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Téma jednání:  Zápis z korespondenčního 11. Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod  

Datum konání:  1. 7. 2011 – 25. 7. 2011 

 

Dne 1. 7. 2011 byl členům MV ROP JV rozeslán podkladový materiál  MV-11-01 Dodatečné 

prostředky z  operačního programu Technická pomoc společně s přílohou ROP JV revize 2011 

změnový pro hlasování Monitorovacího výboru ROP JV procedurou per-rollam.  

Hlavním obsahem podkladového materiálu bylo připravované zvýšení alokace programu o dodatečné 

prostředky ve výši 4 934 370 EUR (120 936 474 Kč dle červnového kurzu ECB – 25,509 Kč za 1 EUR) 

realokované z operačního programu Technická pomoc (dále OPTP). Realokace byla schválena 18. 5. 

2011 usnesením vlády č. 382. Převáděné prostředky jsou určeny na aktivity v oblasti zlepšování 

infrastruktury pro regionální vzdělávání a budou tedy zařazeny do oblasti podpory 3.4 Veřejné služby 

regionálního významu. V souvislosti s touto změnou bude potřebné upravit cílové hodnoty některých 

indikátorů.   

Členové se měli vyjádřit k navrhovaným změnám prostřednictvím hlasování elektronické pošty. 

Konečný termín pro hlasování byl stanoven na pondělí 25. 7. 2011.  

Společně se zápisem bychom rádi členy Monitorovacího výboru informovali, že v rozhodnutí 

Ministerstva pro místní rozvoj zaslaného dne 15. 7. 2011 je uvedeno, že částka ve výši         4 934 370 

EUR stanovená pro realokaci do ROP JV představuje celkovou částku, tzn. zahrnuje jak EU podíl 

(4 194 214 EUR), tak veřejné národní zdroje (740 156 EUR).  

 

Průběh hlasování: 

Dne 18. 7. 2011 pan RNDr. Josef Zetěk (zástupce Koordinačního uskupení NNO kraje Vysočina) 

požádal o ujasnění, proč je v návrhu usnesení částka alokována pouze do oblasti 3.4 a ne také do 

oblastí 3.2 a 3.3, kde opakovaně zaznívaly stížnosti zástupců obcí a měst, že je velký přebytek 

projektů a nedostatek finančních prostředků.  

Odpověď zněla, že prostředky realokované z Operačního programu Technická pomoc jsou směrovány 

do oblasti podpory 3.4 proto, že materiál, zaslaný Ministerstvem pro místní rozvoj a projednaný vládou, 

nás ve využití realokovaných prostředků omezuje na podporu středních a vyšších odborných škol. Jde 

tedy o školy zřizované krajem, který je příjemcem v oblasti podpory 3.4. V ostatních oblastech podpory 

nelze stř. školství podporovat.  

 

Dne 20. 7. 2011 zástupkyně Národního orgánu pro koordinaci Ing. Hana Hušková upozornila, že 

podkladové materiály předložené k hlasování členům monitorovacího výboru (konkrétně změnová 

verze operačního programu) obsahují nepřesnosti v datech. Částka ve výši 4 934 370 EUR stanovená 

pro realokaci do ROP JV představuje celkovou částku, tzn. zahrnuje jak EU podíl, tak veřejné národní 
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zdroje a doporučila o této skutečnosti informovat členy Monitorovacího výboru. V materiálech, které 

zaslal řídící orgán prostřednictvím systému MSC2007 v rámci procedury schvalování revize OP 

Evropskou komisí, jsou již tyto částky uvedeny v příslušném členění. Oficiální vyjádření Národního 

orgánu pro koordinaci k revizi OP ze dne 15. 7. 2011 bylo zasláno řídícímu orgánu prostřednictvím 

datové schránky. 

Dne 22. 7. 2011 byla zaslána odpověď řídícího orgánu v tomto znění: „V návaznosti na Vaše 

doporučení pro členy Monitorovacího výboru bychom Vám chtěli oznámit, že členy Monitorovacího 

výboru budeme informovat o této skutečnosti až společně se zápisem z korespondenčního 

Monitorovacího výboru včetně Vaší reakce. Rozhodli jsme se tak po telefonickém rozhovoru s 

ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Ministerstva pro místní rozvoj Vítem Šumpelou. Jak 

uvádíte, v MSC je uvedeno správně a oficiální vyjádření ohledně rozdělení jednotlivých podílů jsme 

obdrželi až 15 dnů po zahájení hlasování. Navíc v materiálu MV-11-01_Dodatečné prostředky z OPTP, 

který členové schvalovali, je vše uvedeno správně.“ 

 

Podklad: MV-11-01, ROP JV revize 2011 změnový 

Usnesení č. 001/MV11/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 změny ROP Jihovýchod dle materiálu MV-11-01  
 

Výsledek hlasování korespondečního 11. Monitorovacího výboru ze dne 25. 7. 2011 

 

 

 

 

Monitorovací výbor ROP JV nadpoloviční většinou hlasů členů s hlasovacím právem schválil usnesení 

č. 001/MV11/11.  

 

 

Typ hlasování Počet hlasů pro usnesení č. 
001/MV11/11 

Pro 20 

Proti 0 

Zdržuji se 4 


