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OPERAČNÍ PROGRAMY PRO PRAHU

Skvostná, nonšalantní, magická a překrásná – všemi těmito přívlastky se pyšní 

metropole v samém srdci Evropy, ano, řeč je o Praze – nádherném a především 

zábavném městě, které téměř jako New York nikdy nespí.

Praha stejně jako řada dalších významných měst světového formátu nabízí řadu 

možností, jak strávit volný část s rodinou či přáteli. Je skutečně zcela na vás, zda se 

vypravíte poznávat krásy architektonických skvostů, navštívíte její divadla, která vás 

přímo očarují či jen tak zavítáte do romantických zákoutí staré Prahy a necháte na sebe 

dýchnout kouzlo dob dávno minulých. My vám toho ale nabízíme mnohem víc! O velkých 

městech se říká, že jsou to většinou „království betonu“, tzn. velké množství budov 

koncentrující ještě větší množství lidí. Ano, někdy tomu tak bohužel skutečně je, ovšem 

tohle rozhodně není případ Prahy.

Už jste navštívili některý z pražských parků či zahrad? Ne? Tak to musíte určitě napravit, 

protože je až neuvěřitelné, kolik zeleně je možné najít v hlavním městě. Pokud tedy 

toužíte po prožití klidného letního nedělního odpoledne, vyberte si z široké škály 

pražských zahrad, parků či lesíků.

Jste-li vášnivým cyklistou, milovníkem in-line bruslení či dáváte přednost klasickým 

procházkám, všechny vaše potřeby budou uspokojeny. Ladronka, přírodní park Dubeč, 

zahrada Kinských, Havlíčkovy sady, Malešický park, to vše je pouze drobný výčet možností 

kam zavítat a strávit tak pár příjemných chvil na čerstvém vzduchu.

Zajímavostí je, že všechna tato zelená zákoutí vznikla za výrazného přispění Evropské unie, 

konkrétně díky Operačnímu programu Praha – Konkurenceschopnost, který krom 

dalších aktivit podporuje právě vznik i těchto míst.

Není nic příjemnějšího, než zakončit nedělní odpoledne lahodnou kávou a sladkým 

dortíkem. Praha nabízí řadu kaváren a cukráren, ovšem co zkusit opět něco 

netradičního?

V Praze existují podniky, které pomáhají integrovat různě znevýhodněné skupiny 

spoluobčanů. Takovými jsou i právě zmiňované kavárny a cukrárny, které umožňují 

např. osobám s mentálním handicapem zapojení do pracovního procesu. Navštivte tedy 

cukrárnu Vesmírna nebo kavárnu NaVšechnoČas.

Jejich návštěvu vám můžeme vřele doporučit, protože snaha těchto znevýhodněných 

osob učit se, pracovat a aktivně se zapojit do běžného lidského života vás naprosto 

uchvátí stejně jako jejich bezprostřednost a laskavost.

Vznik tohoto typu podniků podporuje druhý 

operační program pro Prahu, kterým je Operační 

program Praha – Adaptabilita, který je orientován 

na neinvestiční projekty.
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ROP STŘEDNÍ ČECHY – SRDCE EVROPY

Středočeský kraj je podmanivě krásný kousek Evropy, plný přírodních krás, vzácných 

památek a důležitých obchodních cest. Ze všech stran obklopuje hlavní město Prahu. 

Už více let roste trend se v této významné oblasti zabydlet, založit rodinu, nebo trávit 

stáří. S tím samozřejmě souvisí zvýšená potřeba kvalitní infrastruktury - dopravy, 

školství, zdravotnictví a sociálních služeb. 

Žádostí o dotace je mnoho a není možné všechny žadatele plně uspokojit. Úřad 

Regionální rady má účinný nástroj, kterým usměrňuje výdaje projektů. Cílem je 

dosáhnout maximální efektivity vynaložených prostředků. Praktikuje hodnocení 

hospodárnosti projektů. Za hospodárné řešení projektu a soulad s cenami stavebních 

prací a výrobků může žadatel obdržet 55 bodů z 200 možných při hodnocení kvality 

projektu. Nepřipouští se vyšší náklady než je průměrná cena stavebních prací 

a koncepce řešení stavební části projektu musí být provedena v obvyklém standardu. 

