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ÚVODNÍ SLOVO
Na úvod březnového vydání naše-
ho newsletteru jsme pro vás připra-
vili krátký rozhovor s hejtmanem 
Jihomoravského kraje a zároveň 
předsedou Regionální rady Jiho-
východ Mgr. Michalem Haškem. 
Zajímal nás jeho pohled na Regi-
onální operační program Jihový-
chod, jeho možnosti a dosavadní 
průběh čerpání dotací a také bu-
doucnost. 

Pane předsedo, myslíte si, že je v našem 
regionu dostatek kvalitních projektů a že 
dokážeme v rámci Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod smysluplně 
využít Evropských fondů? 

Jsem o tom přesvědčen. Dosud bylo 
schváleno zhruba 400 projektů ve třech 
klíčových oblastech pro rozvoj regionu 
– doprava, cestovní ruch a rozvoj měst 
a venkova. To z mého pohledu svědčí 

o velké absorpční kapacitě regionu a do-
statku kvalitních projektů k fi nancování. 
V některých oblastech jsme zaznamenali 
až šestinásobný převis podaných projek-
tů. Snažíme se, abychom dosáhli na veš-
keré prostředky, které jsou k dispozici.

Co je podle vašeho názoru na projektu 
nejdůležitější?

Při posouzení je důležitý především jeho 
přínos pro region v oblastech defi nova-
ných Regionálním operačním progra-
mem Jihovýchod a dlouhodobá hodnota 
za vynaložené peníze. V dnešní ekono-
mické krizi bych ještě navíc zdůraznil vy-
tvoření nových pracovních míst.

Které principy jsou nejdůležitější při hod-
nocení projektů?

Jde především o kvalitu projektu. Nutný 
je rovný přístup ke všem projektovým žá-
dostem a transparentnost procesu jejich 
hodnocení a výběru. Klademe důraz rov-
něž na přínosy pro region a naplnění cílů 
programu.

Které projekty, realizované v rámci ROP 
Jihovýchod, vás osobně nejvíce potěšily? 

Nerad bych někoho opomenul, takže 
nebudu konkrétní do detailů. Jsem pře-
svědčen, že všechny projekty, které se 
v rámci ROP Jihovýchod realizují, jsou 
důležité. Pro kraje jsou velmi přínosné 
dotace do regionálních silnic. Za všechny 
bych připomenul přeložku silnice druhé 
třídy číslo 422 v Lednici s dotací 73,7 mili-
onů korun. Osobně mne těší zkvalitňová-
ní zdravotní péče, například digitalizace 
nemocnice Blansko s dotací ve výši 31,7 
milionů korun, pořízení magnetické re-

zonance pro radiodiagnostické oddělení 
Nemocnice Znojmo s dotací 42 milionů 
korun nebo obnova přístrojového vyba-
vení Městské nemocnice v Hustopečích 
s dotací 10,5 milionu korun. Oceňuji také 
projekty, které jsou přínosem pro širší 
veřejnost – budování cyklostezek, rekon-
strukce a úpravy veřejných prostranství, 
rekonstrukce dětských hřišť a škol, kul-
turních a sociálních zařízení.

Jaké významné úkoly čekají Regionální 
operační program Jihovýchod v nejbližší 
době? 

Regionální operační program Jihový-
chod má za sebou téměř dva roky rea-
lizace. Nyní hodnotíme minulé výzvy, 
abychom mohli udělat správné rozhod-
nutí pro pokračování realizace progra-
mu a naplnit cíle, ke kterým jsme se vůči 
Evropské komisi zavázali. V tuto chvíli 
připravujeme další výzvu k předkládání 
projektů na červen. Ta má být zvláště 
významná pro oblast cestovního ruchu. 
Těžištěm podporovaných aktivit v rozvo-
ji infrastruktury pro cestovní ruch (oblast 
podpory 2.1) budou rekonstrukce a zpří-
stupnění památkových objektů pro po-
třeby cestovního ruchu a nové turistické 
stezky, včetně stezek pro koně a pro pěší 
a další doplňková zařízení.

