
VŠE, CO JSTE
O ROP JIHOVÝCHOD 
CHTĚLI VĚDĚT,
ALE BÁLI JSTE
SE ZEPTAT
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S výsledky ROP Jihovýchod se setká-
váte velmi často, aniž o tom možná 
víte. Upozorňují vás na ně pamětní 
tabule a billboardy u nových, zrekon-
struovaných nebo nově vybavených 
institucí, například škol, nemocnic, 
muzeí, informačních center, ale i u sil-
nic, cyklostezek, parků a třeba i roz-
hleden, hřišť a lyžařských tras.

ROP Jihovýchod, celým názvem 
Regionální operační program Jihový-
chod, je jeden ze sedmi regionálních 
operačních programů u nás v České 
republice. Jeho cílem je rozvoj Kraje 
Vysočina a Jihomoravského kraje, 
dohromady tedy regionu Jihovýchod. 

Zlepšuje životní podmínky pro oby-
vatele regionu, rozvijí města a obce, 
zvyšuje konkurenceschopnost krajů.

Řídí ho Regionální rada regionu sou-
držnosti Jihovýchod, která v obou 
krajích poskytuje podle pravidel 
Evropské unie dotace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj na inves-
tiční projekty v oblasti dopravní infra-
struktury, cestovního ruchu a rozvoje 
měst a venkova.

Pro současné programové období, 
2007–2013, má ROP Jihovýchod pro 
oba dva kraje k dispozici 720 milio-
nů eur, což je dle aktuálního kurzu 

přibližně 18,1 miliardy korun. Aktuál-
ně je nejlépe čerpajícím programem 
ze všech regionálních operačních 
programů v České republice. Fak-
ticky však bude ROP Jihovýchod 
fungovat až do roku 2015, kdy musí 
být definitivně ukončeno proplácení 
a realizace všech projektů, což je 
tzv. pravidlo n+2.

S vámi, žadateli a příjemci, se nej-
častěji setkáváme my, pracovníci 
Úřadu Regionální rady Jihovýchod. 
Sídlíme v Brně a Jihlavě, abychom 
vám byli blíž a mohli vám tak rychle 
poradit a pomoci.

CO JE ROP?
KDO JSME, PROČ JSME, 

PROČ MÁME DVĚ POBOČKY?
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CESTA 
PROJEKTU
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1.
 

Projektový 
záměr

2.
 

Vyhlášení 
výzvy

3.
 

Registrace 
projektu

6.
 

Schválení/zamítnutí 
poskytnutí 

dotace projektu 

5.
 

Předložení projektu 
ke schválení 

Výboru Regionální 
rady

4.
 

Hodnocení 
formálních náležitostí, 
přijatelnosti projektu 
a věcné hodnocení

7.
 

Oslava 
úspěchu 
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Ex-ante 
kontrola 

9.
 

Doložení podkladů 
ke smlouvě a podpis 

smlouvy

12.
 

Udržitelnost projektu – 
předkládání 

monitorovacích zpráv, 
ex post kontroly 

11.
 

Ukončení 
projektu 

 
 

10.
 

Realizace projektu – 
interim kontroly, 

předkládání 
monitorovacích zpráv 

a žádostí o platbu
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Jindřich Skočdopole
starosta města Polná

„Projektová žádost, kterou zpracovalo 
za farnost město Polná, měla 50 stran 
a přílohy k této žádosti dosáhly do výšky 
1 metru. Na přípravě dokumentace se 
podílelo 15 lidí a stihla se ve velice krátké 
době 9 měsíců. Byl jsem rád, že jsme uspěli 
a získali tuto dotaci, která do budoucna 
pomůže zvýšit turistický ruch ve městě.“
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  Co je to projektový záměr?
Složka, sloha nebo krabice, do které 
žadatelé vloží svůj sen, nápad, vizi, 
kterou chtějí uvést do života. 

  Jak vypadá nový projekt, pro 
který chci od vás dotaci?

Žádná jednotná podoba není. Projekt 
je vždy nutné připravit podle podmínek 
vypsaných konkrétní výzvou. Ta v sobě 
zahrnuje i veškerou dokumentaci dů-
ležitou pro přípravu projektu, zejména 
pak Příručku pro žadatele ROP JV 
a Prováděcí dokument ROP JV.

Může jej předložit kdokoliv, kdo je 
podle těchto podmínek vhodným ža-
datelem – kraj, obec, nezisková orga-
nizace nebo podnikatelský subjekt.

Projekt vychází z konkrétního projek-
tového záměru. Reaguje na nějakou 

aktuální a reálnou potřebu řešení urči-
té situace, obsahuje promyšlené akti-
vity, má propracovaný a hospodárný 
rozpočet, a předem prověřený způsob 
zajištění udržitelnosti, nejen po strán-
ce finanční, ale také po stránce věcné.

  Co se děje s projektem, než 
obdrží případnou dotaci?

Projektový záměr je nutné zaregist-
rovat v ROP Jihovýchod, to znamená 
předat nám projekt se všemi jeho 
náležitostmi. A zde je první důležitý 
mezník v životě projektového záměru, 
kterým je nejen fakt, že se z projek-
tového záměru stává projekt, ale pře-
devším to, že od tohoto data mohou 
být žadatelem vynaložené výdaje, až 
na výjimky, označovány za tzv. způso-
bilé výdaje, na které může v případě 
schválení projektu k poskytnutí dota-
ce tuto dotaci také čerpat.

Následuje období trvající zhruba 
75 dní, během kterého projekt pro-
chází procesem hodnocení. Hodno-
cení má tři fáze: hodnocení formál-
ních náležitostí, přijatelnosti projektu 
a tzv. věcné hodnocení.

Během hodnocení formálních nále-
žitostí se provádí kontrola toho, zda 
projekt splňuje všechny požadavky, 
například zda jsou doloženy veškeré 
požadované přílohy projektu. Pokud 
je z formálního hlediska vše v pořád-
ku, přechází se ke kontrole přijatel-
nosti projektu. V opačném případě 
je to důvod k vyloučení projektu 
z procesu hodnocení.

Kontrola přijatelnosti projektu se 
zaměřuje na to, zda je projekt vhodný 
pro ROP Jihovýchod. Znamená to, že 
je kontrolováno například to, zda akti-

CESTA PROJEKTU
NA CO SE PTÁTE?
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vity v jeho projektu odpovídají stanove-
ným podmínkám a zaměření výzvy. Při 
této kontrolní fázi může dojít k tomu, že 
je projekt vyloučen z dalšího procesu 
posuzování, protože například žadatel 
není vhodný nebo jeho projekt nespa-
dá pod příslušnou výzvu.

Při věcném hodnocení projektu 
vstupují do hry předem známá hod-
notící kritéria, zveřejněná již při vyhlá-
šení výzvy. Zabývají se posouzením 
potřebnosti projektu, přiměřeností 
investice vzhledem k dopadům pro-
jektů, rozpočtem projektu, jeho udr-
žitelností a obsahují i tzv. specifická 
hodnotící kritéria, která vychází z cha-

rakteristiky podporované aktivity, 
například školství, kulturní a sportovní 
zařízení, sociální služby, cestovní 
ruch, silnice a podobně. Do procesu 
věcného hodnocení mohou, od určité 
výše projektu už musí, vstoupit také 
externí hodnotitelé projektu, což jsou 
experti, kteří zpracovávají odborné 
posudky na určitou část projektu, 
např. stavební rozpočet.

