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V dubnovém newsletteru bychom 
vám rádi představili MUDr. Jiřího 
Běhounka, hejtmana kraje Vyso-
čina a zároveň místopředsedu 
Regionální rady Jihovýchod. 

Pane místopředsedo, co vlastně obnáší 
vaše působení, práce v rámci Regionální 
rady Jihovýchod?

Já ze své pozice zastupuji předsedu Re-
gionální rady Jihovýchod Michala Haška. 
Dále pak patřím mezi členy Výboru Regi-
onální rady Jihovýchod, v rámci kterého 
máme společně za úkol schvalovat rea-
lizační a řídící dokumentaci Regionální-
ho operačního programu Jihovýchod 
a opatření týkající se publicity a infor-
movanosti o našem operačním progra-
mu. Schvalujeme také rozpočet a závě-
rečný účet Regionální rady, strukturu 
úřadu a počet jeho zaměstnanců. 
Významnou částí naší práce je pláno-
vání a strategické řízení programu, což 
v praxi znamená nastavování termínů 
a zaměření výzev k předkládání pro-

jektů a dále stanovení fi nanční alokace 
výzev tak, abychom dobře pokryli a sla-
dili potřeby a zájmy obou krajů regionu 
Jihovýchod a cíle programu. Jsme také 
zodpovědní za výběr projektů doporu-
čených k fi nancování z našeho regionál-
ního programu. Činností, které v rámci 
naší funkce ve Výboru Regionální rady 
Jihovýchod máme na starost, je samo-
zřejmě mnohem více, pokusil jsem se 
představit jen ty nejdůležitější.
 
Jaké jsou vaše vize, plány rozvoje kraje 
Vysočina? 

Veškeré současné i dlouhodobé plány 
se snažíme podřizovat zvyšování kvali-
ty života našich spoluobčanů – ať už jde 
o péči o zdraví, kde masivně podporuje-
me modernizaci a přístrojovou moderni-
zaci ve všech pěti krajských nemocnicích 
na Vysočině. Velkou pozornost i nadá-
le věnujeme rekonstrukcím a stavbám 
dopravní infrastruktury. Význam při-
kládáme také péči a ochraně životního 
prostředí, likvidaci starých ekologických 
zátěží a podpoře integrovaného systé-
mu odpadového hospodářství. 

Jako hejtman kraje Vysočina se jistě sna-
žíte udělat vše proto, abyste vyčerpali co 
nejvíce peněz určených pro rozvoj kraje. 
Na co se nejvíce zaměřujete? 

Z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod můžeme jako kraj čerpat 
dotace na rozvoj dopravní infrastruktu-
ry v regionu, což nám pomůže výrazně 
zlepšit dopravní situaci v kraji. Tato ob-
last podpory se týká silnic druhé a třetí 
třídy. Zde se nám, myslím, daří využívat 
dotace ve velikém rozsahu, z evropských 
peněz jsme již zrealizovali například 
obchvaty Bohdalova a Oslavičky, most 

ve Stropešíně, silnici Pelhřimov, či silnici 
Brtnice – Zašovice.
Jako lékaře mne samozřejmě zajímá 
čerpání dotací pro nemocnice, protože 
vidím, jak moc potřebují nové přístroje 
a zkvalitňování lékařských služeb. 
Zde se můžeme pochlubit dotovanými 
projekty například v Nemocnici Třebíč 
– výstavba pavilonu pro matku a dítě, 
v Nemocnici Havlíčkův Brod – rekon-
strukce budovy interny a nákup přístrojů 
nebo v Nemocnici Pelhřimov – nástavba 
lůžkové části a nákup přístrojů. 
Se zdravotnictvím úzce souvisí také pe-
níze vložené do projektů na výstavbu 
a modernizaci zařízení sociální péče, kde 
se nám také daří z Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod získávat 
nemalé dotace, například pro centrum 
sociálních služeb Mahenka, zkvalitně-
ní a rozšíření služeb Domova na zámku 
v Myslibořicích, stavbu centra prevence 
a pomoci Střed v Moravských Budějovi-
cích a další.

Kde cítíte ještě další možnosti rozvoje 
Vysočiny z prostředků ROP Jihovýchod? 