Těší mě skutečnost, že právě náš region 
Jihovýchod patří v rámci České republiky 
mezi nejúspěšnější v čerpání evropských 
fondů na velmi kvalitní projekty. Jsem 
přesvědčen, že díky Regionální radě 
Jihovýchod a pracovníkům jeho úřadu 
tomu tak bude i nadále. 



Hodnocení projektů
Často od žadatelů i příjemců dotace slýchá-
me otázku, jak vlastně probíhá hodnocení 
projektů a podle čeho se rozhodujeme. Proto 
bychom vám rádi tento proces přiblížili.

Jak probíhá hodnocení projektů na Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod, jsme se zeptali 
Ing. Eriky Štefl ové, vedoucí odboru imple-
mentace projektů v Jihlavě, a Ing. Jana Karás-
ka, vedoucího odboru implementace v Brně. 
 
Hodnocení projektů začínáme vždy posouze-
ním, zda projekt splňuje tři základní ekono-
mické principy, a to hospodárnost, účelnost 
a efektivnost. Dále posuzujeme velikost inves-
tice vzhledem k velikosti cílové skupiny, pro 
kterou mají výsledky projektu sloužit a velmi 
důležité jsou přínosy projektu pro region, jeho 
kladný vliv na udržitelný rozvoj a rovné příle-
žitosti. Nedílnou součástí je také zhodnocení 
smysluplnosti projektu z pohledu provozních 
nákladů, které budou souviset s provozem 
a užíváním dané investice. Nepostradatelnou 
částí hodnocení je vždy posouzení formál-
ních náležitostí projektu, tedy administrativní 
správnost jeho provedení. Žadatelům zdů-
razňujeme, že je nutné nepodcenit pečlivost 
a řádnou přípravu projektu.

Již ve fázi přípravy projektu poskytujeme 
žadatelům v rámci našeho úřadu bezplatné 
konzultace, které jsou často důležité pro roz-

hodnutí, zda projekt dále připravovat a inves-
tovat prostředky do žádosti či raději od zá-
měru upustit.

Všechny výše zmíněné aspekty se projeví 
v bodovém hodnocení projektu. Systém bo-
dového hodnocení projektů je zcela transpa-
rentní, probíhá podle podrobných a předem 
známých hodnotících kritérií, zveřejněných 
na našich internetových stránkách. 
Pro subjektivní pohled hodnotitele tedy není 
prostor. Bodování projektů provádí pracov-
níci našeho úřadu, přičemž pro technickou 
část projektů zadáváme vypracování posudku 
nezávislým externím odborníkům. Poté pro-
jekty seřadíme podle počtu získaných bodů. 
Výbor Regionální rady Jihovýchod s ohledem 
na objem prostředků ve výzvě určí bodovou 
hranici pro projekty, se kterými bude pode-
psána smlouva o přidělení dotace.

Jsme přesvědčeni, že systém hodnocení pro-
jektů je nastaven kvalitně a transparentně. 
Proces hodnocení byl schválen tzv. auditem 
shody, který provedla mezinárodní společ-
nost PricewaterhouseCoopers, poskytující 
auditorské, daňové a poradenské služby. Pra-
videlně tento systém prověřují státní instituce, 
jako např. ministerstvo pro místní rozvoj, mi-
nisterstvo fi nancí či kontrolní orgány Evropské 
unie. 

Šanci na úspěšné získání dotace z Regionál-
ního operačního programu Jihovýchod mají 
tedy takové projekty, které jsou kvalitně při-
praveny, mají jasný cíl a jejichž realizace při-
nese regionu i další pozitivní efekty. Projekty 
musí být reálně proveditelné, udržitelné a bez 
negativních dopadů na životní prostředí. Vě-
říme, že takových projektů je mnoho a že se 
nám společnými silami podaří dovést je až 
do úspěšného závěru. 