Cena je porovnána se srovnatelnými stavebními objekty z databáze „Českého stavebního 

standardu“ a speciálního softwaru. Od roku 2009, kdy se tento systém zavedl, se 

na schválených projektech v hodnotě cca 200.803.000 EUR ušetřilo kontrolou 

obvyklých cen 20.080.000 EUR. 

Ještě nedávno mnohé děti chodily do mateřských školek, které už někdy nemohly 

splňovat aktuální parametry a požadavky na kapacitu. Jen letos, k zahájení školního roku, 

otevřelo své dveře 22 obnovených nebo zbrusu nových škol a školek. Samozřejmě díky 

dotacím z Regionálního operačního programu - ve výši 9.237.000 EUR. Od roku 2007 

dotaci získalo zhruba 100 školských zařízení ve výši cca 64.000.000 EUR. Ve Středních 

Čechách Regionální operační program pečlivě sleduje spádovost a obslužnost 

jednotlivých projektů ve školství, které mají vliv na výběr projektů při velké konkurenci 

počtu žadatelů. 

Každý projekt realizovaný s podporou z ROP Střední Čechy se slavnostně ukončuje 

s ohledem na charakter místa a druh projektu. Slavnostního ukončení se kromě 

zástupců příjemce a ROPu účastní také zástupci tisku a obyvatelé blízkého okolí coby 

budoucí uživatelé projektu. Jak ukázal nedávný průzkum, také díky praxi slavnostního 

ukončení projektů se faktor Evropských dotací - jako pozitivní fenomén současnosti - 

dostal hlouběji do vědomí zdejších obyvatel.
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LETNÍ KAMPAŇ ROP JIHOZÁPAD – TIPY NA VÝLET PO JIHOZÁPADĚ ČECH

V letních měsících probíhala publicitní kampaň v novinách (MF DNES) 

a na zpravodajském serveru (IDNES). Vyšlo celkem 16 článků o turisticky zajímavých 

projektech v Jihočeském a Plzeňském kraji. Kampaň byla spojena se soutěží, která 

se těšila velkému zájmu a byla vyhodnocena v září. Soutěže se zúčastnilo okolo 500 

soutěžících. Hlavní cenou byl víkendový pobyt v hotelu u Lipenské přehrady a dále 

10 ročních předplatných MF DNES.

CO BYLO CÍLEM KAMPANĚ?
Budování povědomí veřejnosti o přínosech ROP Jihozápad a strukturálních fondů 

obecně, a to zejména prostřednictvím dokončených projektů, které mají na občany 

přímý dopad.

JAKÁ MÉDIA JSME ZAPOJILI?
• tisk – Mladá fronta DNES

• zpravodajský portál www.iDNES.cz (regiony)

• webové stránky ROP Jihozápad www.rr-jihozapad.cz

V ČEM BYLA AKCE UNIKÁTNÍ A ÚSPĚŠNÁ?
Úspěch kampaně ležel zejména ve využití více komunikačních médií a v jejich efektivním 

propojení. Články se nejprve objevily v novinách (každý pátek), následně v pondělí 

na regionálním zpravodajském serveru iDNES a také u nás na webových stránkách 

jako novinka. Na titulní straně iDNES jsme měli po celou dobu banner kampaně, který 

odkazoval na naše webové stránky a zároveň byla zřízena nová rubrika hlavního menu 

„Tipy na výlet“. Celá akce vystupovala jednotně pod bannerem a se stejnou výraznou 

gra� kou. Za účelem efektivní spolupráce jsme uzavřeli mediální partnerství s MF DNES. 

Díky tomuto partnerství byly i ceny celé akce mnohem výhodnější a položili jsme tím 

základní kámen pro spolupráci do budoucna. 

JAK VYPADALY ČLÁNKY?
Každé vydání bylo zaměřeno na jednotlivý okres, v němž jsme představili 2–3 projekty, 

a to zejména z oblasti cestovního ruchu. Mnoho článků se i vázalo k různým akcím, 

které zrovna probíhaly na daných místech, nebo v jejich okolí. Články jsme se snažili 

psát poutavou formou – popisovali jsme spíše ona místa a jejich zajímavosti. V každém 

článku se však objevila zmínka o � nancování prostřednictvím ROP Jihozápad či z fondů 

Evropské unie. Na konci každého vydání jsme zveřejnili soutěžní otázku, jejíž odpověď 

mohl soutěžící nalézt v článku.