Pro Vysočinu cítím jako potřebné také 
projekty pro rozvoj cestovního ruchu, 
máme zde krásnou krajinu, čistý vzduch 
a k nim se snažíme vytvořit zajímavou 
nabídku pro turisty. Je potřeba vybu-
dovat síť cyklostezek, stezek pro koně, 
rozhleden i oddychových míst. 
Důležité je také opravit památky, z his-
torie máme také co nabídnout. Máme 
krásná města, snažíme se oživit jejich ve-
řejná prostranství, náměstí apod. 
Nezapomínáme ani na vzdělání a volný 
čas, Regionální operační program Ji-
hovýchod podporuje školy, sportoviště 
a dětská hřiště.  pokračování na straně 4



Vážení přátelé, 

dne 22. 4. 2009 zasedal Výbor Regionální 
rady Jihovýchod, který schválil defi nitivní 
znění plánu výzev, fi nančních alokací a ome-
zení aktivit pro roky 2009–2011. 

Dle prováděcího dokumentu ROP Jihovýchod 
je v kompetenci Regionální rady Jihovýchod 
jako řídícího orgánu ROP Jihovýchod vyhla-
šovat výzvy podle potřeb regionu a stavu 

plnění cílů programu. Výzvy pro předkládání 
žádostí jsou vypisovány buď na celou oblast 
podpory, nebo na jednotlivé typy podpory, 
které jsou na základě průběžného monito-
rování identifi kovány jako perspektivní či ur-
čeny k posílení. 

Monitorování programu probíhá mimo jiné 
prostřednictvím vyhodnocování ukazate-
lů pro sledování cílů ROP Jihovýchod, resp. 
indikátorů. Soustava indikátorů ROP Jihový-

chod byla vytvořena pro účely efektivního 
řízení distribuce fi nančních prostředků struk-
turálních fondů Evropské unie a především 
pro potřeby dosažení cílů ROP Jihovýchod. 
Indikátory byly vyjednány s Evropskou komisí 
jako podmínka pro schválení a realizaci pro-
gramu. Úkolem Regionální rady Jihovýchod 
je řídit program tak, aby byly naplněny.

Mgr. Marta Sargánková
ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod

VYHLÁŠENÍ VÝZEV
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Oblast podpory Datum zahájení Datum ukončení Omezení Alokace v mil. Kč.

1.1  Rozvoj dopravní infrastruktury 
v regionu 5. 5. 2008 Kontinuální výzva Pouze na letiště 196

1.1  Rozvoj dopravní infrastruktury 
v regionu 3. 7. 2008 Kontinuální výzva Pouze na silnice II. a III. třídy 5 263

1.2  Rozvoj dopravní obslužnosti 
a veřejné dopravy 4. května 2009 31. srpna 2009 Veškeré aktivity mimo ekobusy 330

1.2  Rozvoj dopravní obslužnosti 
a veřejné dopravy červen 2009 září 2009 Pouze na ekobusy 200

1.3  Obnova vozového parku drážních 
vozidel hromadné přepravy osob 2009/2010 Kontinuální výzva Pouze na železniční vozidla 240

1.4  Rozvoj infrastruktury pro 
nemotorovou dopravu červenec 2009 říjen 2009 Bez omezení 230

2.1  Rozvoj infrastruktury 
pro cestovní ruch 1. červen 2009 30. listopadu 2009

Pouze na rekonstrukce památkových 
objektů pro potřeby cestovního 
ruchu a na nově vybudované hippo-
stezky a stezky pro pěší. Ubytovací 
kapacity mohou být jen doplňkovou 
aktivitou v rámci obnovy památek.

420

2.1  Rozvoj infrastruktury pro cestovní 
ruch bude upřesněno bude upřesněno Strategické projekty bude upřesněno

2.2  Rozvoj služeb v cestovním ruchu 1. červen 2009 30. září 2009 Pouze typy podpory b);c);f) dle Pro-
váděcího dokumentu ROP 110

3.1 Rozvoj urbanizačních center 5. 5. 2008 Kontinuální výzva Bez omezení 1 200

3.2 Rozvoj regionálních středisek dle notifi kace Kolová výzva Pouze na broadbandové aktivity* 50

3.3  Rozvoj a stabilizace venkovských 
sídel dle notifi kace Kolová výzva Pouze na broadbandové aktivity* 50

3.4  Veřejné služby regionálního 
významu 5. 5. 2008 Kontinuální výzva Bez omezení 312

PLÁN VÝZEV ROP JV NA ROK 2009

* Broadbandové aktivity se pro potřeby ROP JV týkají rozvoje ICT v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu, (typicky z důvodů 
nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic), viz mapa „Lokality s předpoklady pro selhávání trhu Jihomoravský kraj“ a „Lokality 
s předpoklady pro selhávání trhu Kraj Vysočina“. Aktivity se zaměří především na výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění 
broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) a fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí. V případě 
nejasností s lokalizací projektu (projekt musí být v oblasti s prokazatelným selháním trhu) se obracejte na odbory informatiky krajských úřadů 
kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.



