publicity. 

Téměř v kaţdém druhém příspěvku (konkrétně v 237) byly uvedeny informace o objemu finančních 
prostředků, ať uţ se jednalo o celkovou alokaci prostředků v ROP Jihovýchod částky určené pro 
jednotlivé výzvy a oblasti podpory nebo souhrnné údaje o jiţ schválených dotacích. 

Druhým nejfrekventovanějším námětem, a z hlediska mediálního dopadu dokonce vůbec 
nejvýraznějším, byla příprava a realizace projektů. S tímto tématem se současně pojila největší část 
pozitivní publicity (25 příspěvků). ROP Jihovýchod sklízel pochvalu hlavně za podporu investic do 
silniční infrastruktury, dále pak také za podporu projektů zaměřených na modernizace nemocnic, 
revitalizace veřejných prostranství či výstavbu sportovišť. Naproti tomu ve čtyřech případech byl ROP 
Jihovýchod v souvislosti s projekty prezentován negativně, kdy příspěvky popisovaly neúspěšné 
projekty. 

Téma priorit a oblastí podpory, jeţ bylo v roce 2007 nejpočetnější, obsadilo tentokrát se 112 příspěvky 
třetí pozici. V sedmi případech bylo toto téma spojeno s pozitivním hodnocením, z toho čtyřikrát byla 
oceňována koncepce ROP JV obecně – pochvalně se o ní vyjádřila eurokomisařka Danuta Hübnerová 
během své návštěvy v regionu. 

O administrativních záleţitostech referovalo 40 příspěvků. Negativní hodnocení se vztahovalo 
k nedostatkům internetové aplikace Benefit7  a k výši administrativních nákladů spojených se 
získáváním evropských dotací. 
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Graf č. 15: Tematické zaměření příspěvků 
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Zdroj: ÚRR JV, Newton media  

V souvislosti s ROP JV byla nejčastěji zmiňovaným subjektem Regionální rada regionu soudrţnosti 
Jihovýchod, jeţ figurovala ve 162 příspěvcích. Zhruba třetina příspěvků se týkala jednotlivých projektů, 
Rada zde vystupovala jako subjekt, který vyhlašuje výzvy, přijímá ţádosti o dotace a rozhoduje o jejich 
přidělení.  

Z dalších subjektů, jeţ s ROP JV přicházely do styku, se v médiích nejčastěji objevovaly města a obce 
(138 příspěvků). Nejčastěji byly prezentovány v souvislosti s přípravou jednotlivých projektů ucházejících 
se o podporu z ROP JV. V podobné roli v příspěvcích vystupovaly také kraje (62) a subjekty veřejného 
sektoru (39), tedy školy, nemocnice, silničáři a další subjekty zřizované kraji či obcemi. 

Graf č. 16: Subjekty vystupující v médiích v souvislosti s ROP Jihovýchod 
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Zdroj: ÚRR JV, Newton media  

Z hlediska mediálního dopadu se mezi nejvýraznější subjekty prezentované v souvislosti s ROP JV 
zařadili hejtmani. Relativně vysokou hodnotu mediálního dopadu zde zajistily zejména celostátní deníky, 
jeţ referovaly o personálních změnách ve vedení Regionální rady po nástupu nových krajských 
reprezentací. 

Graf č. 17: Média informující o ROP Jihovýchod 
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Zdroj: ÚRR JV, Newton media 

Největší část příspěvků o ROP JV publikovaly regionální tituly. I po započtení mediálního dopadu, jenţ 
zohledňuje čtenost, poslechovost či sledovanost jednotlivých titulů, patřily k regionální tituly 
k nejvýznamnějším skupinám médií s 25 % podílem. Vyšší podíl podle tohoto parametru zaznamenaly 
pouze celostátní deníky (30 %). Z jednotlivých titulů nejvíce příspěvků přineslo Zpravodajství ČTK (33 
příspěvků). Z deníků byla při referování o ROP JV neaktivnější MF Dnes s 26 příspěvky. S kladnou 
odezvou se setkalo schválení 71 projektů v první polovině července, dále pak podpora pětice projektů 
v Havlíčkově Brodě, rekonstrukce parku Réna v Ivančicích a opravy nevyhovujících silnic v okolí Rájce-
Jestřebí a v Křenovicích. 

