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ÚVODNÍ SLOVO

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
obracím se na Vás jako na příjemce dota-
cí, které máte schváleny díky úspěšným 
žádostem o podporu svých projektů. 
Mám k tomu vážný důvod. Vedle proka-
zatelných úspěchů při realizaci projektů 

narážíme také na řadu problémů a nesmí-
me je přehlížet. Naopak, náš úřad cítí 
naléhavou potřebu s Vámi o těchto pro-
blémech otevřeně komunikovat a pokud 
možno je efektivně řešit. 
ROP Jihovýchod schválil dotace už více 
než 400 projektům. Jejich realizace však 
přináší mnohá úskalí vyplývající z legis-
lativy a závazných pravidel pro naši spo-
lečnou práci. Každý příjemce dotace se 
podpisem smlouvy s Regionální radou 
zavazuje k dodržování těchto pravidel 
a v případě jejich porušení akceptuje 
sankce. Dosavadní praxe ukazuje, že pro 
mnohé z Vás není snadné řídit a kontro-
lovat všechny procesy tak, abyste závaz-
kům dostáli a sankcím se vyhnuli. Týká se 
to zejména výběrových řízení, která máte 
za úkol v rámci realizace projektů vypiso-
vat podle jasně stanovených zásad. Proto 
považuji skutečně za nezbytné poukázat 
na nejčastěji se opakující chyby. 
Náš newsletter se tentokrát v celém 
svém rozsahu věnuje příkladům z praxe 

zadávání veřejných zakázek, které Vám 
pomohou výběrová řízení lépe organi-
zovat a vyvarovat se zbytečných kompli-
kací. Uvědomte si, že závažná pochybení 
v této oblasti Vás mohou nejen připra-
vit o dotaci, v mnoha případech mají 
za následek i vyměření vysoké pokuty 
nebo dokonce zahájení trestního řízení! 
Čerpání dotace se pak stává spíše noč-
ní můrou než prostředkem k naplnění 
Vašich záměrů.
Naším společným cílem je přispět rea-
lizací Vašich projektů k rozvoji regionu 
Jihovýchod a korektně přitom vyčerpat 
všechny dostupné fi nanční prostředky 
z regionálního operačního programu. 
Aby se nám to společně podařilo, musí-
me realizaci projektů precizně připravo-
vat a řídit ji s maximální odpovědností. 
Tým pracovníků Úřadu Regionální rady 
Jihovýchod je i nadále připraven Vám 
v tom pomáhat.

Marta Sargánková 

Každý příjemce dotace Evropské unie se při 
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace za-
vazuje postupovat v souladu se zákonem 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případ-
ně v souladu s příručkou pro příjemce přísluš-
ného operačního programu. Čerpáním dota-
ce příjemce nakládá s veřejnými prostředky 
a musí zabezpečit, aby nedocházelo k poru-
šení zákona a dalších předpisů například pře-
kročením základních zásad transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace.

V případě porušení zákona, resp. dalších 
pravidel pro zadávání zakázek, se zadavatel 
vystavuje riziku sankce ze strany dohlížející-
ho úřadu a vzniku nesrovnalosti, která může 
vést ke krácení či odejmutí dotace nebo 
dokonce až k trestnímu stíhání.
Pochybení zadavatelů lze rozdělit do tří kate-
gorií podle fáze zadávacího řízení:
I. Pochybení při přípravě zadávacího řízení
II. Chyby v průběhu zadávacího řízení
III. Chyby po ukončení zadávacího řízení.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nákup devíti nových vysokokapacitních 
nízkopodlažních tramvají s cílem dosáh-
nout zkvalitnění tramvajové dopravy 
v Brně, zvýšit komfort v cestování měst-
skou dopravou a rozšířit dostupnost 
cestování veřejnou dopravou osobám se 
sníženou schopností pohybu.



I. Nejčastější pochybení 
při přípravě zadávacího 
řízení

Přípravná fáze zadávacího řízení je nejdůle-
žitější částí celého procesu. Je otázkou stra-
tegických rozhodnutí týkajících se skutečné 
potřeby nákupu zboží, služeb či realizace 
dodávek. Součástí strategie je stanovení 
předmětu veřejné zakázky, technických pod-
mínek, kvalifi kačních předpokladů, hodnotí-
cích kritérií apod. Dobrá příprava zadávacího 
řízení znamená až 80 procent úspěchu!