JAKÉ BYLY VÝSLEDKY KAMPANĚ?
Jednoduchá odpověď – výsledky byly velice dobré. Nevíme, kolik lidí si přečetlo 

noviny, internet je však měřitelné médium a díky tomu jsme zjistili, že nám v letních 

měsících výrazně stoupla návštěvnost našich webových stránek. V srpnu jsme měli až 

o 1 500 návštěvníků více oproti červnu. Přitom v letních měsících je většinou praxe 

opačná – kvůli dovoleným návštěvnost našeho webu klesá. Zároveň také vzrostl počet 

přihlášených, kteří nešli přímou cestou (zadáním webové adresy), nýbrž z odkazujících 

stránek. Za nejčastější odkazující stránky se nám přitom vyhodnotily – budějovice.idnes.

cz a plzen.idnes.cz. Tyto odkazující stránky byly za dva měsíce kampaně navštíveny 

2,5milionkrát. Na náš banner na titulní straně serverů bylo přitom kliknuto 2 700krát.

CO NÁS KROMĚ VÝSLEDKŮ POTĚŠILO?
Kromě odpovědí jsme získali i několik pozitivních reakcí. Níže uvádíme reakci paní 

Anny Krýslové.

 „Moje vnoučata byla minulý týden s rodiči v Pohádkovém domě a v plzeňské ZOO. 

Byli všichni strašně nadšeni, vnouček Matýsek se nechtěl nechat ani umýt, protože 

byl na obličeji krásně vymalován. Většinu Tipů na výlet po našem jihozápadě jsme již 

absolvovali - Techmanii, klášter v Plasích, Mariánskou Týnici, klášter v Kladrubech, Dům 

strašidel, Plzeňské podzemí. Byli jsme na Boleváku - Městu her, atd. Je to u nás zkrátka 

supr. Je kam jezdit a chodit za každého počasí, díky za tipy a nápady.“
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Ukázka inzerátu v novinách: DALŠÍ ÚSPĚŠNÉ AKCE ROP JIHOZÁPAD

Výtvarná soutěž ROP Jihozápad 
Více jak 30 škol, které získaly dotaci z ROP Jihozápad, mělo možnost účasti ve výtvarné 

soutěži, pořádané u příležitosti Dnu Evropy, 9. 5. 2011. Děti ve věku do patnácti let 

kreslily, nebo malovaly na téma „Co bys pořídil do svého okolí, kdybys získal dotaci z EU“. 

Sešlo se nám zde téměř 100 povedených příspěvků. Po těžkém rozhodování jsme zvolili 

vítěze – Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice. Cenou pro vítěze jsou výtvarné pomůcky dle 

výběru školy. Zaujala nás jak fantazie, tak uvědomělost některých dětí. Nejčastějším 

tématem byly aquaparky a hřiště, objevily se ale i návrhy na nové mateřské školky 

a domov pro bezdomovce.

Tipy na výlety po Jihozápadě Čech 
Vám přináší Regionální operační 
program Jihozápad a MF Dnes

TIPY NA VÝLETY
PO JIHOZÁPADĚ ČECH
V průběhu července a srpna Vám MF Dnes přinese 8-dílnou sérii letních tipů na výlety po 
jihu a západě Čech po projektech, které byly podpořeny z Regionálního operačního pro-
gramu Jihozápad. V každém článku naleznete soutěžní otázku. Cestujte, zodpovídejte 
otázky a odpovědi nám zašlete na adresu soutez@rr-jihozapad.cz, zařadíte se tak 
do soutěže o 10 ročních předplatných MF Dnes a o víkendový pobyt pro dvě 
osoby v Garni hotelu Albatros na Lipně. Všechny tipy na výlety, soutěžní otázky 
a podmínky soutěže naleznete na www.rr-jihozapad.cz. 

Areál zážitkové a poznávací 
turistiky Střední Podbrdsko 
Strašice  

Víte kde leží Brdy? Bez diskuze o umístě-
ní amerického radaru by možná mnozí při 
takové otázce váhali. Asi 40 kilometrů od 
Plzně, na rozhraní Středočeského a Plzeň-
ského kraje, tvoří Brdy zajímavou a turisty 
zatím neobjevenou oblast. Nemalou roli 
v tom hraje fakt, že od 20. do 90. let 20. sto-
letí bylo celé Střední Pobrdsko intenzivně vy-
užíváno armádou. Výletem pro celou rodinu, 
při kterém objevíte mnoho zajímavého se 
tak může stát Muzeum Středních Brd v Are-
álu zážitkové a poznávací turistiky Střední 
Podbrdsko ve Strašicích. V rozsáhlém areálu bývalých kasáren ve 