Víte, že…?
Rádi bychom vám připomněli, že již od kon-
ce loňského roku můžete využívat bezplat-
ných konzultačních služeb Regionálních 
rozvojových agentur jižní Moravy a Vyso-
činy. RRA poskytují bezplatnou expertní 
podporu příjemcům dotace z ROP Jihový-
chod, a to při kontrole úplnosti a formální 
správnosti dokumentace administrace pro-
jektu před jejím předložením na náš úřad. 

S regionálními rozvojovými agenturami 
můžete konzultovat: 

• monitorovací hlášení 
• etapovou nebo závěrečnou zprávu 
• žádost o platbu, soupisku faktur 
•  monitorovací zprávu o zajištění 

udržitelnosti projektu 
•  přílohy všech jmenovaných dokumentů 

Velmi vám tyto konzultace doporučujeme, 
ušetří vám i nám mnoho práce a času 
při opravování a dodatečném dokládání 
neúplných žádostí předložených na našem 
úřadě.

RRA jižní Morava
Královopolská 3052/139 
612 00 Brno Žabovřesky
Ing. Lucie Karpíšková, tel.: 541 212 125 / 117 
Bc. Lucie Trokanová, tel.: 541 212 125 / 123 
e-mail: tarop@rrajm.cz 
www.rrajm.cz

RRA Vysočina
Křížová 2
586 01 Jihlava
Ing. Zdeňka Škarková, tel.: 567 578 507
Mgr. Markéta Zajíčková, tel.: 567 578 503
e-mail: region@rrav.cz
www.rrav.cz

Účast na seminářích 
je velmi důležitá
Ve dnech 25. 2. a 4. 3. 2009 jsme v Jihlavě 
a v Brně pořádali seminář pro příjemce, 
jejichž projekty uspěly a byly schváleny 
na zasedání Výboru Regionální rady Jiho-
východ dne 5. 2. 2009. Účast na obou semi-
nářích byla téměř 100 %, šanci přijít dostali 
také příjemci s již dříve schválenými pro-
jekty, kteří se dřívějších seminářů nemohli 
zúčastnit, či měli zájem si informace o ad-
ministraci projektu ověřit nebo rozšířit. 
V průběhu i na závěr semináře proběhla 
rozsáhlá diskuse. Byli jsme velmi potěšeni, 
že někteří příjemci přichází s konkrétními 
dotazy a problémy a předávají tak své zku-
šenosti i dalším účastníkům.  

Zelená veřejné hromadné 
dopravě v regionu
10. 3. 2009 Evropská komise schválila re-
žim podpory pro provozovatele veřejné 
dopravy v regionech. Regionální rada Jiho-
východ tak může uvolnit z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod pro ob-
dobí 2007–2013 téměř 250 milionů korun 
pro pořízení a obnovu autobusů veřejné 
hromadné dopravy a dalších 240 milionů 
korun pro pořízení a obnovu vlaků s cílem 
podpořit integrované systémy veřejné hro-
madné dopravy v regionu Jihovýchod. 

Seminář pro příjemce Jihlava, 25.2.2009



Vypracovali jste úspěšný projekt a byla vám 
schválena dotace. Ještě předtím, než s vámi 
podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace, 
vás čeká několik důležitých úkolů. Schválení 
projektu Výborem Regionální rady totiž ješ-
tě automaticky nezaručuje, že s vámi bude 
smlouva uzavřena. 

Co vás tedy čeká?
•  Ex-ante (předběžná) kontrola ze strany 

ÚRR
•  Doložení podkladů pro uzavření smlouvy
• Podpis smlouvy 

EX-ANTE KONTROLA
U projektů schválených k fi nancování je, 
na základě analýzy rizik, provedena do 56 
dnů od zasedání Výboru Regionální rady 
ex-ante kontrola, na kterou je příjemce upo-
zorněn nejméně 2 dny předem. Kontrola 
na místě realizace ověřuje údaje uvedené 
v žádosti o podporu, připravenost projektu 
k realizaci a případně již zrealizované části 
projektu. Pokud nejsou shledány rozpory, je 
příjemce vyzván k doložení dokladů nutných 
pro podpis smlouvy. 