PŘEDPOKLÁDANÉ VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV ROP JV NA ROKY 2010–2011

Pozn.: Probíhající kontinuální výzvy

Oblast podpory Datum zahájení Datum ukončení Omezení Alokace v mil. Kč.

1.1  Rozvoj dopravní infrastruktury 
v regionu Kontinuální výzva Pouze na letiště 196

1.1  Rozvoj dopravní infrastruktury 
v regionu Kontinuální výzva Pouze na silnice II. a III. třídy 5 263

1.2  Rozvoj dopravní obslužnosti 
a veřejné dopravy 2. čtvrtletí 2010 3. čtvrtletí 2011 Veškeré aktivity mimo ekobusy 170

1.3  Obnova vozového parku drážních 
vozidel hromadné přepravy osob dle harmonogramu Kontinuální výzva Pouze na železniční vozidla 240

2.1  Rozvoj infrastruktury 
pro cestovní ruch 2. čtvrtletí 2010 3. čtvrtletí 2010 Bez nových ubytovacích kapacit 490

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 2. čtvrtletí 2010 3. čtvrtletí 2010
Mimo aktivity a) a e) dle PD ROP JV, 
další zpřesnění na základě plnění 
indikátorů 

45

3.1 Rozvoj urbanizačních center dle harmonogramu Kontinuální výzva Bez omezení, bude vyhlášena 
po vyčerpání předchozí výzvy 930

3.2 Rozvoj regionálních středisek 2. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011 Brownfi elds, sociální a zdravotní 
péče 110

3.3  Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel 2. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011 Brownfi elds, sociální a zdravotní 

péče 50

3.4  Veřejné služby 
regionálního významu Kontinuální výzva Bez omezení 312
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JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI BANK O POSKY-
TOVÁNÍ ÚVĚRŮ PŘÍJEMCŮM DOTACÍ

Dne 23. 4. 2009 proběhla v rámci mezinárodního veletrhu URBIS IN-
VEST diskuse u kulatého stolu pořádaná Regionální radou Jihovýchod 
ve spolupráci s Asociací krajů České republiky, ostatními regionálními 
radami regionů soudržnosti a společností Veletrhy Brno. Ke společné-
mu jednání zástupců hejtmanů a ředitelů regionálních rad byli pozváni 
zástupci fi nančních institucí a Evropské komise. Účastníci jednání hle-
dali řešení dopadu fi nanční a ekonomické krize na možnosti příjemců 
dotací získat bankovní úvěr pro realizaci svých dotovaných projektů. 
Další prohlubování toho stavu by mohlo ohrozit vyčerpání evropských 
dotací v regionech. O výsledcích tohoto jednání vás budeme informo-
vat v květnovém newsletteru a na našich internetových stránkách.

SEMINÁŘE NEJEN PRO ÚČETNÍ 
PŘÍJEMCŮ DOTACE
Ve dnech 13. 5. 2009 v Brně a 14. 5. 2009 v Jihlavě pořádáme 
speciální semináře zaměřené na problematiku výběrových řízení, 
ve kterých příjemci nejčastěji chybují. Budeme se věnovat také ve-
dení účetnictví a administraci projektů. Bližší informace a přihláška 
budou všem příjemcům dotací z Regionálního operačního progra-
mu Jihovýchod zaslány v nejbližších dnech.

PŘIPRAVILI JSME METODICKÝ POKYN KE KONTROLE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
Vážení příjemci dotací, v těchto dnech jsme vydali metodický pokyn ke kontrole výběrových řízení na dodavatele. Tímto pokynem vás žádá-
me o předkládání dokumentace k výběrovým řízením ještě předtím, než podepíšete smlouvu s dodavatelem. K tomuto kroku jsme se roz-
hodli přistoupit, abychom co nejvíce předešli chybám, které ve výběrových řízeních vznikají a které mohou vést až k neproplacení dotace.



pokračování ze strany 1

Můžu opět zmínit pár projektů z této 
oblasti, například projekt Modernizace 
vybavení základních škol v Telči, Revi-
talizace veřejných prostranství v centru 
Bystřice nad Pernštejnem, Aktivní více-
generační park Farská humna Žďár nad 
Sázavou, Cyklostezka Jihlava–Třebíč–
Raabs a mnohé další.