Strašicích dnes naleznete dvě expozice. 
První vám představí historii vojenské čin-
nosti v Brdech. Přístupné jsou i prostory 
protileteckého krytu z 2. světové války či 
velitelská pracovna s řadou autentických 
exponátů. 
Druhá část areálu představuje život regionu 
Podbrdska, který byl kromě armády spojen 
s těžbou uhlí a železné rudy. 
Zájemci mohou ve Strašicích i přenocovat 
- jedno podlaží kasárna je upraveno na způ-
sob vojenské nocležny z období první repub-
liky, kde skalní příznivci mohou vyfasovat 
i originální kopřivové deky, které prvore-
publiková armáda používala.

Špejchar ve Spáleném Poříčí 

Dalším místem, které se věnuje tématu Brd, 
je muzeum kresleného humoru s expozicemi 
historie Brd a galerií pro místní výtvarníky 
ve Spáleném Poříčí. Muzeum sídlí v bývalé 
budově špýcharu, která byla zrekonstruo-
vána díky dotaci z Regionálního operačního 
programu Jihozápad. Naleznete zde stovky 
exponátů z historie Brd, mezi nimiž jsou sta-
rá řemesla, ale také místnosti starých chalup 
a dílen i rekonstruovaná brdská náves se sta-

robylou dřevěnou pumpou. „Jde o naučnou 
stezku s informačními tabulemi, kde jsou 
informace o fl óře, fauně, historii, architek-
tuře, zaniklých vesnicích i řemeslech,“ uvedl 
starosta města Pavel Čížek. Další část galerie 
tvoří ojedinělá výstava kresleného humoru 
Jiřího Wintera Neprakty. Jeho laskavý humor 
znají děti i dospělí z řady pohádek a knih 
- mezi nejznámější patří asi ilustrace Černých 
baronů nebo Neuvěřitelných příhod žáků 
Kopyta a Mňouka.

Vojenský dril naživo i v karikaturách. 
To je zážitková turistika pod Brdy. 
Další tip na výlet s možností výhry.

Soutěžní otázka: 

Díla kterého známého 

českého ilustrátora jsou 

k vidění v Muzeu kresle-

ného humoru 

ve Spáleném Poříčí?

2.
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IPRM V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU SEVEROZÁPAD

Česká republika se v rámci využití prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

přihlásila k principu integrované podpory. V regionu Severozápad (Ústecký a Karlovarský 

kraj) je tento způsob podpory aplikován prostřednictvím tematických a zónových 

integrovaných plánů rozvoje města (IPRM). Při aplikaci integrovaných přístupů je 

důležitá koncentrace prostředků pro komplexní řešení stěžejní problematiky v určitém 

místě. Integrovaný způsob využití dotačních prostředků má řadu výhod. V prvé řadě 

velmi dobře koresponduje s charakterem osídlení regionu, zvláště pak Ústeckého kraje, 

který je silně urbanizován. Jeho rozvoj je tak možné stimulovat prostřednictvím podpory 

tzn. rozvojových pólu regionu, tedy velkých měst. Další výhoda integrovaných plánů 

spočívá v tom, že tento způsob využití dotačních prostředků učí města přistupovat 

ke svému rozvoji a souvisejícím prioritám strategicky. Neposlední výhodu je posílení 

zapojení veřejnosti, neziskového sektoru i podnikatelů při určování rozvojových priorit, 

a to prostřednictvím veřejných projednání integrovaných rozvojových plánů a související 

veřejné diskuse. 

V rámci regionu Severozápad jsou s podporou Regionálního operačního programu 

Severozápad IPRM zaměřené na území realizována v Ústí nad Labem, Chomutově, 

Děčíně a v Karlových Varech. Tematické IPRM zaměřené na modernizaci městské 

hromadné dopravy pak realizují města Most a Ústí nad Labem. Dílčí projekty realizované 

v rámci zónových IPRM v jednotlivých městech jsou různorodé – od dostavby domu 

pro seniory v Ústí nad Labem, přes revitalizaci území bývalých kasáren a vybudování 

kulturního centra v této lokalitě v Chomutově až po výstavbu moderní městské knihovny 

v Děčíně či revitalizaci sportovního areálu Rolava v Karlových Varech. Společným 

jmenovatelem těchto projektů je pak zvýšení kvality života obyvatel v regionu 

a vytvoření podmínek pro jeho další všestranný rozvoj. 
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ROP SEVEROVÝCHOD – PROJEKT POSÍLENÍ ABSORPČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY (PAAK)

Jedním z globálních cílů ROP NUTS II Severovýchod je posílit absorpční kapacitu území, 

tedy zvyšovat schopnosti příjemců připravovat, úspěšně realizovat a vyúčtovávat 

projekty spolu� nancované ze strukturálních fondů prostřednictvím ROP SV.