DĚLENÍ ZAKÁZEK
Popis
Jsou stanoveny fi nanční limity, od kterých 
je nutné zadávat zakázku dle defi novaných 
postupů. 
Porušení
Zadavatelé se uchylují k umělému rozdělení 
jedné veřejné zakázky, která má prokaza-
telnou věcnou a časovou souvislost, na více 
dílčích zakázek, aby je mohli zadat méně for-
málními postupy. Tím dochází k obcházení 
zákona, resp. předpisů. 
Např. nákupy zařízení obdobného účelu (ná-
bytek, informační technologie, rekonstrukce 
veřejného prostranství, výměna oken apod.)
provedené v celém období projektu.
Jak se vyvarovat?
Jasné nastavení pravidel v organizaci, např. 
schvalováním nákupů nad určený fi nanční 
limit odborníkem. 

Zadávat zakázky v širším kontextu potřeb 
organizace.
Důsledné plánování potřeb organizace na celé 
období projektu a v návaznosti na plán v do-
statečném časovém předstihu zadávat veřej-
né zakázky v souladu s postupy dle zákona, 
resp. dalších předpisů.
Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

DISKRIMINAČNÍ TECHNICKÉ 
PODMÍNKY
Popis
Technické podmínky slouží k vymezení před-
mětu veřejné zakázky. Zadavatel se musí při 
specifi kaci předmětu zakázky zaměřit na účel 
plnění a nikoli na konkrétní produkt či službu 
jednoho dodavatele. Zákon tím chce zachovat 
maximální konkurenci.
Porušení
Chybou je technická specifi kace předmětu 
plnění tak, že upřednostňuje jeden typ do-
dávky nebo služby poskytovaný konkrétním 
dodavatelem před jiným, přestože oba doká-
žou plnit účel zakázky srovnatelně dobře. 
Např. specifi kace poptávaného informačního 
systému, značky technologie nebo vybavení 
kanceláří určitým typem nábytku.
Jak se vyvarovat?
Provést nezávazný průzkum trhu před sa-
motnou formulací zadání.
Proces defi nice technických podmínek (včet-
ně realizace průzkumu trhu) zaznamenat 
do podkladové dokumentace k zadávacímu 
řízení. Podpoří se tak transparentnost při 

stanovení potenciálně sporných technických 
podmínek.
Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

NETRANSPARENTNÍ 
KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Popis
Zákon stanoví řadu kvalifi kačních předpokla-
dů, které musí zadavatel respektovat: povinné 
(základní, profesní), další dle uvážení zada-
vatele a charakteru zakázky (ekonomické a 
fi nanční, technické). Kvalifi kační předpoklady 
obecně mají sloužit zadavateli k ujištění, že 
uchazeč je schopen splnit předmět zakázky.
Porušení
Pochybení se týkají vymezení minimální výše 
ekonomických a fi nančních nebo technic-
kých předpokladů. Zadavatel minimální výši 
buď nestanoví, nebo ji naopak stanoví nepři-
měřeně vysoko. 
Např. požadavek na předložení údaje o cel-
kovém obratu dodavatele v oblasti staveb-
ních prací v minimální výši 100 mil. Kč ročně 
při předpokládané ceně zakázky 8 milionů 
korun je nepřiměřený.
Jak se vyvarovat?
Zadavatel by měl volit kvalifi kační předpo-
klady bezprostředně související s předmětem 
veřejné zakázky.
Přesně stanovit, co a jakým způsobem bu-
dou uchazeči prokazovat a přiměřenou mini-
mální výši ekonomických a fi nančních nebo 
technických předpokladů.

S Bílou paní po Telči – vznik dvou vy-
cházkových tras zaměřených na památky 
města a na městské pověsti.

Cyklostezka mezi Dolní a Horní Krupou bude využívána nejen cyklisty, ale i pěšími 
a účastníky na kolečkových bruslích. Spojení mezi Dolní a Horní Krupou je využíváno 
školáky, kterým usnadní přístup do školy a na hřiště, dospělým trasu do zaměstnání.



Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA 
SLOUŽÍCÍ JAKO HODNOTÍCÍ
Popis
Jasné oddělení kvalifi kačních předpokladů 
a hodnotících kritérií. Kvalifi kační předpokla-
dy slouží k prokázání schopnosti uchazeče 
splnit předmět zakázky. Hodnotící kritéria 
(cena, metodika provedení zakázky apod.) 
slouží jako prostředek konkurenčního výbě-
ru jen mezi těmi uchazeči, kteří jsou schop-
ni splnit předmět zakázky.
Porušení
Slouží-li kvalifi kační kritéria jako hodnotící – za-
davatel hodnotí kromě ceny, metodiky apod. 
také rozsah referencí, zkušenosti projekto-
vého týmu nebo výši sjednaného pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou doda-
vatelem třetí osobě.
Jak se vyvarovat?
Vnitřní řídicí dokumentace k zadávání zaká-
zek organizace defi nuje podmínky pro volbu 
hodnotících kritérií.
Vytvoření nebo schválení zadávací doku-
mentace odborníkem.
Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA JSOU 
STANOVENA NETRANSPARENTNĚ
Popis
Uchazeči o zakázku není předem známo, 
podle jakých skutečností bude dle příslušné-
ho kritéria hodnocen, případně kolik lze za 

dané kritérium získat bodů.
Porušení
Zadavatel uvede pouze kritérium bez po-
drobnější specifi kace jeho hodnocení.
Jak se vyvarovat?
Podrobné vymezení skutečností, které bu-
dou v rámci kritérií hodnoceny.
Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

II. Nejčastější chyby 
v průběhu zadávacího 
řízení
Průběh zadávacího řízení je spíše otázkou 
procesního zvládnutí postupů.

NESPLNĚNÍ LHŮT 
Popis
Zákon stanovuje pro každý druh zadávacího 
řízení řadu lhůt týkajících se např. uveřejňo-
vání, jednání komise, výběru nejvhodnější 
nabídky a uzavření smlouvy. 
Klíčové je dodržování lhůt souvisejících s po-
skytnutím zadávací dokumentace, resp. doda-
tečných informací. Ty mohou mít přímý dopad 
na množství a kvalitu předložených nabídek a 
přímo ovlivnit soutěž ve výběrovém řízení.
Porušení
Příčiny nesplnění lhůt:
– lhůta je velmi krátká;
– opomenutí sledovat některou z nich.
Nejčastější porušení lhůty pro:
– poskytnutí zadávací dokumentace;
– doručení dodatečných informací;
– podání nabídek;
– navrácení peněžní jistoty;
– pozvání členů hodnotící komise;
– odeslání oznámení o výběru;
– uzavření smlouvy;
– rozhodování o námitkách;
– uveřejnění výsledků zadávacího řízení.
Jak se vyvarovat?
Vytvořit seznam kroků v zadávacím řízení 

Znovin Walking – nový propagační materiál přispívá k lepšímu životnímu stylu ná-
vštěvníků regionu. Aktualizuje Vinařský turistický program a Tematické putování 
Znovínem.

Přístavba a nástavba hlavní lůžkové budovy nemocnice v Pelhřimově, vybavení 
novou moderní lékařskou technologií.



včetně termínů.
Provádět namátkovou kontrolu dodržování 
procesního postupu.
Možný následek
Podle typu lhůty uložení smluvní pokuty 
nebo neproplacení všech výdajů vztahujících 
se k zadávacímu řízení.

NEVHODNÝ ZPŮSOB UVEŘEJ-
NĚNÍ / NEDOSTATEČNÝ POČET 
OSLOVENÝCH DODAVATELŮ
Popis
Zákon nebo jiné předpisy stanoví způsob 
uveřejnění výběrového řízení především dle 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Porušení
Zadavatel často neosloví dostatečný počet 
subjektů nebo neosloví vhodné dodavatele.
Jak se vyvarovat?
Interní řídicí dokumentace zadavatele zahr-
nuje i přehled nutných způsobů uveřejnění 
pro jednotlivé případy zadávacích řízení.
Dobře zdokumentovat způsob výběru doda-
vatelů včetně schopnosti realizovat předmět 
veřejné zakázky.
Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

