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3. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod  
– procedura písemného projednávání 
 
 
Záznam o průběhu a výsledku písemného projednávání MV ROP JV 
 
V Brně dne 13. 3. 2008 
 
 
Předkladatel: Mgr. Marta Sargánková místopředsedkyně MV ROP JV 
Zpracovatel: Ing. Milan Machálek  sekretariát MV ROP JV 
 
 
Obsah: 

1. Důvodová zpráva 
2. Příloha – záznam z korespondenčního hlasování Monitorovacího výboru ROP JV 

 
 
 

1. Důvodová zpráva 
 

V souvislosti s blížícím se schválením tzv. Vademeca IPRM a následným vyhlášením výzvy 
k podání integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) a schválením Komunikačního plánu ROP 
Jihovýchod pro programové období 2007–2013 (dále KoP) dle nařízení Rady č. 1083/2006, 
článek 69, kdy KoP musí být předložen Evropské komisi k posouzení do čtyř měsíců od 
přijetí programu, vyhlásila místopředsedkyně Monitorovacího výboru ROP JV, Mgr. Marta 
Sargánková, proceduru písemného projednávání. 
 
Na základě písemných připomínek a vyžádaného setkání členů Monitorovacího výboru ROP 
JV (dále jen MV) k bodu č. 2 třetího korespondenčního zasedání MV, konaného v úterý 4. 
března 2008 od 16:00 v hotelu Continental v Brně, Úřad Regionální rady Jihovýchod upravil 
znění jednotlivých hodnotících kritérií pro Integrované plány rozvoje města. Smyslem úprav 
byla jasnější definice intervalů a konkrétních bodových hodnot a odstranění drobných 
formálních nepřesností. Termín uzávěrky korespondenčního hlasování se z tohoto důvodu 
posunul z 11. 3. na 13. 3. 2008. 
 
 

2. Příloha 
 
Záznam z korespondenčního hlasování Monitorovacího výboru Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod. 
 
Dne 25. 2. 2008 byly členům MV ROP JV rozeslány následující materiály pro 3. zasedání 
Monitorovacího výboru (korespondenční): 
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MV–03–1, MV–03–1–příl. č. 1 Schválení Komunikačního plánu Regionálního operačního 
programu Jihovýchod pro programové období 2007–2013, 
 
MV–03–2, MV–03–2–příl. č. 1, MV–03–2–příl. č. 2, MV–03–2–příl. č. 3, MV–03–2–příl. č. 4 
Schválení kritérií pro posouzení formálních náležitostí IPRM, kritérií pro posouzení 
přijatelnosti IPRM a hodnotících kritérií pro výběr IPRM. 
 
Termín hlasování byl stanoven na 11. března, 12:00 hodin.  
 
Na základě písemné připomínky a požadavku členky MV, paní náměstkyně Ing. Marie 
Černé, bylo vyžádáno setkání členů Monitorovacího výboru ROP JV (dále jen MV) k bodu č. 
2  -  3. zasedání MV, konaného v úterý 4. března 2008 od 16:00 v hotelu Continental v Brně. 
Úřad Regionální rady Jihovýchod upravil znění jednotlivých hodnotících kritérií pro 
Integrované plány rozvoje města. Smyslem úprav byla jasnější definice intervalů a 
konkrétních bodových hodnot a odstranění drobných formálních nepřesností. Upravené 
znění příloh č. 1 a č. 4  bodu 2  - 3. zasedání MV ROP JV. 
 
Nový termín pro vyjádření k návrhu usnesení podle takto upravených podkladů byl stanoven 
na 13. března 2008, 12:00 hodin. 
 