Tento záměr je v našem operačním programu naplňován samostatným projektem 

Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Jeho cílem je pomoci při přípravě 

a realizaci co největšímu počtu kvalitních projektů, díky kterým se podaří vyčerpat 

veškeré � nanční prostředky programu. Kvalitní projekt – to je především dobrý nápad, 

který dokáže co nejlépe naplnit podmínky programu. Úspěšným se ale stává pouze 

tehdy, pokud má i kvalitního žadatele s kvali� kovaným a dobrým týmem. Ten potřebuje 

mít znalosti, schopnosti a možnost sdílet zkušenosti druhých. A to projekt PAAK 

umožňuje prostřednictvím takzvaných pilotních projektů.

Pilotní projekt je skutečný projektový záměr. Slouží jako vzorový projekt, jenž má 

motivovat potenciální žadatele a příjemce i širokou veřejnost. Pilotním projektům je 

bezplatně poskytována asistence, a to ve dvou fázích – při přípravě projektu a při jeho 

realizaci a administraci. Nositel projektu PAAK může díky partnerstvím, která navázal 

s dalšími subjekty, asistovat pilotním projektům na celém území našeho regionu. 

V současné době je do projektu PAAK zapojeno více než čtyřicet pilotních projektů. Jsou 

příkladem dobré praxe, přičemž získané zkušenosti s asistovaným vedením předávají 

dalším žadatelům a příjemcům. Pilotní projekty jsou vybírány tak, aby svým zaměřením 

pokryly co možná nejširší spektrum aktivit ROP Severovýchod a mohly sloužit jako 

inspirace a vzor pro všechny žadatele a příjemce. Nalezneme mezi nimi zástupce měst 

a obcí, neziskových a příspěvkových organizací i podnikatelů. 

PAAK kromě poskytování asistence vydává propagační tiskoviny a pořádá vzdělávací 

semináře a workshopy, kde si na praktických ukázkách a cvičeních mohou žadatelé 

a příjemci osvojit zvládání konkrétních úkolů spojených s tvorbou a realizací projektů. 

PAAK trvá po celou dobu programovacího období.
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MORAVSKOSLEZSKO SÁZÍ NA ROZVOJ MĚSTSKÝCH OBLASTÍ A NOVÝ NÁSTROJ JESSICA

Moravskoslezsko vsadilo na nové formy využití peněz evropských fondů. Jako první 

region v České republice zavádí nástroj JESSICA. Nový � nanční instrument znamená 

jednodušší, administrativně méně náročné a pro region návratné, tedy výhodnější 

investování evropských prostředků. JESSICA umožní rozvoj městských oblastí.  

Zavedení nástroje JESSICA stvrdil podpis smlouvy o � nancování holdingového fondu 

mezi Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou v únoru 

2010. K jeho rozjezdu přispělo 20 milionů eur z Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko, převedených následně do holdingového fondu. Dotační zdroje 

původně určené k regeneraci brown� elds mohou sloužit svému původnímu účelu, v nové 

podobě navíc umožní další rozvoj nevyužívaných lokalit.

JESSICA nabádá ke spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Je založena 

na � nancování projektů s potenciálem vytvářet budoucí příjmy a výnosy. Výhodou je 

návratnost investic a jejich dlouhodobý charakter, příjemci peněz těží z individuálně 

nastavené splatnosti a možnosti nízkých úroků. Po navrácení investovaných prostředků 

zdroje zůstávají v regionu pro další obdobné projekty. 

K příjemcům se evropské peníze, potenciálně doplněné o soukromé zdroje, dostanou 

přes fondy rozvoje měst. V Moravskoslezsku se právě připravují dva fondy městského 

rozvoje, smlouvy na jejich zřízení by měly být podepsány v posledním kvartále roku 

2011. Následovat bude podpora konkrétních investičních záměrů. Zájem a možnosti 

potenciálních investorů dříve identi� kovala studie realizovatelnosti, provedená 

společností PricewaterhouseCoopers.