Nejčastější chyby příjemců při ex-ante 
(ale i dalších) kontrolách:

•  projekt nemá jednu určitou osobu, která 
by byla schopna dohlížet jak na adminis-
traci, tak na realizaci; 

•  kontroly se nezúčastní osoba zodpověd-
ná za projekt;

•  příjemci nemají připravenou kompletní 
dokumentaci k již zrealizovaným výběro-
vým řízením;

•  příjemci navrhují takové změny projektů, 
které nejsou přípustné, mění cíl projektu 
apod.

DOLOŽENÍ PODKLADŮ PRO 
PODPIS SMLOUVY
Příjemce má na dodání povinných příloh pro 
přípravu smlouvy lhůtu 80 kalendářních dnů 
od zasedání Výboru Regionální rady. 

Příjemce dokládá následující přílohy:
•  stavební povolení dle § 115 stavebního 

zákona s nabytím právní moci nebo další 
doklad povolující stavbu, pokud tento již 
nebyl doložen k žádosti; 

•  doklad o zajištění fi nančního krytí pro-
jektu, akceptován je výpis z účtu příjem-
ce ne starší 30 dnů, úvěrová smlouva 
nebo závazný úvěrový příslib, v přípa-
dě obcí a krajů usnesení zastupitelstva 
obce/kraje o předfi nancování projektu;

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ADMINISTRACÍ PROJEKTU 
•  smlouvu o zřízení běžného účtu/podúč-

tu pro projekt, na němž budou zachyce-
ny platby dodavatelům (způsobilé i ne-
způsobilé výdaje projektu, s výjimkou 
nezbytných plateb v hotovosti) a příjem 
dotace z ROP Jihovýchod; 

•  doklad potvrzující oprávnění osoby 
k podpisu smlouvy.

Všechny tyto dokumenty příjemce dodává 
v originále nebo ověřené kopii. 

PODPIS SMLOUVY 
Pokud příjemce dodá včas a v pořádku všech-
ny povinné přílohy ke smlouvě, úřad připraví 
a zašle žadateli návrh smlouvy. Podepsaná 
smlouva musí být vrácena zpět přibližně 
do dvou měsíců od vyrozumění příjemce 
ofi ciálním dopisem o schválení projektu k fi -
nancování. Pokud příjemce podepíše smlou-
vu přímo na Úřadu Regionální rady, nemusí 
být jeho podpis úředně ověřený. Za úřad po-
depisuje smlouvu předseda Regionální rady. 
Smlouva je podepisována ve 4 vyhotoveních.

Nejčastější chyby příjemců během pro-
cesu podpisu smlouvy:

•  příjemci před podpisem smlouvy nena-
hlásí změny projektu; 

•  příjemci navrhují takové změny v pro-
jektu, které jsou svou povahou zásadní 
a vedou k tomu, že se projekt odchýlí 
od původně stanovených cílů. Takové 
změny jsou nepřípustné, projekt by bý-
val při hodnocení za těchto podmínek 
neuspěl.

I KDYŽ MÁTE JIŽ PODEPSANOU 
SMLOUVU, MŮŽE SE LECCOS 
STÁT

•  změny v projektu vyžadující vytvoření 
dodatku k již podepsané smlouvě 

Proces změny již podepsané smlouvy je ča-
sově i administrativně náročný a ne každá 
změna může být povolena. To je potřeba mít 
na paměti při přípravě žádosti o podporu 
(žádost Benefi t7), protože na základě údajů 
v ní uvedených je připravována smlouva, kte-
rou se musí příjemce řídit. 

•  předčasné ukončení smlouvy a odstoupení 
od smlouvy

Další situací, která může po podpisu smlouvy 
nastat, je její předčasné ukončení a odstou-
pení od smlouvy. Důvodem může být např. 
nečekaný problém s fi nancováním projektu, 

zásadní změny v projektu oproti podmínkám 
uvedeným ve smlouvě, nebo také podstatné 
porušení povinností příjemce. 