Pan Ing. Michal Franek se vyjádřil k usnesení č. 001/MV03/08. Vidí zde rozpor mezi zněním 
usnesení „Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje Komunikační plán Regionálního 
operačního programu Jihovýchod pro programovací období 2007–2013 dle materiálu MV–
03–1–příl. č. 1“ a textem KoP (str. 40), konkrétně „Výbor Regionální rady dle novely zákona 
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Výbor Regionální rady schvaluje: opatření 
týkající se publicity a informovanosti o ROP JV, včetně KoP ROP Jihovýchod a ročních 
operativních KoP, výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a 
podklady spojené s realizací ROP JV“. Nejedná se o rozpor, komunikační plán schvalují oba 
výbory: Výbor Regionální rady na základě výše uvedeného zákona, Monitorovací výbor na 
základě nařízení Rady č. 1083/2006. 
 
Pan Ing. Jan Gregor vyjádřil poznámku, která se týká dlouhodobého záporného stanoviska 
proti IPRM. Domnívá se, že automatická bonifikace projektů způsobuje nerovné postavení 
žadatelů o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů. 
 
Paní Ing. Veronika Stiebitzová vznesla připomínku týkající se znění poslední věty: 
„Výsledkem je tudíž procentní podíl celkových dosažených bodů na maximálním možném 
počtu vážených bodů, který se zaokrouhluje na dvě desetinná místa“. Konkrétně jde o 
formulaci „vážených bodů“. Připomínka byla zapracována slovo „vážených“ bylo odstraněno. 
 
Pan Jaromír Hron poznamenal, že v příloze 4 – Hodnotící kriteria IPRM, se v bodě 1.3 
boduje partnerství a jako takové je skloňováno i v dalších podbodech. Jako zástupce 
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje zde vidí velký problém. 
Přestože nabízel zastoupení, příp. konzultace při přípravě IPRM, nebyli nikdy osloveni. Proto 
neví, jak je zabudováno partnerství zahrnující relevantní spektrum sociálních, kulturních,  
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společenských a dalších subjektů (Příloha 4: Kriterium 1.3.1 a 1.3.2). Na poznámku bylo 
reagováno tak, že IPRM 2: Zlepšení poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření 
občanské vybavenosti města prostřednictvím projektů veřejné správy nebo v partnerství s 
veřejným sektorem bude zaměřeno i na sociální služby. Dále je partnerství v IPRM 2 řešeno 
tak, že jsou oslovovány městské části (se seznamem co chtějí prostřednictvím IPRM řešit) a 
samy městské části pak oslovují NNO a své zřízené organizace zajišťující školství, sociální 
služby atd. Tuto připomínku dále řeší Úřad Regionální rady Jihovýchod se zástupci města 
Brna, kteří uvedený IPRM připravují. 
 
 
Tabulka výsledku hlasování 3. (korespondenčního) zasedání MV ze dne 13. 3. 2008: 
 

  Usnesení č. 001/MV03/08 
(bod č. 1) „KoP“  

Usnesení č. 002/MV03/08 
(bod č. 2) „IPRM“ 

Pro 16 15 

Proti 0 0 

Zdržel/a se hlasování 8 9 

 
 
 
Monitorovací výbor ROP JV tedy většinou hlasů členů schválil následující texty usnesení: 
 
Podklad: MV–03–1, MV–03–1–příl. č. 1 
Usnesení č.: 001/MV03/08 
 
Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 Komunikační plán ROP Jihovýchod pro programovací období 2007–2013 dle 
materiálu MV–03–1–př. č. 1, 

 
Podklad: MV–03–2, MV–03–2–příl. č. 1, MV–03–2–příl. č. 2, MV–03–2–příl. č. 3, MV–

03–2–příl. č. 4 
Usnesení č.: 002/MV03/08 
 
Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 kritéria posouzení formálních náležitostí IPRM, dle materiálu MV–03–2–př. č. 2, 
kritéria posouzení přijatelnosti IPRM, dle materiálu MV–03–2–př. č. 3, hodnotící 
kritéria (bodové hodnocení) IPRM dle materiálu MV–03–2–př. č. 4. 

 