NEVYLOUČENÍ UCHAZEČE PŘI 
NEDOLOŽENÍ POŽADOVANÉ 
KVALIFIKACE
Popis
Pokud uchazeč neprokáže svou kvalifi kaci 
dle kvalifi kačních předpokladů, nesmí být 

jeho nabídka hodnocena a zadavatel jej 
musí vyloučit. Doklady nelze doplňovat do-
datečně.
Porušení
Nejčastější opomenutí nedostatečného pro-
kázání kvalifi kace: např. nesprávné znění 
vyžadovaných čestných prohlášení, stáří do-
kladů pro splnění základních kvalifi kačních 
předpokladů i výpisu z obchodního rejstříku 
(vyšší než 90 kalendářních dnů) a podpisy 
nabídky osobou jinou než oprávněnou (dle 
výpisu z obchodního rejstříku nebo na zákla-
dě plné moci).
Jak se vyvarovat?
Kvalitní práce hodnotící komise, jejímž čle-
nem je i osoba, která připravuje zadávací 
dokumentaci.
Příprava kontrolního seznamu k posouzení 
kvalifi kace.
Kontrola čtyř očí.
Přiložení vzorových formulářů k zadávací do-
kumentaci.
Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

NETRANSPARENTNÍ HODNOCENÍ 
NABÍDEK
Popis
Jasná a srozumitelná hodnotící kritéria sta-
novená před uveřejněním zadávacího řízení 
a jejich použití v následném hodnocení by 
mělo být pro zadavatele samozřejmostí.

Porušení
Nedodržení předem stanovených hodnotí-
cích kritérií, jehož příčinou může být jejich 
nevhodné defi nování. Komise v průběhu 
hodnocení zjistí, že takto nelze hodnotit, 
přidá další kritérium nebo upraví váhy stá-
vajících kritérií. Proces není zdokumentován 
v protokolu o hodnocení.
Jak se vyvarovat? 
Ve své vnitřní řídicí dokumentaci pro zadávání 
zakázek by zadavatelé měli:
– předjímat při volbě hodnotících kritérií;
–  neupravovat hodnotící kritéria či váhy po 

skončení lhůty pro podání nabídek;
–  uvádět do protokolu o jednání hodnotící 

komise zdůvodnění výše bodů přiřazených 
jednotlivými členy hodnotící komise.

Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

NEPŘÍPUSTNÉ SLOŽENÍ 
HODNOTÍCÍ KOMISE
Popis
Zákon nebo jiné předpisy určují požadavky 
na minimální počet členů hodnotící komise 
a další způsobilost. Členové musí prokázat 
a podepsat čestné prohlášení o nepodjatosti. 
Určitá odbornost členů komise je nezbytnou 
podmínkou.
Porušení
Osoby jmenované zadavatelem do hodnotí-
cí komise mají přímou vazbu na některého 

Rozšíření a zkvalitnění hřiště pro volnočasové vyžití dětí různých věkových skupin 
v Havlíčkově Brodě.

Alexandrova rozhledna – rekonstrukce 
dominanty kraje a zpřístupnění stavby 
ze 60. let 19. století veřejnosti.



uchazeče (např. jsou členy představenstva či 
dozorčí rady uchazeče). 
Komise není usnášeníschopná – např. u nad-
limitní zakázky jsou přítomny méně než dvě 
třetiny jejích členů.
Jak se vyvarovat? 
Ustavování a jednání hodnotící komise ošet-
řit ve vnitřní řídicí dokumentaci pro zadávání 
zakázek.
Možný následek
Uložení smluvní sankce a podle typu poruše-
ní až neproplacení všech výdajů vztahujících 
se k zadávacímu řízení.

NEVYHOTOVENÍ VŠECH 
DOKLADŮ PODLE ZÁKONA
Popis
V průběhu celého zadávacího řízení je pro 
zajištění transparentnosti nezbytné provádět 
důslednou dokumentaci úkonů zadavatele. 
Zákon, resp. jiné předpisy, stanovují tyto do-
kumenty, u některých je také specifi kován 
povinný obsah.
Porušení
Zadavatel nevyhotoví některý z požadovaných 
dokladů (např. protokol z jednání hodnotící 
komise, oznámení o výběru nejvhodnější na-
bídky nebo písemnou zprávu zadavatele).
Jedná se i o dokumentaci, kterou zákon pří-
mo nevyžaduje, např. poskytování zadávací 
dokumentace dodavatelům – žádost o po-
skytnutí zadávací dokumentace a protokol 
o převzetí, pozvání členů hodnotící komise).
Jak se vyvarovat? 
Vypracování seznamu kroků v zadávacím říze-
ní včetně dokumentace a termínů.
Provádění namátkové kontroly zadavatele.
Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

III. Nejčastější chyby 
po ukončení zadávacího 
řízení

Zadávací řízení je obvykle ukončeno podpi-
sem smlouvy, popř. uveřejněním oznámení 
o jeho výsledku.