Jste spokojen s dosavadním průběhem 
čerpání dotací z ROP Jihovýchod pro kraj 
Vysočina? 

Program podporuje svými dotacemi za-
tím více než 100 projektů realizovaných 
v kraji Vysočina. Výše dotací přesahuje 3 
miliardy korun. Největší fi nanční objem 
1,5 miliardy korun směřuje do rozvoje 
měst a obcí. Další dotace ve výši 1,2 mili-
ardy korun jsou schváleny pro rozvoj do-
pravy na Vysočině. Do cestovního ruchu 
v této době míří dotace převyšující 500 
milionů korun. 
Myslím, že můžeme být s dosavadním 
průběhem čerpání dotací velmi spoko-
jeni a budeme se snažit v tomto trendu 
nadále pokračovat.

Pane místopředsedo, na závěr bychom 
vám rádi položili jednu osobnější otáz-
ku. Musel jste zanechat své lékařské pra-
xe. Co vás na vaší nové práci baví? Uspo-
kojuje vás?

Pravdou je, že jsem se v listopadu loň-
ského roku stal novým hejtmanem Vy-
sočiny, lékařem jsem však také zůstal. 
Při svém odchodu ze zdravotnictví jsem 
kolegům slíbil, že jim rád v nutných pří-
padech vypomohu, a pokud mi to mé 
současné pracovní povinnosti pro kraj 
Vysočina dovolí, rád se občas mezi ně 
na operační sál vrátím. Má nová role 
hejtmana je méně psychicky náročná, je 
zde větší prostor k rozhodování a v mno-
ha případech není výsledek závislý pou-
ze na mém rychlém úsudku. Mám kolem 
sebe vynikající tým radních a krajských 
úředníků, s jejichž pracovním nasaze-
ním jsem zatím velice spokojen. Jsem 
přesvědčen, že způsob organizace prá-
ce na kraji i krajském úřadě je zárukou 
velmi dobrých výsledků, ostatně stejně 
jako i v nemocnici. Polovičatost si oprav-
du nemůžeme dovolit – ani na kraji, ani 
na krajském úřadě. Věřím, že mnohé 
nové a dobré mne ve funkci hejtmana 
ještě čeká. 
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RRA jižní Morava
Úspěšní příjemci dotace z ROP Jihovýchod 
již ví, že mohou využít bezplatných konzul-
tačních služeb Regionální rozvojové agentury 
jižní Moravy v rámci tzv. expertní podpory. 
Po téměř půlroční zkušenosti je třeba říci, 
že jsme se setkali s velice pozitivní reakcí 
na organizaci poskytované služby. Seznamo-
vací schůzka a následná zevrubná kontrola 
podkladů k žádosti o platbu probíhá po do-
mluvě s příjemcem v jeho sídle a případná 
následná doplňující schůzka v kanceláři RRA 
JM. S příjemci jsme rovněž v intenzivním 
kontaktu prostřednictvím e-mailů a telefon-
ních konzultací.
 
Zkušenosti z dosavadních setkání pracov-
níků RRA s příjemci a kontrol jejich žádos-
tí o platbu ukázaly, že je nutné opakovaně 
upozorňovat příjemce, aby se důkladně 
seznamovali s aktuálními dokumenty ÚRR, 
s Příručkou pro žadatele a příjemce, a to 
především v souvislosti s dokladováním pro-
běhlých výběrových řízení. U vyúčtování aby 
dbali na provázanost schváleného rozpočtu 
s výkazem výdajů, na správné označování 
faktur a obecně vedli účetnictví projektu dle 
zásad programu.

Příjemcům a zvláště těm, kteří administrují 
teprve jeden ze svých prvních projektů, do-
poručujeme nepodceňovat přípravu výše 
zmíněných dokumentů, aby se v závěru při 
předkládání především žádostí o platbu vy-
hnuli zbytečným prodlevám plateb souvise-
jících s dodatečným dokladováním nekom-
pletních dokumentů. 