Ukončení smlouvy může proběhnout těmito 
způsoby:
• Dohodou smluvních stran – Regionální 
rada bude vždy upřednostňovat dohodu 
smluvních stran před jinými způsoby ukonče-
ní smlouvy. Příjemce je povinen vrátit dotaci, 
či její část, kterou vyčerpal.
• Výpovědí smlouvy – příjemce může v řád-
ně odůvodněných případech vypovědět 
smlouvu podáním písemné výpovědi, v tako-
vém případě je pak povinen vrátit všechny 
vyčerpané prostředky zpět, a to do jednoho 
měsíce od doručení výpovědi.
• Odstoupení od smlouvy ze strany Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod – je uplatňováno 
v případě podstatného porušení povinnos-
tí ze strany příjemce. Porušení povinností 
může nastat až do deseti let od proplacení 
dotace. Příjemce vrací všechny poskytnuté 
prostředky. 

V dalším čísle našeho newsletteru vám při-
blížíme povinnosti vyplývající ze smlouvy 
o poskytnutí dotace a zaměříme se na moni-
torovací zprávy, které jsou další zásadní částí 
v administraci projektu. 

Strategické projekty
Dne 22. 4. 2009 proběhne již 18. zasedání 
Výboru Regionální rady Jihovýchod. Mimo 
jiné budou na programu zasedání podrob-
nosti k výzvě na předkládání strategických 
projektů cestovního ruchu. 
O výsledku jednání Výboru vás budeme 
informovat prostřednictvím aktualit na 
našich internetových stránkách.

Připravujeme semináře
Na měsíc duben připravujeme semináře 
pro žadatele, kde vás budeme informo-
vat o podmínkách a zaměření projektů 
do červnové výzvy v oblastech podpory 
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
a 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu.

Na četné žádosti příjemců (tedy žadate-
lů, kteří již uspěli) chystáme také speciál-
ní krátké semináře zaměřené na vedení 
účetnictví projektů. Sledujte naše webové 
stránky, kde budeme informovat o termí-
nech těchto seminářů.



Nemocnice Blansko

Dětské hřiště Kalinovo nábřeží, Havlíčkův Brod

DIGITALIZACE 
NEMOCNICE BLANSKO 
Projekt Digitalizace Nemocnice Blansko získal 
dotaci z Regionálního operačního programu Ji-
hovýchod ve výši 31,7 mil. Kč, přičemž celková 
hodnota této investiční akce byla 45,2 mil. Kč. 
Akce byla dokončena v prosinci 2008.

V rámci projektu byl v nemocnici nainstalován 
a zaveden systém digitální skiagrafi e, inovová-
no pracoviště počítačového tomografu (CT), 
nakoupen ultrazvukový přístroj pro radiodia-
gnostické oddělení, dále pak digitální kardi-
ovaskulární ultrazvukový systém s dopplerov-
ským zobrazením barevného toku pro interní 
oddělení a panoramatický zubní rentgenový 
přístroj. 

Pro pacienty to znamená, že budou vystaveni 
nižším radiačním dávkám a doba vyšetřova-
cích úkonů se výrazně sníží. Sníží se také in-
tenzita rentgenových zářičů při významném 
zlepšení kvality snímků. Komfort pacientů 
i personálu nemocnice se také zvýšil tím, že 
odpadla nutnost případných opakovaných 
vyšetření a také časová zpoždění – snímky 
v digitální podobě jsou k dispozici okamžitě 
a mohou být snadno zaslány na jiné pracoviště 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KALINOVO 
NÁBŘEŽÍ, HAVLÍČKŮV BROD
Projekt rekonstrukce dětského hřiště Kalinovo 
nábřeží získal dotaci z Regionálního operační-
ho programu Jihovýchod ve výši 1,8 mil. Kč při 
celkových nákladech na projekt 2,5 mil. Kč. 
Předpokládaný termín dokončení realizace 
projektu je září 2009. 
Po dokončení projektu vznikne v místní části 
města Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží, víceú-
čelové hřiště a dětské hřiště s upraveným oko-
lím pro relaxaci, které bude sloužit jako zázemí 
pro sportovní vyžití dětí i dospělých obyvatel 
bydlících na tomto území. V rámci projektu 
budou nainstalovány nové dětské herní prvky, 

nemocnice nebo do nemocnice, kam pacient 
přechází s léčbou.