  Jak se hodnotí? A vážně se 
hodnotitelé nedomlouvají?

Ne, hodnotitelé se skutečně nedo-
mlouvají. Celý proces hodnocení 
probíhá podle předem stanovených 
postupů, které jsou zakotveny 

ve schválené interní dokumentaci. 
Jednotlivé fáze hodnocení mají 
jasně daná pravidla a díky zázna-
mům o provedených krocích, ať už 
v centrálním systému nebo ve složce 
projektu je dohledatelné vše, co bylo 
u projektu řešeno. Hodnotitelé, kaž-
dý sám za sebe, provádí jednotlivé 
fáze procesu posouzení projektu 
a svá rozhodnutí doplňují o komen-
tář, který je přenášen do centrálního 
systému i do tištěných výstupů za-
ložených ve složce projektu, které 
slouží pro zdůvodnění konkrétního 
rozhodnutí a jsou i zpětně dohleda-
telné. Proces posouzení je transpa-
rentní, spravedlivý a dohledatelný.

Pracovníci oddělení  
hodnocení projektů Brno

zleva: Romana Cenková, Ing. Zuzana Čusová, 
Ing. Monika Šimáčková, Ing. Kateřina Vávrů, 
Ing. Jan Karásek
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V neposlední řadě je zárukou ne-
strannosti při hodnocení také profe-
sionalita našich hodnotitelů a jejich 
zkušenosti s hodnocením projektů, 
kterých našima rukama prošlo už 
více jak 1350. O správnosti provede-
ných hodnocení svědčí i řada inter-
ních a externích auditů, kterými Úřad 
Regionální rady Jihovýchod prošel, 
a které byly zhodnoceny ze strany 
auditorů bez připomínek.

  Jak důsledné jsou kontroly 
hodnotitelů?

Kontroly projektů před přidělením 
dotace jsou velmi detailní a jejich 
výsledky musí být průkazné. Vychá-
zejí z nastavených postupů a zahrnují 
řadu oblastí, které musí hodnotitel 
během procesu hodnocení postih-
nout. Namátkově bychom mohli 
jmenovat například kontrolu ošetření 
majetkoprávních vztahů, kontrolu 
dokumentů z územního a stavebního 
řízení nebo kontrolu projektové do-
kumentace a kontrolu položkového 
rozpočtu (výkazu výměru).

Při kontrole, kterou projekt prochází 
před schválením dotace, hodnotitelé 
využívají řadu zdrojů, od informací 
v samotné žádosti o dotaci, přes 
veřejně dostupné databáze, po zkuše-
nosti získané přímo na místě realiza-
ce, které se snaží zpravidla již v rámci 
konzultací projektových záměrů 
navštívit. 

Cílem detailních kontrol není zvyšovat 
administrativní náročnost projektu 
pro žadatele, ale předcházet rizikům 
a úskalím v případě schválení projek-
tu, které by v případě neřešení dané 
situace již v době hodnocení projektu 
mohly představovat potenciální zádr-
hel v době realizace projektu.

  Posuzujete při hodnocení, zda 
projekt vypracoval sám žadatel 
nebo poradenská agentura?

Toto nehraje roli, důležité je, jestli se 
informace od těch, kteří o projektu 
nejvíce ví, dostanou do samotné žá-
dosti. Mnohdy je totiž přípravný tým 
tak zaujatý přípravou projektu, že 
zapomene zahrnout informace, které 
jsou k projektu důležité, tzv. protože 
„to přece všichni vědí“.

  Proč některý projekt získal do-
taci až napodruhé, jak je to mož-
né, to jste se napoprvé spletli?

Není výjimečné, že žadatel se svým 
projektem napoprvé neuspěje. V pří-
padě, že je vyhlášena další výzva, má 
šanci daný projekt podat znovu. Větši-
nou projekt kvalitněji připraví, zkonzul-
tuje nedostatky původně podaného 
projektu, a pokud je to možné, dané 
chyby a nedostatky odstraní. Většinou 
žadatel také mnohem podrobněji pro-
myslí i provozní fázi projektu.

  Čím zvýší žadatel svoje šance 
na získání dotace?

Podáním úplných a pravdivých infor-
mací o projektu. Komplexním promy-
šlením projektu od přípravné fáze až 
po jeho provoz a zohledněním všech 
možných provozních vlivů.

  Tak jste projekt ohodnotili a co 
se děje dál?

Poté, co jsou všechny projektové 
žádosti ohodnoceny, jsou seřazeny 
do tabulky podle počtu získaných 
bodů. Každá výzva má jasně danou 
alokaci – množství peněz, které je 
v ní možné vyčerpat, a podle této 
alokace se určí počet projektů, které 
dosáhnou na dotaci. Takto sestave-
ná tabulka je poté předložena Výbo-
ru Regionální rady na jeho nejbližším 
zasedání ke schválení. Členové 
výboru hlasují o tom, zda takto vybra-
né projekty získají dotaci. Nemůžou 
nijak vstupovat do pořadí projektů 
nebo jejich bodového hodnocení, 
rozhodují tedy pouze o seznamu 
projektů a balíku peněz, vpuštěných 
do realizace.

  Jaký vliv mají 
na hodnocení politici?

Odpověď na tuto otázku je velmi jed-
noduchá – žádný. Hned vysvětlíme 
proč. Politici nikdy neprovádějí hod-
nocení projektu. Hodnocení projektu 
probíhá v Úřadu Regionální rady 
Jihovýchod, a to minimálně dvěma 
pracovníky oddělení hodnocení, kteří 
postupují podle předem stanovených 
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Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
ředitel Hvězdárny a planetária Brno

„Projekt rekonstrukce a dostavby Hvězdárny a planetária Brno nebyl jednoduchý. Naopak. Jednalo se o významnou investici, kterou jsme 
mohli realizovat právě díky dotaci a  vkladu ze zdrojů statutárního města Brna. Obrovský zájem široké veřejnosti a škol  nám každý den 
dokazuje, že se jednalo o chytře investované prostředky. Tisícovky pracovních hodin, práce stovek lidí a desítky prostavěných milionů se 
městu Brnu i celému regionu začínají vracet.“
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hodnotících kritérií. Jména těchto 
pracovníků jsou zapsána v informač-
ním systému a o všech jejich prove-
dených krocích existují záznamy.

Pracovníci také detailně zdůvodňují 
svá rozhodnutí, postoje a přidělené 
body v rámci celého procesu po-
souzení projektu, přičemž vychází 
z poskytnutých informací žadatelů, 
veřejně dostupných informací a zna-
losti daného místa a situace. Pokud 
do procesu posouzení vstupují exter-

ní experti, pak se jedná o prověřené 
odborníky, kteří jsou vybíráni tak, aby 
nemohlo dojít ke střetu zájmů. Se-
znam obodovaných projektů, který 
obsahuje projekty seřazené od pro-
jektu s nejvyšším počtem získaných 
bodů z procesu věcného hodnoce-
ní, po projekt s nejnižším počtem 
získaných bodů, je předložen Vý-
boru Regionální rady Jihovýchod, 
ke schválení. Výbor Regionální rady 
Jihovýchod nemůže měnit pořadí 
projektů na tomto seznamu, protože 

to vychází z provedeného hodnoce-
ní, tedy přidělení jednotlivých bodů, 
pro které existuje záznam v centrál-
ním informačním systému – jasná 
auditní stopa kdy, co, jak a kým bylo 
provedeno.