Připomínáme, že regionální agentura po-
skytuje expertní podporu příjemcům dotace 
z ROP Jihovýchod při kontrole úplnosti 
a formální správnosti dokumentace ad-
ministrace projektu před jejím předlože-
ním na ÚRR. 

Konkrétně tedy pomáháme při kompletaci:
• monitorovacího hlášení
•  etapové/monitorovací nebo závěrečné 

zprávy
• žádosti o platbu a výkazech výdajů
• příloh všech jmenovaných dokumentů

Za Regionální rozvojovou agenturu 
jižní Morava Bc. Lucie Trokanová. 
Královopolská 3052/139
612 00 Brno Žabovřesky
E-mail: tarop@rrajm.cz www.rrajm.cz

RRA Vysočina
Za RRA Vysočina nabízíme přes 4 měsíce 
bezplatnou expertní podporu pro příjemce 
dotací z ROP Jihovýchod. Snažíme se příjem-
cům pomoci, aby se vyvarovali velmi častých 
a opakovaných chyb při realizaci projektu. 

Naše expertní podpora příjemcům po-
máhá v následujících fázích projektů:

•  vstupní jednání u příjemce – seznámíme 
příjemce s jejich povinnostmi, systémem 
a obsahem monitorovacích zpráv a žá-
dostí o platbu;

•  kontrola monitorovacího hlášení – 
musí být odevzdáno každých 6 měsíců 
od podpisu smlouvy, pokud není před-
kládána monitorovací zpráva, pomůže-
me příjemci zkompletovat zprávy tak, 
aby byly v pořádku a ÚRR Jihovýchod je 
nevracel k doplnění nebo přepracování; 

•  kontrola monitorovací zprávy – je povin-
ná vždy se žádostí o platbu, kontroluje-
me formální správnost výše uvedených 
dokumentů včetně povinných příloh;

•  kontrola MZ o zajištění udržitelnosti 
projektu – udržitelnost projektu je 5 let 
po ukončení realizace projektu a příjem-
ce dokládá MZ i v tomto období.  

Z naší praxe vyplývá, že nejčastějšími 
chybami příjemců jsou:

•  neznalost přístupového hesla do Benefi -
tu s právem zápisu 

•  nedostatečné seznámení se s Příručkou 
pro příjemce 

•  nedostatky v přílohách žádosti o platbu 
•  chyby při vedení výběrových řízení 

jsou nejzávažnější, pozor na:
–  to, že existuje několik režimů VŘ dle 

výše objemu zakázky; 
–  smluvní částka musí být částka vzešlá 

z výběrového řízení;
–  změny fi nančních částek musí být pod-

chyceny dodatkem ke smlouvě;
–  u nabídek nestačí pouze kopie vítězné 

nabídky, příjemce musí uchovávat ori-
ginály všech nabídek k VŘ;

–  ve smlouvách s dodavateli chybí odkaz 
na § 2 e) zák. Č. 320/2003 Sb., o fi -
nanční kontrole u dodavatele;

–  chybí zadávací řízení na zakázky malé-
ho rozsahu apod.

Za Regionální rozvojovou agenturu 
Vysočina Ing. Zdeňka Škarková.
Křížová 2
586 01 Jihlava
E-mail: region@rrav.cz www.rrav.cz

ZKUŠENOSTI REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH AGENTUR

Všichni příjemci by si měli uvědomit, že získání dotace je sice obtížný proces, ale daleko ob-
tížnější je obdrženou dotaci zadministrovat a přislíbené peníze skutečně získat. My jsme tu 
právě od toho, abychom příjemcům s administrací projektu pomohli.
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V minulém čísle jsme vám přiblížili proces, 
který vás čeká poté, co je vám schválena 
a přidělena dotace. Popisovali jsme průběh 
ex-ante kontroly, doložení podkladů pro 
podpis smlouvy o poskytnutí dotace, nále-
žitosti pro vlastní podpis smlouvy a situace, 
kdy může dojít k odstoupení od smlouvy.

V tomto díle bychom vám chtěli připome-
nout vaše povinnosti vyplývající ze smlouvy 
a možnosti jak řešit změny v průběhu reali-
zace projektu.

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ 
ZE SMLOUVY
 
Příjemce musí zabezpečit fyzické zahájení 
realizace projektů nejpozději do šesti měsíců 
ode dne platnosti smlouvy. Projekt může být 
také realizován již před podpisem smlouvy, 
výdaje na realizaci jsou ale způsobilé k fi -
nancování nejdříve v den registrace žádosti 
na Úřadu Regionální rady Jihovýchod.
  

ZMĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE 
PROJEKTU
Projekt by se měl realizovat tak, jak byl 
napsán. Chápeme, že v průběhu realiza-
ce projektu může dojít k událostem, které 
nutně povedou k projektovým změnám. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V případě, že příjemce provede změny, 
aniž by informoval příslušné oddělení 
realizace projektů, vyhrazuje si Regio-
nální rada Jihovýchod právo odstoupit 
od smlouvy, pokud to uzná za vhodné.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 
PRO ZMĚNY V PROJEKTU

•  příjemce oznamuje každou změnu v pro-
jektu ve standardní lhůtě 30 dní před 
jejím provedením, nejpozději však 7 dní 
ve výjimečných případech, kdy se změna 
nedala předvídat (např. posun harmo-
nogramu venkovních prací pro nepřízeň 
počasí);

•  příjemce oznamuje změnu písemně 
na základě písemné Žádosti o provede-
ní změny, pracovníci oddělení realizace 
projektů žádost posoudí a písemně se 
vyjádří, zda bude změna povolena a zda 
je tak podstatná, že si vyžádá dodatek 
ke smlouvě.

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ADMINISTRACÍ PROJEKTU 
Projekt musí být vždy realizován v sou-
ladu s:

•  legislativou ČR a EU, a to zejména v ob-
lasti zadávání veřejných zakázek, veřejné 
podpory a životního prostředí;

•  Regionálním operačním programem Ji-
hovýchod, jeho prováděcím dokumen-
tem a příručkou pro žadatele a příjemce

A dále dnem podpisu smlouvy vznikají 
příjemci dotace povinnosti, které musí 
dodržovat po celou dobu realizace pro-
jektu i po určenou dobu po ukončení re-
alizace projektů, zejména:    

•  informovat příslušné oddělení realizace 
projektů o postupu realizace projektu 
prostřednictvím monitorovacích zpráv;

•  umožnit pověřeným subjektům vstup 
na místo realizace projektu a kontrolu 
dokumentace a účetnictví včetně daňové 
evidence projektu (kontrolu mohou pro-
vádět: poskytovatel dotace, Ministerstvo 
fi nancí ČR, Evropská komise, Evropský 
účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad);

PODSTATNÁ ZMĚNA PROJEKTU 
Podstatná změna je změna, která ovlivní:

• výstupy, výsledky či dopady projektu;
• cíle projektu;
• obsah a zaměření projektu;
• délku trvání projektu;
•  významně rozpočet projektu (blíže spe-

cifi kujeme v Příručce pro žadatele a pří-
jemce, str. 75).

V případě schválení výše uvedených změn 
bude příjemci zaslán k podpisu návrh dodat-
ku ke smlouvě. Pokud však pracovníci OIP 
zjistí, že změna je v rozporu s podmínkami 
Regionálního operačního programu Jihový-
chod nebo by významným způsobem zasáh-
la do projektu, nebude povolena.

ZMĚNA V ŽÁDOSTI O PLATBU
•  změna částky v žádosti o platbu – pokud 

příjemce bude měnit částku v žádosti 
o platbu o více, než 15 procent vůči část-
ce zadané v projektu, musí podat žádost 
o změnu nejpozději 30 kalendářních 
dnů předem;

•  změna harmonogramu podání žádosti 
o platbu – pokud příjemce bude měnit 
termín odevzdání žádosti o platbu o více, 
než jeden měsíc oproti původnímu har-
monogramu, musí podat žádost o změnu 
nejpozději 30 kalendářních dnů předem;

•  pokud příjemce plánuje změny pod tyto li-
mity, uvede je pouze v monitorovací zprávě;

•  dodržovat harmonogram projektu;
•  předkládat etapovou/závěrečnou zprávu 

(se žádostí o platbu) ve stanovené lhůtě;
•  nepřevádět práva a povinnosti vyplývají-

cí z projektu na třetí osobu bez souhlasu 
poskytovatele podpory;

•  chránit majetek pořízený z poskytnuté 
dotace v rámci projektu; 

•  přijímat příslušná nápravná opatření ulo-
žená kontrolními orgány;

•  archivovat veškerou dokumentaci souvi-
sející s projektem po stanovenou dobu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Příjemce u závěrečné žádosti o platbu do-
loží čestné prohlášení, že v případě, že se 
po ukončení projektu stane plátcem DPH, 
nebude uplatňovat nárok na odpočet DPH 
u výdajů, u kterých již DPH bylo propla-
ceno jako způsobilý výdaj projektu. Toto 
čestné prohlášení bude též příjemcem za-
sláno vyhledávacímu oddělení Finančního 
ředitelství, kde bude v rámci fi nanční kon-
troly kontrolováno jeho naplnění. 