Hodnota AVE (Advertising Value Equivalents), jeţ určuje, jaký by byl ekvivalent ceny publikovaných 
příspěvků, kdyby byly umístěny do stejných médií formou inzerce, byla vyčíslena na více neţ 25 miliónů 
korun, z toho přes 5,2 miliónů připadalo na příspěvky prezentující ROP JV pozitivně. 
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8 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A OSVĚDČENÉ POSTUPY  

V případech, kdy lze podle smluv s příjemci dotací predikovat naplňování indikátorů dle jednotlivých 
oblastí podpory a prioritních os jsou tato data podrobována pravidelným strategickým analýzám, jejichţ 
závěry usnadňují řízení programu. Těţiště způsob korekce naplňování těchto indikativních cílů programu 
je v současné době prováděno způsobem, který preferuje specifikaci výzev (tzv. omezování výzev). 

Vývoj kurzu je od období silného posilování české koruny průběţně monitorován a vyhodnocován. 
Souhrnně lze říci, ţe kurz koruny k euru vykazuje velkou volatilitu. Příčiny tohoto jevu nejsou z pozice 
ROP JV ovlivnitelné. V oblasti dopadů jsou ROP JV řízena rizika spojená jak s trendem posilování, tak 
s trendem oslabování české koruny. V případě posilujícího kurzu pracuje se zvyšuje pravděpodobnost 
rizika vyššího součtu závazků ze smluv nad stanovenou alokaci programu. Naopak u oslabujícího kurzu 
české koruny se sniţuje předcházející riziko a zvyšuje se riziko nedočerpání prostředků. V tomto případě 
bude opatřením ROP JV aktivizace připravených projektů ze zásobníků projektů ve speciální výzvě. 
Vzhledem k zmíněné volatilitě kurzu bude některý z těchto scénářů spuštěn po vyhodnocení strategické 
evaluace v druhé polovině programového období.  

Indikace vstupu ČR do eurozóny není stanovena a vzhledem k limitům stanovených v Maastrichtstkých 
kritériích není tato okolnost aktuální. I z tohoto důvodu bude další sledování vývoje kurzu vzhledem 
k nasmlouvaným částkám v projektech významnou okolností buď v druhé polovině programu nebo při ad 
hoc reakci na případnou nenadálou situaci. 
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SEZNAM ZKRATEK 
Zkratka Popis 

AK ČR Asociace krajů České republiky 

AO Auditní orgán 

BENEFIT Informační systém pro úroveň ţadatelů  

CCI Číslo kódu operačního programu 

CRR Centrum pro regionální rozvoj 

CZK Česká koruna 

ČDDD Čistý disponibilní domácí důchod 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČTK Česká tisková kancelář 

DG Generální ředitelství při EK (Directorat General) 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EFF Evropský rybářský fond 

EIA Hodnocení pravděpodobného významu vlivů projektů na ţivotní prostředí 
(Environmental imapact assessment) 

EIB Evropská investiční banka 

EK Evropská komise 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES Evropská společenství 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FS Fond soudrţnosti  

HDP Hrubý domácí produkt 

HT Horizontální témata 

CH4 Metan 

CHJ Centrální harmonizační jednotka 

ICT Informační a komunikační technologie 

IDS  Integrovaný dopravní systém 

IOP Integrovaný operační program 

IPRM Integrovaný plán rozvoje měst 

IS Informační systém 

JMK Jihomoravský kraj 

JMK-
BANNO 

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 

Kč Koruna česká 

Km Kilometr 

Kód NČI Kód Národního číselníku indikátorů 

KoP  Komunikační plán 

Kt Kilotuna 

kV Kraj Vysočina 
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Zkratka Popis 

MD Ministerstvo dopravy 

MF Ministerstvo financí 

mil. milion 

MK Ministerstvo kultury 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj  

MONIT7+ Monitorovací informační systém pro úroveň řídícího orgánu ROP JV 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSC2007 Informační systém Národního orgánu pro koordinaci 

MSP Malý a střední podnik 

MSSF Monitorovací systém Strukturálních fondů 

MV  Monitorovací výbor  

MZdr. Ministerstvo zdravotnictví 

Mze Ministerstvo zemědělství  

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NH3 Amoniak, čpavek 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NOx Oxidy dusíku 

NRP Národní rozvojový plán 

NSRR Národní strategický a referenční rámec 

NUTS 2 Region soudrţnosti (územní statistická jednotka)  

obecné 
nařízení 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 

OM Operační manuál 

OP D Operační program Doprava 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP PI Operační program Podnikání a inovace  

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP ŢP Operační program Ţivotní prostředí 

PCO Platební a certifikační orgán 

PD Prováděcí dokument 

PM10 Znečistění ovzduší prachem (prašný aerosol – částice menší neţ 10 µm) 

PPS  Standard kupní síly (Purchasing Power Standards) 