Pracovníci oddělení  
hodnocení projektů Jihlava

první řada, zleva: Ing. Hana Brabencová 
Stránská, Ing. Renata Marková,  
Ing. Marta Bártová, druhá řada zleva:  
Ing. Zdeněk Cakl, Ing. Gabriela Oháňková, 
Ing. Lukáš Musil, Dagmar Vebrová,  
Ing. Erika Šteflová 
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Ing. Ilona Vráblová
Odbor rozvoje a územního plánování, Městský úřad Žďár nad Sázavou

„Ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy byla obnovena a rozšířena původní naučná stezka Louky u Černého lesa 
a byl na ni navázán nový vycházkový okruh. Celá naučná stezka se tak sestává ze dvou okruhů, které jsou vybaveny odpočinkovými místy 
s příslušným mobiliářem, vyhlídkovými moly a informačními tabulemi.“
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CESTA PROJEKTU
NASTÁVÁ REALIZACE

  Dotaci máme schválenou, 
kdy se můžeme pustit do práce?

V okamžiku, kdy výbor projekt 
schválí, vás zkontaktujeme a vyzve-
me vás k doložení potřebných nále-
žitostí k podpisu Smlouvy o dotaci. 
Faktická realizace projektu začíná 
po jejím podpisu.

  Na co je oddělení realizace, 
když projekty realizují 
příjemci?

Oddělení realizace má na starosti 
kontrolu celého průběhu realizace 
projektu a kontrolu provozu projektu 
po dobu pěti let od jeho ukončení. 
Náplní práce je převážně kontrola 
čehokoliv, na co si jen vzpomenete: 
dodržení všech podmínek poskytnu-
tí dotace, výběrových řízení, finanč-
ních náležitostí a ověření fyzické 
realizace projektu. Patří sem i kon-
trola dodržení indikátorů projektu 

a splnění smyslu a účelu projektu. 
Nedílnou součástí práce oddělení 
realizace jsou také konzultace s pří-
jemci dotace a snaha pomoci vyřešit 
jejich specifické problémy u projektu 
tak, aby mohl být projekt úspěšně 
dokončen, a aby to navíc odpovídalo 
všem pravidlům programu.

  Jak často kontrolujete projekty, 
když se realizují?

Kontrola probíhá průběžně, začíná 
v okamžiku předání projektu z od-
dělení hodnocení do oddělení rea-
lizace, a pak samozřejmě při každé 
předložené monitorovací zprávě, 
kterou příjemce musí odevzdávat, 
ať už pouze popisuje realizaci nebo 
obsahuje i žádost o platbu. S ukon-
čením financování není kontrola 
ukončena, ta probíhá ještě dalších 
pět let v době udržitelnosti.

Projekty nekontrolujeme pouze 
od stolu, ale také na místě realizace, 
a to minimálně třikrát. První kontrola 
na místě je provedena ještě před 
podpisem smlouvy o poskytnutí dota-
ce a je to předběžná kontrola plnění 
toho, co je napsáno při podání žá-
dosti o dotaci. Další probíhá v průbě-
hu realizace projektu a je ve většině 
případů spojena s některou žádostí 
o platbu a vždy se žádostí závěreč-
nou. A naposledy se s příjemcem 
vidíme v době udržitelnosti projektu.

  Jaké nejčastější chyby 
příjemci dělají?

Nejvíce chyb se stále dělá v tom, že 
příjemce nemá jasnou představu, co 
přesně chce či potřebuje. Stává se to 
převážně u stavebních prací, kdy pří-
jemce vyhlašuje výběrové řízení s tím, 
že už ví, že po něm poté provede ně-
jakou změnu, například dřevěná okna 
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Ing. Naděžda Mičánová
technický dozor investora, Správa a údržba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

„II/602 Popůvky–Ostrovačice došlo k výraznému zkvalitnění dopravy v předmětném úseku. Jedná se především o plynulost a bezpečnost 
dopravy vlivem rozšíření vozovky o stoupací a odbočovací pruhy a provedení krytu vozovky z asfaltobetonu náhradou za žulové kostky. „
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nahradí plastovými. Změny po podpi-
su smlouvy jsou však vždy ošemetné 
a vyžadují daleko více papírování než 
před vyhlášením výběrového řízení.

Častou chybou také je, že si někteří 
příjemci dotace sami dostatečně ne-
kontrolují množství, kvalitu a způsob 
práce odvedené svými dodavateli. 
Někdy se také stává, že od dodava-
telů nedostatečně vyžadují naplnění 
smluvních podmínek. Dost často jsou 
také překvapeni důsledností kontroly 

veřejných zakázek, pokud s nimi už 
nemají dřívější zkušenost.

  Co se snaží příjemci nejčastěji 
„obejít“?

Nás.  Nevyužívají konzultací projekto-
vého záměru.

  Platí pro všechny příjemce 
stejná pravidla? Nezvýhodňujete 
někoho?

Během celého procesu práce s pro-
jektem, ať už v době hodnocení 

projektu nebo jeho realizace, se 
uplatňuje řada pravidel a podmí-
nek na základě rovného přístupu 
ke všem. Všichni musí prokázat po-
třebnost projektu, předložit rozpočet 
projektu, způsob jeho financování 
nebo ošetření majetkoprávních vzta-
hů, stejně jako zrealizovat výběrová 
řízení související s projektem podle 
jednotných pravidel. Ke všem přistu-
pujeme profesionálně – odborně, 
odpovědně a otevřeně.

Pracovníci oddělení  
realizace projektů Jihlava

první řada zleva: Ing. Radek 
Rychnovský, Ing. Erika Šteflová, 
druhá řada zleva: Ing. Jiří Kubera, 
Dagmar Vebrová, Ing. Lucie Koumarová, 
Ing. Martina Pernicová, Ing. Jitka Novotná, 
Ing. Tomáš Vonka
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PhDr. Ljubica Váchová-Nováková
ředitelka Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, Demlova 28

„V této mateřské škole je 100 dětí ve čtyřech třídách. Pracuje v ní osm kvalifikovaných učitelek a dvě provozní pracovnice. Při častých 
exkurzích do mateřské školy se nám mnohdy stává, že lidé ani nepoznají, že se jedná o modulární montovanou školku a jsou velmi mile 
překvapeni její kvalitou. Děti svou školku přezdívají Mašinka, protože jim moduly připomínaly vagónky.“
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  Kolik projektů již bylo podáno?
Do této chvíle bylo podáno více než 
1350 projektů.

  Jak velkou částku dotace 
může projekt obdržet? Jaká 
je naopak nejmenší částka 
dotace, kterou může projekt 
dostat?

Na tyto otázky nelze odpovědět 
konkrétními čísly. Maximální dotace 
někdy bývá nastavena na výzvu – 
nejmenší výzva zatím byla otevřena 
na tři miliony korun, nejčastěji to 
bylo 100 milionů korun. Obecně ale 
platí omezení rozmístění částky dané 
výzvy – největší projekt měl schvá-
lenou dotaci 498,5 milionu korun, 
Obnova vozového parku drážních 
vozidel – nákup nízkopodlažních 
tramvají, nejmenším projektem s do-

tací 305 tisíc korun byla Podpora 
cykloturistiky v Mikroregionu Velko-
meziříčsko-Bítešsko.

  Kolika projektům byly schváleny 
dotace?

Od začátku programového období 
byly dotace z ROP Jihovýchod schvá-
leny 662 projektům.

  Kolik projektů bylo zrealizováno?
Některé z dotovaných projektů jsou 
teprve ve fázi realizace, těch ukonče-
ných je k dnešnímu dni 520.