•  v žádném z těchto případů nedochází 
k vyhotovení dodatku ke smlouvě.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Počítá-li příjemce v žádosti o platbu s úpra-
vou fi nančního objemu o víc než 15 %, 
musí předem podat žádost o změnu pro-
jektu. Pokud tak neučiní, mohou být vý-
daje dané etapy uznány za nezpůsobilé.

OSTATNÍ ZMĚNY
Změny, jako např. změna doručovací adre-
sy, kontaktní osoby, statutárního zástupce 
nebo harmonogramu, která ale nemá vliv 
na datum ukončení realizace projektu, pří-
jemce uvádí v pravidelných monitorovacích 
zprávách. V případě neočekávaných změn je 
příjemce povinen je hlásit neprodleně. 
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Odborná učebna chemie a fyziky

Nové víceúčelové hřiště

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU
Projekt Modernizace ZŠ v Bílovicích nad Svi-
tavou získal dotaci z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod ve výši 2,9 mil. Kč při 
celkové investici 3,2 mil. Kč.
Projekt byl ukončen v září 2008.

Projektový záměr připravila ředitelka Základní 
školy v Bílovicích nad Svitavou Mgr. Dagmar 
Pečenková. Předkladatelem projektu byla obec 
Bílovice nad Svitavou, která se také podílela 
na jeho fi nancování.
Cílem projektu byla komplexní modernizace 
objektu základní školy, díky které došlo v prů-
běhu prázdnin k vybudování nových učeben 
a modernizaci stávajících výukových prostor, 
a to včetně odborných. V rámci projektu do-
šlo k dovybavení učebny informačních techno-
logií dataprojektorem a promítacím plátnem 
a vybudování jazykové učebny včetně poříze-
ní kvalitního zařízení pro výuku cizích jazyků. 
Třídy druhého stupně byly vybaveny novými 
tabulemi pro popis křídou i fi xem, magnetic-
kými a keramickými tabulemi a proběhly v nich 
renovace vestavěných skříní. Část učeben byla 
vybavena novým moderním nábytkem. Díky 
dotaci také vznikla odborná učebna, která slou-
ží k výuce přírodopisu, fyziky a chemie. Součás-

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY TÝNSKÁ, TŘEBÍČ
Projekt Víceúčelové hřiště ZŠ Týnská v Třebíči 
získal dotaci z Regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod ve výši 4,1 milionu korun. 
Kč při celkových nákladech na projekt téměř 
6 milionů korun. Projekt byl dokončen a poté 
předán do užívání v říjnu 2008.

Pro zbudování nového hřiště na Základní ško-
le Týnská se město Třebíč rozhodlo z důvodu 
nevyhovujících podmínek pro výuku tělesné 
výchovy. Nové hřiště bylo vybudováno v are-
álu základní školy v místě již nevyhovujícího 
stávajícího hlinito-písčitého hřiště. Bylo navr-
ženo tak, aby splňovalo podmínky především 

tí učebny jsou nové žákovské stoly s rozvodem 
elektřiny, nový pult mezi řadami lavic s výlevka-
mi a velká interaktivní tabule. V rámci projektu 
také došlo k vybudování speciální toalety a ná-
kupu notebooku pro handicapovanou žákyni.  
Další významnou částí projektu bylo vybudo-
vání multimediální učebny, která je vybavena 
počítačovou sestavou, zařízením pro projekci 
a interaktivní tabulí. Byla kvalitně ozvučena 
a okna opatřena zatemněním. Modernizovány 
byly také prostory pro výtvarnou výchovu a pro 
školní družinu.

Zeptali jsme se Idy Kárné, vedoucí oddělení 
vnitřní správy Obecního úřadu Bílovice nad Svi-
tavou, jak se jí dařilo koordinovat práce na pro-
jektu, co by doporučila dalším žadatelům a pří-
jemcům dotací z ROP Jihovýchod.