ZMĚNA PODMÍNEK SMLOUVY 
Popis
Po uzavření smlouvy již zadavatel nesmí 
provádět podstatné úpravy předmětu ani 
dalších podmínek smlouvy. Pokud je pře-
ce jen nutné smlouvu upravit, musí za-
davatel zvažovat regulaci takové smlouvy 
z pohledu zadávání veřejných zakázek (nutnost 
zadání dodatečných prací v novém zadávacím 
řízení atp.). 
Porušení
Zadavatelé chybují uzavíráním dodatků pod-
statně rozšiřujících předmět veřejné zakázky 
nebo významně měnících obchodní podmínky 
původní zadávací dokumentace (cena, platební 
podmínky apod.).
Jak se vyvarovat?
Plánováním potřeb v dostatečném časovém 
předstihu minimalizovat uzavírání dodatků 
smluv.
Vnitřní řídicí dokumentace by měla obsahovat 
úpravu schvalování dodatků ke smlouvám.
Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

ARCHIVACE DOKUMENTŮ
Popis
Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci 

o veřejné zakázce. Dokumentací se rozumí sou-
hrn všech dokumentů v listinné či elektronické 
podobě, jejichž pořízení vyžaduje zákon, resp. 
jiný předpis.
Porušení
Pochybení vznikají při vyřazení části doku-
mentace k výběrovému řízení z archivace, 
např. nabídek uchazečů, kteří se umístili na 
čtvrtém a následujících místech nebo zada-
vatel není schopen doložit dotazy uchazečů 
podané elektronicky.
Jak se vyvarovat? 
Vnitřní řídicí dokumentace by měla zahrno-
vat povinnost archivovat kompletní doku-
mentaci veřejné zakázky, a to včetně elek-
tronické dokumentace. 
Pozor na různou délku archivační povinnosti 
ze zákona (10 let od závěrečné platby). 
Možný následek
Neproplacení všech výdajů vztahujících se 
k zadávacímu řízení.

Pramen: 
Úřad Regionální rady Jihovýchod 
Dotace 06/2008

Věříme, že uvedená prezentace nejčastějších 
chyb včetně jejich předcházení Vám usnadní 
orientaci v problematice veřejných zakázek. 
Při sebemenších pochybnostech neváhejte 
kontaktovat zaměstnance Úřadu Regionální 
rady Jihovýchod v Brně: tel.: 532 193 511
v Jihlavě: tel.: 532 193 601 
e-mail: dotaz@jihovychod.cz. 
Více informací na www.jihovychod.cz. 

Moravské Budějovice – komplexní úpravy významného veřejného prostranství v histo-
rickém centru města a vytvoření kvalitního a příjemného prostoru pro obyvatele města 
i jeho návštěvníky.

Domov na zámku – Diakonie Českobratr-
ské církve evangelické / Myslibořice, okres 
Třebíč – Zkvalitnění a rozšíření sociálních 
služeb pro seniory, zdravotně postižené, 
mentálně postižené především Alzheime-
rovou chorobou.



Kdy předkládat žádosti 
o dotace z ROP Jihovýchod 
v roce 2009

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil 
plán výzev k předkládání projektů žádajících 
o dotaci z Regionálního operačního progra-
mu Jihovýchod pro rok 2009.

DOPRAVA
V oblasti dopravy bude v květnu 2009 vyhlá-
šena výzva s fi nančním objemem 160 mili-
onů korun pro projekty řešící problematiku 
dopravní obslužnosti a veřejné dopravy (1.2) 
s výjimkou nákupu ekologických dopravních 
prostředků veřejné hromadné dopravy. Výzva 
se týká například projektů moderních infor-
mačních a odbavovacích systémů pro ces-
tující, přestupních terminálů a souvisejících 
záchytných parkovišť, vybavení stávajících 
zastávek a terminálů bezbariérovým přístu-
pem a instalace zařízení dopravní telematiky 
(naváděcí, informační a dispečerské systémy). 
Nákup ekologických dopravních prostředků 
bude řešit časově navazující výzva s fi nanč-
ní alokací 200 milionů korun plánovaná na 
červen 2009. 
Projekty cyklostezek (1.4) mohou žadatelé 
opět předkládat od července 2009 a rozdě-
leno na ně bude 138 milionů korun.
Nová kontinuální výzva s fi nančním obje-
mem 240 milionů korun bude vyhlášena ve 
druhém čtvrtletí roku 2009 v oblasti obnovy 

vozového parku drážních vozidel hromadné 
přepravy osob (1.3), a to pro nákup železnič-
ních vozidel.
Od května, resp. července 2008 pokračují 
kontinuální výzvy v oblasti rozvoje dopravní 
infrastruktury v regionu (1.1) se zaměřením 
na infrastrukturu letiště (196 milionů korun) 
a na silnice II. a III. třídy (5 miliard korun).