Zeptali jsme se Ing. Renaty Švarcové, ná-
městkyně ředitele pro správu, co je nejdůleži-
tější při správě a administraci projektu a jak se 
jim podařilo dojít k úspěšnému závěru.
 
„Nejdůležitější je příprava a zpracování projek-
tu a žádosti o dotaci; to nám zabralo nejvíce 
času. Vlastní realizace byla v našem případě 
především na generálním dodavateli. Na nás 
byla zejména úloha koordinátora akce. To by 
se neobešlo bez realizačního týmu odborníků 
z různých oblastí činnosti a pravidelného pro-
vádění kontrolních dnů, na kterých se řešily 
problémy vznikající v průběhu realizace. 

Moje úloha, jako člověka zodpovědného 
za veškerou administrativu související s reali-
zací, bylo uhlídat, aby vše proběhlo v souladu 
s platnou legislativou i požadavky Regionální 
rady Jihovýchod a s dokumenty, které byly pro 
příjemce dotací tímto orgánem vydány.
Samozřejmě se nám nepodařilo hned vše 
zvládnout napoprvé bezchybně. Některé do-
kumenty bylo třeba přepracovat v souladu 
s pokyny pracovníků Úřadu Regionální rady, 

např. síť na lezení, trampolína, lezecká stěna, 
ručkovací systém, kladina na pružinách, bude 
zrekonstruováno víceúčelové hřiště a vznik-
nou nové odpočinkové zóny s lavičkami.

Zeptali jsme se Ludmily Vališové, projek-
tové manažerky odboru rozvoje města Havlíč-
kův Brod, co pro ni bylo nejtěžší při přípravě 
a administraci projektu a jak se jí podařilo dojít 
k úspěšnému závěru. 

„Zadání našeho projektu bylo konkrétní, pře-
sto pro mne bylo nejtěžší v první fázi přípra-
vy projektu zpracovat studii proveditelnosti. 
Důležité bylo vědět, co projekt musí naplňo-

jiné doplnit. Naše situace byla jednodušší 
v tom, že předpokládané ukončení projek-
tu bylo do šesti měsíců po podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace, takže jsme zpracovávali 
jen jednu monitorovací zprávu, a to společně 
s žádostí o platbu.

Jak bylo opakovaně zdůrazněno na školení, 
které pořádá Úřad Regionální rady Jihovýchod 
pro příjemce dotace, je opravdu velmi důležitá 
komunikace s jeho pracovníky v průběhu rea-
lizace tak, aby se zabránilo nežádoucím změ-
nám v projektu, které by mohly mít negativní 
dopad na vyplacení dotace.“ 

vat, vše pečlivě přečíst z příručky pro žadate-
le. Na základě několika konzultací s ÚRR se 
mi podařilo do této studie zanést a zpraco-
vat veškeré připomínky a požadavky. Věděla 
jsem, že je třeba se řídit těmito radami a že 
jen pečlivě připravený projekt má šanci. Studii 
jsem neustále přepracovávala a vylepšovala. 
Do elektronické žádosti Benefi t7 už pak bylo 
snadné vyplnit vše důležité. Přesto byla tato 
práce časově náročná. 

Jsem vděčna všem pracovníkům ÚRR, že mi 
vždy ochotně a obratem odpověděli na všech-
ny e-mailové dotazy, zodpověděli telefonické 
otázky a hlavně poskytli osobní konzultace, 
při jejichž průběhu byli velice vstřícní a profe-
sionální, vysvětlili podstatné a důležité, na co 
nezapomenout a co zdůraznit. Komunikace 
s ÚRR byla vždy rychlá a z mé strany hodnoce-
na jako výborná.“ 
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