  Kolik bylo neúspěšných příjem-
ců, kteří projekt nedokončili?

Smlouva o poskytnutí dotace byla 
rozvázána jen u 9 projektů.

  Kolik korun již bylo proplaceno 
příjemcům dotací z ROP 
Jihovýchod?

Ač se to zdá neuvěritelné, nyní je to již 
více než 11 miliard korun. Tyto peníze 
jdou v regionu vidět a to nás těší.

  Kolik prošli pracovníci úřadu 
projektových žádostí o platbu?

Oni sami by možná už hádali několik 
tisíc, ale přesná čísla uvádějí, že cel-
kem bylo nebo je v administraci 1169 
žádostí o platbu.

  Kolik již příjemci napsali 
monitorovacích zpráv?

Na všechno máme evidenci, takže 
můžeme i na tuto otázku odpovědět 
zcela přesně. Do dnešního dne jsme 
od příjemců obdrželi 2590 monitoro-
vacích zpráv.

CESTA PROJEKTU
CO ŘÍKAJÍ ČÍSLA
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Ing. Ivan Charvát
starosta města Slavkov u Brna

„Největší oříšek pro nás byla dohoda s památkáři o vzhledu povrchu nádvoří zámku. Vlastní realizace projektu už pak byla podstatně 
jednodušší. A myslím si, že jsme byli velice úspěšní, náš projekt neměl žádnou korekci, vše jsme řádně zvládli.“
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  Kolik udělali pracovníci úřadu 
kontrol na místě projektů?

Místa projektů jsou rozeseta po celém 
regionu Jihovýchod, ale na všechna se 
podle potřeb vydáváme. K dnešnímu 
dni proběhlo 1456 kontrol na místě.

  Jaká je nejvyšší korekce, kterou 
jste udělili?

Nejlepší je, když žádné korekce udě-
lovat nemusíme, ale bohužel jsou 
poměrně časté a mají svá opodstat-

nění. Aktuálně je nejvyšší vyměřená 
korekce 8,2 milionu korun. V procen-
tech šlo o 100% korekci, to znamená 
odstoupení od Smlouvy o poskytnutí 
dotace. Nejčastěji mají projekty ko-
rekci v řádech 10–15 %.

  Kolik projektů dostalo 
proplaceno 100 % dotace?

Na plnou dotaci, to znamená dotaci 
podle platné smlouvy nebo jejího do-
datku, dosáhlo 54 projektů.

  Jak dlouho se budoval nejdelší 
projekt?

Projektem s nejdelší dobou realiza-
ce je projekt Zámek Třebíč – moder-
nizace zámku a zpřístupnění nových 
expozic, u něhož je plánovaná doba 
realizace na 1 368 dní. Návštěvníci 
třebíčského zámku musí být trpěliví, 
ale budou za to bohatě odměněni.

Pracovníci oddělení  
realizace projektů Brno

sedící, zleva: Bc. Hana Krejčí, 
Ing. Vlastimil Sedláček, Ing. Lucie Rákosová, 
Ing. Jan Karásek, Ing. Michal Plesar, 
Ing. Pavlína Prokešová,  
stojící, zleva: Ing. Zuzana Mátlová, 
Ing. Dagmar Götzová, Ph.D., 
Ing. Martina Valová, Ing. Jaroslav Řezáč, 
Mgr. Pavla Malá, Ing. Yvetta Vágnerová, 
Ing. František Zachovalý 
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17. září 2007 –  
1. výzva

11. prosince 2007 – 
symbolický podpis 
rozhodnutí Komise, 

schváleno  
704 milionů EUR 

pro region Jihovýchod

12. prosince 2007 – 
schválení 1. dotace

3.

4. 5.

6.

2.

1.

7. října 2008 – 
schválené 

dotace přesáhly 
6 miliard korun

21. září 2009 –  
2. proplacená 
miliarda korun 

dotací příjemcům

1. července 2009 –  
1. proplacená 
miliarda korun 

dotací příjemcům

CESTA 
PROGRAMU
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

7. ledna 2010 –  
3. proplacená 
miliarda korun 

dotací  
příjemcům

1. července 2010 –  
6. proplacená 
miliarda korun 

dotací příjemcům

4. ledna 2012 –  
10. proplacená 
miliarda korun 

dotací příjemcům

2. polovina roku 
2012 –  

vyhlášení 
závěrečných  

výzev 
programového  

období 2007–2013

6. ledna 2011 –  
8. proplacená 
miliarda korun 

dotací  
příjemcům

14. září 2012 –  
11. proplacená 
miliarda korun 

dotací příjemcům
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  Kdo jsou metodik a metodička, 
k čemu jsou potřeba?

Metodici a metodičky, to je spíše ne-
formální označení pro všechny členy 
týmu oddělení metodického řízení, 
které je složeno z vedoucího odděle-
ní, manažera pro řízení nesrovnalostí 
a rizik a jednotlivých analytiků speci-
alistů a analytiček specialistek. Jako 
celek se spolupodílí na řízení progra-
mu. I když s nimi samotní žadatelé 
a příjemci nepřijdou do styku, stojí 
v pozadí přípravy veškeré dokumen-
tace určené právě pro ně a stejně 
tak připravují vnitřní postupy pro celý 
projektový cyklus. To znamená, že 

formulují pravidla pro přípravu výzev, 
hodnocení projektových žádostí, 
kontrolu projektů a podobně. Vý-
znamnou částí jejich pracovní ná-
plně je proces řešení nesrovnalostí 
a řízení rizik programu. V posledních 
měsících je jednou z hlavních aktivit 
tohoto oddělení příprava budoucího 
programového období.

  Kde se berou ty složité 
metodické pokyny? Jednou 
je program nastaven, tak je již 
hotovo, ne?

Složité metodické pokyny, které slo-
žitě jen vypadají, jsou připravovány 

právě oddělením metodického říze-
ní. Jsou operativním nástrojem, který 
umožňuje sdělit příjemcům význam-
né změny nebo doplnění dokumen-
tace a postupů. Nejčastější podnět 
pro přípravu metodického pokynu 
dávají samotní žadatelé a příjemci, 
kteří upozorní na nejednoznačnost 
zveřejněné dokumentace, dále pra-
covníci oddělení realizace projektů, 
kteří upozorní na problémové okruhy 
v průběhu kontrol a v neposlední 
řadě změny jiných závazných předpi-
sů, např. zákonů. Programové obdo-
bí tak „žije“ od začátku až do samot-
ného konce.

Pracovníci oddělení metodického řízení

první řada zleva: Mgr. Viktor Jaroš, 
Mgr. Petra Bartáčková, Karolina Suchánková, 
Ing. Michaela Surá,  
druhá řada zleva: Mgr. Radim Kunc, 
Ing. Roman Výduch, Mgr. Richard Hubl
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  Monitoring vždy něco monitoruje, 
ne jinak tomu je asi i u vás…

Ano, monitoring je obecně sledová-
ní postupu využívání a naplňování 
cílů programu ve všech jeho fázích. 
U Regionálního operačního pro-
gramu se tomuto sledování věnuje 
od jeho přípravy po celých sedm 
let běhu programu a dalších pět let 
doby udržitelnosti posledních pro-
jektů, až po odeslání žádosti o plat-
bu konečného zůstatku Evropské 
komisi a jeho uzavření.

Je upraven metodikou monitorování 
a úzce souvisí s dalšími metodikami 

a samozřejmě všemi interními do-
kumenty. Silně ovlivňuje nastavení 
pravidel pro operační program.