PROTEXT Organizace z oblasti komunikace s veřejností 

prováděcí 
nařízení 

Nařízení Komise č. 1828/2006, jimiţ se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj 

PRV Program rozvoje venkova 

PwC PricewaterhouseCoopers 

ROP JV Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 

RR Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod (také RR RS JV) 

ŘKV Řídící a koordinační výbor 

ŘO Řídící orgán 
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Zkratka Popis 

SF Strukturální fondy 

SO2 Oxid siřičitý 

SOZS Společné obecné zásady Společenství 

SÚS JMK Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

TEN-T Nadnárodní evropská dopravní síť 

TK Tisková konference 

TP ROP Technická pomoc regionálního operačního programu 

TV Televize  

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 

ÚRR Úřad Regionální rady 

VOC Těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds) 

VRR Výbor Regionální rady ROP JV 
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VÝZNAM POUŢITÝCH POJMŮ 

 

Pojem Popis 

Cíl Konvergence Jde o jeden ze tří cílů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 
(téţ Regionální a strukturální politika), v rámci tohoto cíle jsou 
podporovány regiony na úrovni NUTS 2, které dosahují niţší 
ekonomické výkonnosti neţ průměr EU.  

Implementace Uskutečnění, naplnění, realizace 

Absorpční kapacita Vyjadřuje míru schopnosti regionu vyuţít prostředky 
poskytované z dotačních fondů.  

Konsolidace Ustálení, upevnění 

Indikátor Ukazatel – ukazatele jsou nejčastěji pouţívány pro hodnocení 
pokroku programu a plnění cílů. 

Indiferentní neutrální 

Synergický efekt Výsledek spolupůsobících sil (za určitých okolností můţe být i 
větší neţ jejich součet). 

Pilotní Ověřovaný, zkoušený 

Inovativní Přinášející nové řešení 

Brownfields V rámci ROP JV rozumíme pozemky a budovy po zemědělské 
nebo průmyslové výrobě v intravilánech (zastavěné části obcí) i 
extravilánech obcí, nebo pozemky a budovy v urbanizovaném 
území, které ztratily své původní vyuţití, jsou zanedbané, 
případně kontaminované. 

Demarkační linie Přesně vymezená oblast působnosti bez zdvojování aktivit 

Intervence Řízený a cílený administrativní zásah nebo opatření  

Reporting Hlášení, předávání zpráv 

Prekurzor Je výchozí látka (částice) z níţ vzniká chemickou přeměnou jiný 
produkt 

Akcelerace Zrychlování 

Multiplikace Násobení 
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO 

 

Váţené dámy,  

váţení pánové, 

právě jste pročetli výroční zprávu Regionální rady Jihovýchod za rok 
2008. Tento rok lze krátce označit za první rok plné realizace 
Regionálního operačního programu Jihovýchod. Vyběhli jsme na trať, na 
jejímţ konci v roce 2015 bychom měli mít na rozvoj regionu 
prostřednictvím smysluplných projektů vyčerpáno zhruba dvacet miliard 
korun. Proto jsme jiţ pro rok 2008 nastavili velmi intenzívní plán výzev a 
schvalování projektů. Finanční prostředky jsou rozděleny na roční 
alokace, které musí příjemce dotace profinancovat a následně úřad 
vyúčtovat Evropské komisi vţdy nejpozději do tří následujících let. Tzn. 
například do roku 2010 kompletně připravit, schválit, zadat, zrealizovat, 
zaplatit, vyúčtovat a administrativně uzavřít projekty za minimálně tři 
miliardy korun.  

Úřad Regionální rady se tohoto úkolu v roce 2008 zhostil velmi zodpovědně, a proto bych tímto ráda 
poděkovala všem pracovníkům, kteří se na kaţdodenní práci s projekty a příjemci dotace podíleli. Na 
konci roku 2008 nemáme pochyby o tom, ţe jsme podnikli veškeré potřebné kroky k úspěšnému běhu 
realizace programu.  Zároveň děkuji zástupcům politické reprezentace za jejich podporu a přístup k této 
nelehké problematice, kterým pomohli celý systém zavést do realizace.   

Protoţe lze ROP Jihovýchod chápat také jako smlouvu regionu Jihovýchod s Evropskou unií o 
poskytnutí finančních prostředků na jeho rozvoj, dovolte mi v závěru s velkou radostí konstatovat, ţe 
smlouva je plněna v rámci dohodnutých pravidel. Věřím, ţe i následující roky budeme v tomto 
započatém trendu s úspěchem a spokojeností obou partnerů pokračovat. 

Mgr. Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod 