„Úřad Regionální rady Jihovýchod pořádá se-
mináře, které jsou velmi důležité pro příjemce 
dotace. Zde se příjemce dozví, co ho čeká a jaké 
kroky budou následovat. Doporučuji zde účast 
i účetní, nebo osoby, která bude akci fakturač-
ně zajišťovat. Metodika, kterou zde obdržíte, 
je zpracována velmi dobře po jednotlivých kro-
cích a bude pro vás přínosem.  Velmi důležitým 
bodem je dobře pročíst příručku pro žadatele 
a dodržet, co je zde psáno! Vyplatí se vám to 

pro výuku školní tělesné výchovy. Kromě žáků 
základní školy mohou využívat hřiště v odpo-
ledních hodinách a o víkendech i ostatní obča-
né města Třebíče.
Nové víceúčelové hřiště bylo opatřeno povr-
chem s umělou trávou. V rámci rekonstrukce 
vznikla dvě hřiště na košíkovou, dvě hřiště 
na volejbal, jedno hřiště na malou kopanou 
a jedno hřiště na tenis. Součástí akce bylo 
vytvoření běžeckého oválu – také s umělým 
povrchem a doskočištěm pro skok daleký. 
Všechny umělé povrchy jsou položeny na dre-
nážním asfaltovém koberci a jsou lemovány 
betonovými obrubníky. Přístupové komunika-
ce ke sportovištím jsou ze zámkové dlažby.
Kromě víceúčelového hřiště a běžeckého ová-
lu bylo ještě ve východní části areálu základní 
školy vybudováno hřiště na plážový volejbal.

Zeptali jsme se Pavlíny Zerzánkové, od-
borné referentky oddělení rozvoje města Tře-
bíč, jak u nich probíhala realizace a adminis-
trace projektu a co považovala za důležité pro 
úspěšné ukončení projektu.

„V květnu 2008 vypsalo město Třebíč veřej-
nou soutěž na dodavatele stavby. Do soutě-
že se přihlásilo celkem devět fi rem. Jediným 
kritériem pro posuzování nabídek byla cena. 
Bylo pro nás opravdu náročné zadat výběro-

na konci projektu, kde kontrola, která bude ná-
sledovat po žádosti o platbu, je velice důsledná 
a striktně se drží i tohoto dokumentu. 
Ze zkušenosti mohu konstatovat, že realizace 
projektu je velmi zajímavá zkušenost, časově 
a duševně velmi náročná. Pokud ale budete po-
zorně číst a při realizaci dodržíte projekt, čeká 
vás na konci tohoto dlouhého období odměna 
jak ve formě fi nancí, které vám budou pouká-
zány na účet, tak i vnitřní uspokojení z dosa-
ženého úspěchu. V případě nejasností nebo 
pochybností, zda postupné kroky projektu re-
alizujete správně, obraťte se s důvěrou na pra-
covníky Úřadu Regionální rady Jihovýchod, kte-
ré můžete požádat o konzultaci.“  

vé řízení tak, aby bylo v souladu se zákonem 
a požadavky Regionální rady Jihovýchod, ale 
podařilo se nám to. S vybraným dodavatelem 
byla podepsána smlouva. V průběhu roku 
také probíhalo územní a stavební řízení.
Realizace probíhala od července do října roku 
2008. Po ukončení realizace následovala ko-
laudace s předáním stavby do užívání Základ-
ní škole. Následně jsme ve lhůtě stanovené 
ve smlouvě vyplnili žádost o platbu a nechali ji 
zkontrolovat Regionální rozvojovou agenturou 
Vysočina. RRA již v té době nabízela tuto služ-
bu bezplatně. Tuto věc hodnotím pozitivně, 
určitě nás upozornili na některé problémové 
detaily a my jsme následně předložili žádost 
o platbu na Regionální radu Jihovýchod a ne-
vyskytly se žádné zásadní problémy. Po kont-
role ze strany Úřadu Regionální rady Jihový-
chod jsme ještě v tomtéž roce obdrželi dotaci 
v požadované výši. V průběhu celé akce pro-
bíhaly konzultace s Úřadem Regionální rady 
Jihovýchod na velmi dobré úrovni.“ 

REDAKCE
Úřad Regionální rady Jihovýchod
Oddělení publicity a technické pomoci
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY
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