Zahrnuje přípravu, správu a rozvoj 
informačního systému, který je zá-
kladním nástrojem pro implementaci 
programu. Vychází z něj všechny 
analýzy důležité pro nastavení další-
ho směřování.

  Je vůbec systém, z kterého 
berete data, důvěryhodný?

Samozřejmě. Informační systém, 
který používáme, je celonárodní, 
vstupují do něj všechny regionální 

operační programy. Data v něm pod-
léhají řadě kontrol, z velké části auto-
matizovaných, které zajišťují, že data 
v informačním systému jsou důvě-
ryhodným podkladem pro analýzy. 
Monitoring nelze oddělit od metodi-
ky, stejně jako nelze od monitoringu 
oddělit evaluaci.

  Do evaluací si můžete napsat, 
co chcete, není to tak?

Evaluace navazuje na výstupy mo-
nitoringu a vyhodnocuje dosažený 
pokrok programu. Na jejím základě 
jsou prováděny změny operačního 
programu. Některé evaluace musíme 

Pracovníci oddělení  
monitoringu a evaluace

první řada zleva: Mgr. Viktor Jaroš, 
Ing. Drahomír Mach,  
druhá řada zleva: Mgr. Ljubomir Džingozov, 
Ing. Zuzana Částková, Ing. Richard Veselý, 
Mgr. Viktor Šeďa
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MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

„Nový je centrální administrativní a lékařský příjem pacientů. Odpadá přecházení mezi budovami. Zásadní změnu však vidím hlavně 
v digitalizaci radiodiagnostického oddělení, kde již laboranti ani lékaři nepracují s klasickými snímky, ale pouze s elektronickými daty, což 
výrazně zrychlilo přenos informací a také zjednodušilo jejich evidenci a uchovávání.“
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vytvářet povinně podle nařízení Evrop-
ské Komise a dodržovat doporučené 
postupy ministerstva pro místní rozvoj. 
Řadu evaluací tvoříme na základě 
vlastního uvážení. Výsledné evaluace 
nám říkají, jestli je program správně 
nastaven, jakých dosahuje výsledků 
a jaké má dlouhodobé dopady.

Obecně ale samozřejmě platí, že 
evaluátor, zvlášť pokud je placený 
hodnoceným subjektem, může 
být tlačen do upravování výstupů. 

V našem případě však využíváme 
výstupy evaluací především pro zlep-
šování systému a něco takového by 
pro nás nemělo žádný přínos.

  Jakou roli hrají na úřadě 
právníci?

Každý z právníků se specializuje 
na určitou oblast, věnují se kontrole 
a poradenství při zadávacích říze-
ních projektů, vnitřním a provozním 
záležitostem úřadu včetně veřejných 
zakázek zadávaných úřadem a práv-

ní problematice související s progra-
mem a projekty příjemců.

Jsou členy několika pracovních 
skupin a komisí, dohlíží na správnost 
postupů a přijatých rozhodnutí z hle-
diska stanovených pravidel, připo-
mínkují nově navrhované předpisy, 
šíří právní povědomí a vzdělávají 
příjemce i pracovníky úřadu.

Pracovníci právního oddělení

zleva: Ing. Artur Zatloukal – ředitel úřadu, 
Mgr. Sylva Staníková, Mgr. Simona Eichlerová, 
Ing. Marek Bena, Ing. Jana Voženílková
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřim

„Rekonstrukce se vydařila a nové wellness centrum naplňuje jak naše představy a očekávání, tak především představy a očekávání návštěvníků. 
Od uvedení do provozu jich přišlo na 450 tisíc, a to nejenom do aquaparku, ale také do fitcentra, sauny či relaxačního centra. Wellness centrum 
se stalo vyhledávaným výletním cílem pro občany z Kuřimi či Brna, ale také vzdálenějších míst České republiky i ze zahraničí.“
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  K čemu je na úřadě potřeba 
oddělení komunikace, ostatní 
zaměstnanci snad s lidmi 
nekomunikují? Proč investujete 
peníze do propagace, projekty 
si dělají reklamu samy, ne?

Propagovat projekty a přínosy dotací 
v regionech je naší povinností, která 
vyplývá z Nařízení Evropské komise. 

Navíc to děláme rádi, protože naše 
projekty si to zaslouží. Oddělení 
komunikace má na starosti pořádání 
seminářů pro žadatele i příjemce, 
připravuje výroční konference a růz-
ná další informační a propagační 
opatření, která jsou zaměřena na ža-
datele, příjemce, instituce Evropské 
unie, média a širokou veřejnost 

na jižní Moravě a na Vysočině. Má 
ale také na starosti správu projektů 
Technické pomoci, z nichž je úřad 
financován. Kromě dalších činností 
radí příjemcům dotací v oblasti po-
vinné publicity dotovaných projektů.

Pracovníci oddělení komunikace

zleva: Petr Boháček, Bc. Martina Močubová, Bc. Kateřina Dobešová, 
Ing. Helena Zálešáková
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  Proč je na úřadě finanční odbor?
Finanční odbor zajišťuje převody 
finančních prostředků příjemcům 
dotací, tedy proplácí žádosti o plat-
by jednotlivým příjemcům na jejich 
účty, musí vést podrobnou evidenci 
o těchto platbách v účetnictví. Sesta-
vuje rozpočtové výhledy a rozpočty 
na jednotlivé kalendářní roky.

Zabezpečuje také činnosti 
úřadu jako organizace, vede 
kompletní účetnictví, zajišťuje 
a plánuje finanční prostředky 
a jejich vyúčtování, vede platební 
a zúčtovací styk s bankou, 

zabezpečuje provozní záležitosti, 
například nájemní prostory, eviduje 
a pečuje o majetek, proplácí mzdové 
a cestovní výdaje a podobně.

  Kolik lidí na Finančním odboru 
kontroluje faktické proplácení 
dotací? Kdo konkrétně a jak 
kontrola probíhá?

Mezi okamžikem, kdy dojde k pře-
vzetí žádosti o platbu od oddělení 
realizace projektů na Finanční odbor 
a okamžikem, kdy dojde k převedení 
prostředků na účet příjemce, projde 
žádost o platbu kontrolou celkem 
čtyř pracovníků finančního odboru.

Poté, co pracovník oddělení rea-
lizace provede fyzickou kontrolu 
žádosti o platbu, požádá pracovníka 
oddělení správy rozpočtu a financo-
vání o její formální kontrolu. Žádost 
o platbu je poté přenesena mezi 
informačními systémy a pracovník 
oddělení účetnictví vytvoří záznam 
o provedení finanční kontroly v účet-
ním systému. Žádost o platbu musí 
na Finančním odboru projít kontro-
lou správce rozpočtu, který potvrdí, 
že na daný projekt je rezervováno 
v rozpočtu Regionální rady dosta-
tek prostředků a že daný projekt je 
proplácen pod správnými paragrafy 

Pracovníci Finančního odboru

sedící, zleva: Ing. Tomáš Matejov,  
Ing. Jana Streitová, Ing. Blažena Kaderková, 
Jaroslava Cenková,  
stojící, zleva: Pavel Mucha, Ing. Felix Carda, 
Ing. Pavel Dvořák
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a položkami rozpočtové skladby. 
Konečnou fázi finanční kontroly pro-
vádí hlavní účetní, která kontroluje 
náležitosti dle zákona o účetnictví. 
Ta poté vystavuje příkaz k úhradě 
v internetovém bankovnictví, který 
na závěr ještě jednou projde kontro-
lou pracovníka oddělení správy roz-
počtu, a poté již finanční prostředky 
konečně putují na bankovní účet 
příjemce.