CESTOVNÍ RUCH
Očekávaná výzva k předkládání projektů 
cestovního ruchu byla stanovena na červen 
2009. Těžištěm podporovaných aktivit v roz-
voji infrastruktury pro cestovní ruch (2.1) jsou 
rekonstrukce a zpřístupnění památkových 
objektů regionálního významu pro potřeby 
cestovního ruchu a nově vybudované stezky 
pro koně a pro pěší včetně doplňkového za-
řízení, jako například úvaziště, odpočívadla 
apod. Pro tyto aktivity je ve výzvě aloková-
no 420 milionů korun. Vzhledem k tomu, že 
indikátory ubytovacích kapacit, ke kterým 
se ROP Jihovýchod zavázal, byly již splněny 
a překročeny, stávají se ubytovací kapacity 
pouze doplňkovou aktivitou do 50 procent 
způsobilých výdajů projektu. 
Žadatelé mohou předkládat projekty služeb 
v cestovním ruchu (2.2) rovněž od června 
2009. Přibližně 110 milionů korun je vyčle-
něno pro tvorbu marketingových strategií 
cestovního ruchu regionálního významu, 
propagaci specifi ckých regionálních turistic-
kých produktů, rozvoj informačních systémů 
cestovního ruchu, podporu kulturních akcí 

s dlouhodobým a významným regionálním 
dopadem a v neposlední řadě i pro marke-
tingové a informační kampaně orientované 
na propagaci regionu jako jedinečné turistic-
ké destinace.
 
ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH 
SÍDEL
Pouze broadbandové aktivity budou podpo-
rovány kontinuální výzvou k předkládání pro-
jektů pro města a obce regionu Jihovýchod 
plánovanou vyhlásit ve druhém čtvrtletí roku 
2009. Výzva s alokací 50 milionů pro města 
a 50 milionů pro obce bude podporovat roz-
voj ICT v oblastech postižených prokazatel-
ným selháním trhu, a to převážně z důvodů 
nízké nebo nulové návratnosti soukromých 
investic. Tyto lokality jsou upřesněny ve spe-
ciálních mapách a informace poskytují odbo-
ry informatiky příslušného krajského úřadu. 
Od května 2008 probíhá kontinuální výzva 
pro předkládání projektů krajských měst 
(3.1) s fi nančním objemem 1,2 miliardy 
korun a další kontinuální výzva v oblasti ve-
řejných služeb regionálního významu (3.4) 
s alokací 312 milionů korun. Tyto výzvy pod-
porují regenerace historických center, pa-
mátkových rezervací, veřejných prostranství 
včetně související infrastruktury, výstavbu 
zařízení neziskové sociální péče, školských 
a zdravotnických zařízení, stejně jako i objek-
tů pro kulturu a sport.
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Projektům ROP Jihovýchod 
proplaceno prvních 
351 milionů korun

Regionální rada Jihovýchod již proplatila 
351 milionů korun na dotacích projektům 
Regionálního operačního programu (ROP) 
Jihovýchod. 
Regionální rada Jihovýchod dosud zare-
gistrovala 876 projektů žádajících o dota-
ci, z nich bylo 368 schváleno k fi nancování 
z Regionálního operačního programu Jihový-
chod. Výše schválených dotací činí 7,7 miliardy 
korun. 
Nejvyšší částka ze 351 milionů korun dosud 
proplacených projektům ROP Jihovýchod 
byla určena projektům z oblasti dopravy 
(263 mil. Kč). V oblasti rozvoje měst a obcí 
bylo projektům proplaceno přes 78 milionů 
korun, zbývajících téměř 10 milionů získaly 
projekty cestovního ruchu.

Finanční objem dotací a počet projektů podpořených 
z ROP Jihovýchod

Dostupnost dopravy

71 projektů
3,5 mld. Kč

Udržitelný rozvoj
měst a obcí

168 projektů
2,8 mld. Kč

Rozvoj udržitelného
cestovního ruchu

129 projektů
1,4 mld. Kč