  Jak uhlídáte takový balík 
peněz?

Balík je to obrovský. Jedná se 
o 720 363 547 EUR, tedy asi 18 
miliard korun (při kurzu 25,00 korun 
za euro) na období let 2007–2013. 
Tento objem finančních prostředků 

má stanoven finanční plán na jednot-
livé kalendářní roky. A jeho naplnění 
záleží na dobrém plánování a nača-
sování výzev, schválení a realizaci 
samotných projektů a průběžném 
proplácení žádostí o platby. Máme 
nastaven systém průběžného sle-
dování a vyhodnocování finančních 
plánů projektů, předkládání žádostí 
o platby a hlavně jejich změn, kte-
rých je opravdu hodně. Jde o úzkou 
spolupráci více oddělení. Pravidelně 
měsíčně vyhodnocujeme dosažené 
výsledky programu po jednotlivých 
oblastech podpory v zásadních 
ukazatelích, v korunách i v eurech: 
alokace (množství peněz) podpory, 
schváleno a podepsáno ve smlou-
vách, proplaceno, zbývá k čerpání. 

Nejsložitější období nás ještě čeká 
na konci programového období, tj. 
roky 2013–2015, protože dotace se 
příjemcům vyplácejí v korunách, ale 
alokace programu se s Evropskou 
komisí zúčtovává v eurech.

Roční rozpočet Regionální rady se-
stavujeme na základě předpokladu 
výdajů pro jednotlivé prioritní osy, 
kdy již v květnu musíme zasílat pod-
klady pro rozpočet ministerstva pro 
místní rozvoj a rozpočty krajů na ná-
sledující rok, které zajišťují předfi-
nancování rozpočtu Regionální rady.

  Dostáváte peníze na projekty 
přímo z Evropské unie?

Přímo ne. Regionální operační pro-
gram Jihovýchod předfinancuje pro-
plácení dotací ze státního rozpočtu 
prostřednictvím Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Systém funguje tak, že mi-
nisterstvo pro místní rozvoj každý rok 
žádáme o balík peněz, který vychází 
z odhadu velikosti žádostí o platbu 
příjemců, které by v daném roce měly 
proběhnout. Peníze z Evropské unie 
přichází do České republiky později, 
až poté, co proběhne tzv. proces cer-
tifikace, kdy Evropská unie zkontroluje 
již ukončené projekty a jim proplace-
né peníze, a pokud je vše v pořádku, 
uhradí zpětně již proplacené prostřed-
ky do státního rozpočtu. Až certifikace 
ze strany Evropské unie tedy znamená 
faktické finanční ukončení dotačního 
procesu u každého projektu.2007 2008 2009 2010 2011 2012

Graf: Proplaceno v jednotlivých letech (miliardy Kč)
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Mgr. Milan Šmíd
starosta města Žirovnice

„Ukazuje se, že projekt má pro město z hlediska větší atraktivnosti pro turistický ruch skutečně velký význam. Návštěvnost zámeckého areálu 
po otevření zrekonstruovaného pivovaru s využitím pro knoflíkářské muzeum se meziročně zvýšila o čtyři tisíce osob. A to je určitě dobrý výsledek.“
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  Proč máte auditory?
Protože EU poskytuje nemalé pro-
středky na rozvoj nejrůznějších oblastí 
v členských státech, je pochopitelné, 
že chce mít jistotu, že jsou tyto pro-
středky využity efektivně, účelně, po-
dle platných českých zákonů i podle 
evropských předpisů a norem. Proto 
má v každém státě vytvořenou síť audi-
torů, kteří na základě pokynů Evropské 
komise provádějí audity nejen nasta-
vení celého systému řízení a kontroly 
rozdělování a realizace dotací, ale také 
přímo u příjemců provádějí kontroly 
dodržování všech pravidel, aby Evrop-
skou komisi ujistili o tom, že je s přidě-
lenými prostředky řádně zacházeno.

  Auditoři pracují s vámi 
na úřadě, nedělají vám tak 
úlevy, nedomlouváte se?

Ne a ani to není možné. Výběr pro-
jektů, na které se audity zaměřují, 
provádí Auditní orgán při Minister-
stvu financí ČR a ani auditoři, Regi-
onální rada nebo příjemci dotací jej 
nemohou ovlivnit. Auditoři, oficiálně 
Pověřený auditní orgán, opírají svá 
zjištění o konkrétní fakta, a pokud 
někdo nepředloží jednoznačné dů-
kazy o opaku, nemohou být zjištění 
ze zpráv odstraněna.

  Jsou auditoři opravdu 
dostatečně nezávislí?

Auditoři mají pro výkon kontroly 
a auditu zpracovány vlastní manu-
ály, postupy a kontrolní listy, které 
postihují celou šíři hospodaření 
s evropskými dotacemi. Dodržování 
těchto postupů, které schválil Audit-
ní orgán, je průběžně ověřováno jak 
na národní úrovni právě Auditním 
orgánem, který spadá pod MF ČR, 
tak na nadnárodní úrovni evropský-
mi orgány. Práce auditorů našeho 
úřadu byla opakovaně kontrolována 
Evropským účetním dvorem a au-
ditory Evropské komise. Pro posí-
lení nezávislosti bude auditní tým 
od roku 2013 převeden přímo pod 
Ministerstvo financí ČR.

Pracovníci Útvaru interního auditu

sedící, zleva: Ing. Pavel Hakl, Ing. Marcela Krejčířová, 
Ing. Hana Kleinová, Ing. Jiří Honek,  
stojící, zleva: Ing. Eva Dragolovová, Ing. Radka Dvořáková
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Ing. Karel Kalivoda
projektový manažer, Dopravní podnik města Brna a.s.

„Na přípravě projektu Nákup nízkopodlažních ekologických autobusů jsme v Dopravním podniku města Brna strávili s kolegy mnoho dní 
a možná i nocí. Po úspěšném završení přípravy žádosti následovalo dlouhé jedenáctiměsíční čekání, za které jsme byli odměněni nejen my, 
ale i všichni uživatelé MHD v Brně, nejprve krásnými červenobílými třinácterčaty a o měsíc později dalšími dvanácterčaty.“

32



  Co je VRR a jaké má 
kompetence?

VRR je zkratka pro Výbor Regionální 
rady, jehož potřeba je daná zákonem 
o podpoře regionálního rozvoje. Jed-
ná se o jeden ze tří hlavních orgánů 
Regionální rady a je složen z osmi 
zastupitelů z každého kraje regionu 
Jihovýchod. Výbor především schva-
luje řídící dokumentaci, projekty do-
poručené k financování z programu, 
výroční zprávy o realizaci samotného 
programu, výzvy pro předkládání 
projektových žádostí, rozpočet Re-
gionální rady a podobně. Už dvakrát 
v průběhu realizace programu došlo 
ke změně složení výboru v důsledku 
konání krajských voleb. Změna slože-
ní výboru pro nás nemá za následek 
žádné komplikace, průběh realizace 

programu pokračuje standardně 
a noví členové jsou s jeho chodem 
seznámeni hned na prvním zasedání.

  K čemu je dobrý Monitorovací 
výbor? Jaké má kompetence? 
Není jeho existence pouze 
formální záležitost?

Monitorovací výbor dohlíží na chod 
programu, schvaluje Výroční zprávy 
a Zprávy o realizaci a schvaluje dů-
ležité změny programu. Rozhodně 
nejde o formální záležitost. Prostřed-
nictvím Monitorovacího výboru je 
v praxi využíván princip partnerství. 
Představitelé zúčastněných orga-
nizací a institucí mají touto cestou 
možnost ovlivňovat chod operač-
ního programu, vše pod dohledem 
zástupce Evropské komise.

Bez souhlasu Monitorovacího vý-
boru by neproběhla žádná změna 
operačního programu. Nesouhlas 
výboru s postupem Regionální rady 
by mohl v krajním případě způsobit 
i zastavení čerpání finančních pro-
středků v tomto programu.

  Jak může politik prosazovat 
nějaké své projekty?

Na tuto otázku by postačilo jediné 
slovo „nijak“. Projekty jsou schvalo-
vány Výborem Regionální rady tak, 
že všichni členové hlasují pro nebo 
proti a rozhoduje nadpoloviční větši-
na hlasů. Pracovníci úřadu připravují 
seznam projektů pro jednání výboru, 
a to tak, že je řadí podle dosažených 
bodů v hodnocení a jejich hranice je 
dána minimálním počtem bodů a výší 

KDO ŘÍDÍ A KDO HLÍDÁ 

ROP JIHOVÝCHOD?
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Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telč

„Projekt Revitalizace areálu ZŠ Hradecká se připravoval řadu let.  Jsme přesvědčeni, že investice do vzdělání jsou investicemi do budoucna. 
Pokud v Telči řešíme nějaký projekt, vždy se snažíme ho připravovat se širokým okruhem lidí, kterých se dotýká. Takže své si při přípravě řekli 
učitelé, vedení školy i žáci. Asi nejvíce se řešil s tělocvikáři povrch a vybavení sportovní haly, učitele zase zajímalo vybavení tříd technikou 
a děti si přály nové šatny se skříňkami a něco pro oddych o přestávkách...“

34



rozdělovaného objemu finančních 
prostředků výzvy. Žádný ze členů 
výboru nemůže měnit pořadí těchto 
projektů, jejich bodové hodnocení či 
jakýmkoliv jiným způsobem narušo-
vat transparentnost celého procesu.

  Co má na starosti vedení 
úřadu?

Vedení úřadu je tým lidí, který zod-
povídá za bezchybnou, efektivní 
a časově optimální administraci regi-
onálního operačního programu. Jsou 
to ředitel spolu s vedoucími odborů ří-
zení programu, implementace projek-
tů v Brně a v Jihlavě, financí a auditu. 
Všichni společně se podílí na tom, 
aby program určený na rozvoj regi-
onu Jihovýchod přinesl očekávané 
výsledky, aby finanční prostředky 
byly využity efektivně a v souladu se 
zákonem a v neposlední řadě také, 
aby úřad poskytoval kvalitní servis 
pro žadatele, příjemce i partnery v re-
gionu, ČR, i celé EU.

  Co dělá ředitel ÚRR Jihovýchod, 
jaké má kompetence?

Ředitel úřadu je v první řadě mana-
žer a jeho úkolem je zabezpečit, aby 
realizace ROP Jihovýchod fungovala 
jako švýcarské hodinky. Základem 
pro to jsou jednoznačně kvalitní lidé 
a stabilní tým, který má zkušenosti 
a potřebnou odbornost. Dále vyty-
čuje strategii pro fungování úřadu, 
společně s vedoucími a specialisty 

se podílí na nastavení celého řídí-
cího a kontrolního systému, podílí 
se na řešení klíčových záležitostí 
při realizaci programu. Ředitel také 
buduje kontakty s partnery v regi-
onu nejen Jihovýchod, ale v celé 
EU i mimo ni (např. v přistupujících 
zemích).

  Na co potřebuje ředitel 
asistentku a asistenta?

Oba jsou srdcem úřadu a zabezpe-
čují kromě fungování sekretariátu 
a programu ředitele kompletní or-
ganizaci akcí úřadu, pracovní cesty 
v ČR i v zahraničí. Asistent je záro-
veň personalistou úřadu a podílí se 
na tvorbě systému práce s lidskými 
zdroji, stará se o nábor a vzdělávání 
pracovníků. Asistentka je expertka 
na spisovou službu, archiv a teleko-
munikační služby.

  Musí se vedení podvolovat 
politikům?

Politika kraje, měst a obcí je v progra-
mu zanesena prostřednictvím jejich 
strategií, na základě kterých byl ROP 
Jihovýchod napsán a následně vy-
jednán s Evropskou komisí. Proces 
konzultací a hodnocení projektů, 
stejně i kontrola projektů v průběhu 
jejich realizace je už otázka čistě apoli-
tická a založená na přesném postupu 
daném pravidly programu, zákony, 
nařízeními Evropské komise. Úřad je 
v těchto postupech neustále pod peč-

livou kontrolou českých i evropských 
auditních a kontrolních orgánů. Všech-
ny postupy jsou zdokumentované 
a jde je jednoduše zpětně dohledat.

  Proč je lepší řídit regionální 
operační programy na regionální 
úrovni, než na centrální?

Po zkušenostech s jedním společ-
ným programem z let 2004–2006 
a současným obdobím můžeme zce-
la pragmaticky potvrdit, že tento sys-
tém je jednodušší a tudíž rychlejší, 
transparentnější, má blíže k příjemci 
a dokáže včas reagovat na skutečné 
potřeby v regionu. Žádnou z těchto 
vlastností jeden společný program 
řízený ministerstvem bohužel nemá.

  Není regionální správa jen 
dražší?

Cena za správu programů je daná 
nařízením Evropské komise nehle-
dě na velikost či počet programů. 
V současné době je částka na admi-
nistraci stanovena na 3,4 procenta 
ze všech prostředků strukturálních 
fondů přicházejících do ČR.

  Proč jsou s čerpáním dotací 
spojeny takové mediální aféry?

Strukturální fondy představují velmi 
významnou částku na investice 
v ČR, jsou to řádově stovky miliard. 
Zároveň mluvíme o penězích z EU, 
což je samo o sobě téma zajímavé. 
Mnoha pozitivním a kvalitním projek-
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tům, které se podařilo v České re-
publice díky EU fondům zrealizovat, 
bohužel media nevěnují tolik pozor-
nosti, jako jednotkám případů těch 
negativních. I když si uvědomujeme, 
že tyto negativní případy znamenají 
hrubé porušení zákona, tak ale 
především zásadně ovlivňují celko-

vý pohled na dotační peníze z EU. 
Za ROP Jihovýchod se více než šest 
let snažíme aktivně komunikovat 
všechno pozitivní, co díky strukturál-
ním fondům v našem regionu vznik-
lo, a v neposlední řadě také neustále 
upozorňovat na to, že správa fondů 
může být transparentní, efektivní 

a vstřícná k lidem, samozřejmě 
ve striktních mezích zákona.

  Kdo rozhoduje, na jaké oblasti 
projektů peníze půjdou?

Oblasti podpory ROP Jihovýchod 
jsou nastaveny již od jeho vzniku 
v roce 2006, v průběhu programu 

PhDr. Alena Lubasová, Ph.D.
ředitelka divize Vzdělávání a rozvoj, STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o.

„Jednalo se o dosud nejsložitější projekt, který investor – STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. realizovala. Už samotná myšlenka, zřídit 
v bezprostřední blízkosti výrobní firmy zábavní park s příběhem se zakomponovanou kulturní památkou těžní věže Dolu KUKLA, vyžadovala 
od celého projektového týmu značnou dávku kreativního přístupu.“
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se jeho zaměření nemění. ROP 
Jihovýchod byl připravován na zá-
kladě principů partnerství, kromě 
Regionální rady Jihovýchod, lépe 
řečeno Jihomoravského kraje a Kra-
je Vysočina, se na přípravě podílel 

také širší okruh partnerů z regionu – 
obce a jejich sdružení, neziskové 
organizace, hospodářské a agrární 
komory, školy, úřady práce a další 
subjekty z regionu. K ROP Jihový-
chod se mohla vyjádřit i veřejnost 

prostřednictvím webových stránek 
úřadu, kde byl program zveřejněn. 
Hlavní oblastí podpory ROP Jihový-
chod jsou investiční projekty.

Pracovníci Kanceláře ředitele

první řada zleva: Veronika Kousalová, Lenka Dusová,  
druhá řada zleva: Ing. Artur Zatloukal – ředitel úřadu,  
Ing. Leoš Nosek
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Mgr. Jan Tecl
starosta města Havlíčkův Brod

„Změnou oproti jiným projektům bylo širší 
zapojení veřejnosti a místních podnikatelů. 
Revitalizace našeho náměstí nám ukázala, 
jak důležité je komunikovat s občany města. 
Je dobře, že nám všem záleží na vzhledu 
a podobě města, ve kterém společně 
žijeme.“
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Ing. Artur Zatloukal 
pověřen vedením Úřadu Regionální rady Jihovýchod

  Bude i nadále možné žádat o dotace 
za podmínek, jaké jsou nyní?

„Prozatím nemůžeme zcela jasně potvrdit. V současné 
době připravuje pracovní skupina pod ministerstvem 
pro místní rozvoj společné postupy pro všechny 
budoucí operační programy, které vycházejí 
z dobré praxe v současném období. Dokončení 
postupů se předpokládá v průběhu příštího roku. 
Předpoklad: o něco méně peněz pro ČR, vyšší míra 
spolufinancování, společná pravidla pro všechny 
programy, aktivity budou muset přinášet vždy 
ekonomický přínos. “

Mgr. Marta Sargánková, MBA 
ředitelka úřadu, na rodičovské dovolené

  Jak vypadá budoucnost Regionálního 
operačního programu?

„Budoucnost v současné době směřuje k jednomu 
integrovanému regionálnímu programu řízenému 
Ministerstvem pro místní rozvoj. Pevně tedy věříme 
alespoň tomu, že v první řadě budou mít regiony možnost 
investovat dostatek strukturálních prostředků do jejich 
skutečných potřeb. O rozvoj regionů by mělo jít v tomto 
programu především. A dále že budou zachovány 
vytvořené kapacity v regionech, které mají mnohaleté 
zkušenosti a znalost administrace operačního programu, 
což se ukazuje jako klíčové pro vyčerpání EU fondů.“

ÚŘAD TVOŘÍ 

LIDÉ…
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Radoslav Dvořáček
starosta obce Habrovany

„V zámecké zahradě to po obnově opravdu žije. Navštěvují ji klienti z Habrovanského zámku, důchodci rádi tráví čas posezením u rybníčku, 
hrají si zde maminky s dětmi. V letošním roce se v zahradě konalo dokonce sedm svateb. Z toho jak se vše podařilo, mám obrovskou radost.“ 
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Veronika Kousalová 
personalistka a hlavní asistentka ředitele

  Když je někdo úředník, mluví to často samo 
za sebe. Nebo se u vás boří mýty?

„Vytvářet univerzální charakteristiku určité skupiny 
profesí není nikdy dobré. Vše je o lidech a to platí jak 
ve veřejných, tak i soukromých organizacích. U nás 
máme stabilní tým lidí, kteří svou práci odvádějí kvalit-
ně a odpovědně, svým přístupem k práci a lidem tak 
naplňují poslání a vizi našeho úřadu.“

Mgr. Viktor Jaroš 
vedoucí Odboru řízení programu

  Spolupracujete i se školami? Nabízíte 
studentům nějaké výhody?

„Někteří z našich zaměstnanců u nás začínali jako stá-
žisté. Vzhledem k dynamicky se vyvíjející problematice 
EU fondů se nám vyplatí spolupracovat s vysokými 
školami. Náměty na diplomové či bakalářské práce, 
přednášky a stáže, to všechno jsou oblasti, kde spolu-
pracujeme.“
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Mgr. Jan Štefáček
starosta města Přibyslav

„Cyklostezka je dlouhá 8855 metrů, 
převýšení je 56,1 metrů, po celé délce 
najdete 9 nových lávek, 2 odpočívadla, 17 
přejezdů lesních a polních cest a 1916 metrů 
zábradlí. Vede úvozy, po náspech, lesem 
i volnou přírodou, stále v blízkosti řeky 
Sázavy. Přístupná je po celý rok.“

Autor fotografie: JUDACREATIVE.CZ
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Ing. Vladimíra Durajková
ředitelka Jihomoravského muzea ve Znojmě

„Byly vybudovány nové stálé objekty pokladny a kiosku pro občerstvení. Před projektem jsme toto museli řešit před zahájením sezóny 
postavením chatek. Velmi pozitivně musíme hodnotit i významné zlepšení zázemí pro personál, který zde nocuje. Úpravou vstupů do sklepů jsme 
získali možnost vybudování sklepních expozic. No a úplně nejvíce si ceníme vyhlídkových ochozů, které odkryly nádherné výhledy do krajiny.“
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  ROP JV – Vývoj počtu projektů schválených VRR 
(stav k 21. 11. 2012)
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  ROP JV – Vývoj objemu proplácené dotace 
v miliardách Kč (stav k 21. 11. 2012)

ROP JIHOVÝCHOD 
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Zdroj dat: IS ŘO ROP JV
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Ing. Mgr. Jiří Lojda
Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Kraje Vysočina

„Několik nebezpečných povodní na řece Oslavě v obci Naloučany si vyvolalo razantní řešení situace. Výstavba nového mostu přes řeku 
Oslavu byla prvním krokem k realizaci protipovodňových opatření, který udělal Kraj Vysočina. Zároveň je třeba, aby obec podle zpracované 
studie pokračovala v realizaci dalších protipovodňových opatření.“
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  Porovnání certifikace s ostatními operačními programy
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období 2007–2013 k 3. 10. 2012

Zdroj dat: MSC2007
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Ing. Pavel Trojan
starosta města Valtice

„Příprava projektu trvala 5 let od první studie zpracované – květen 2004 do předání staveniště – červenec 2009. Vlastní realizace trvala 
12 měsíců od července 2009 do června 2010. Náměstí dostalo zvláštní atmosféru a kouzlo především v letních měsících. Ožily podnikatelské 
aktivity a turistický ruch. Při realizaci byly přímo před radnicí objeveny zbytky středověké zděné kašny. Podle archeologa je to důkaz toho, že 
původní úroveň terénu náměstí byla o 1,5 m níže.“
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  Příjmy a výdaje Regionální rady Jihovýchod v letech 2008–2011
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Informační publikaci Vše, co jste o ROP Jihovýchod chtěli vědět, ale báli jste se zeptat  
vydala Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod v prosinci 2012. 
Projekt je podporován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj.  
Fotografie projektů poskytli příjemci dotací.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
Tel.: 532 193 511

Regionální pracoviště
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Žižkova 89, 586 01 Jihlava
Tel.: 532 193 601

www.jihovychod.cz