Region je mimo jiné charakteristický vysokým počtem brown� elds, klíčovou roli sehrávají 

městské oblasti. Ve městech nad 20 tisíc obyvatel žije přes 60 % lidí, města jsou motorem 

dalšího ekonomického rozvoje. JESSICA má tento motor promazat a naplno roztočit.
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ROP STŘEDNÍ MORAVA – INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE ÚZEMÍ

Investice koncentrované do území s vysokým potenciálem rozvoje cestovního ruchu 

je základní myšlenkou aplikace integrovaných plánů rozvoje území v Olomouckém a 

Zlínském kraji. V Olomouckém kraji jsou � nanční prostředky koncentrovány do území 

Jesenicka, Šumperska a Olomoucka, ve Zlínském kraji je to Rožnovsko, Luhačovicko a 

Horní Vsacko. 

Měřitelné výsledky lze již dnes sledovat v oblasti podpory cestovního ruchu na území 

Horního Vsacka. To se rozprostírá v horské oblasti Beskyd a Javorníků a ožívá především 

valašským folklórem, který je živou součástí života obcí. V mnoha obcích je silná 

řemeslná tradice a s výrobky lidových tvůrců je možné se setkat na řadě jarmarků. 

Jedná se tedy o venkovskou oblast v horském údolí s malým počtem obyvatel. Díky 

integrované podpoře z Regionálního operačního programu Střední Morava zde došlo ke 

koncentraci investic veřejného (637 mil. Kč) i privátního (688 mil. Kč) sektoru. Akcelerací 

socioekonomického rozvoje vytipovaného území došlo ke vzniku nových pracovních 

míst (například v roce 2006 jeden z podnikatelských subjektů zde vytvořil 56 pracovních 

míst, v roce 2011 je rozší řil na 162), zvýšila se atraktivita území pro další rozvoj, významně 

vzrostla cena nemovitostí a vytvořily se příznivé předpoklady pro další ekonomický růst 

v území.

Hlavní zkušenosti s řízením integrovaných plánů rozvoje území:
• Územní přístup

• Kvali� kované nastavení cílů

• Koncentrace � nančních prostředků do území

•  Stanovení kritérií dopadů a přínosů spojených s hospodářským růstem 

a zaměstnaností

• Generování privátních investic v návaznosti na veřejné investice

MĚŘITELNÁ PŘIDANÁ HODNOTA FUNGOVÁNÍ KOHEZNÍ POLITIKY 
V DANÉM ÚZEMÍ JAKO VÝSLEDEK PŘÍKLADNÉHO MODELU FUNGOVÁNÍ 
EVROPSKÝCH FONDŮ NA ZÁKLADĚ ÚZEMNÍHO PŘÍSTUPU.

Projekty, které vznikly díky integrovanému přístupu ROP Střední Morava na území 

Horního Vsacka:
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD

Vytváříme komunikativní a přátelské prostředí, poskytujeme včasné, snadno dostupné 

a srozumitelné informace k přípravě a realizaci projektů

SPOLUPRÁCE S ŽADATELEM A PŘÍJEMCEM DOTACE

KONZULTACE PŘIPRAVOVANÉHO PROJEKTU
S budoucími příjemci dotací se setkáváme velmi 

často. Vždy najdou profesionálního odborníka, který 

poradí a nasměruje k cíli. Jsme k zastižení osobně, 

telefonicky či emailem.

SEMINÁŘE
Před vyhlášením výzvy předáme informace potenciálním uchazečům o podporu. 

Příjemce dotace vítáme na semináři hned po schválení dotace, a pak i dále, při 

seminářích věnovaných novinkám, změnám a dalším radám a doporučením. 

Praktické příklady a rady napomáhají příjemcům hladce zvládnout úskalí 

realizace projektu.

NEWSLETTER ROP JIHOVÝCHOD
Pravidelně informujeme o novinkách ROP Jihovýchod, prezentujeme 

úspěšné projekty, připravujeme speciály k důležitým tématům s příklady 

dobré praxe a nejčastějšími problémy (např. veřejné zakázky) ale 

i tipy na výlet po zajímavých projektech – to je obsah informačního 

magazínu pro téměř 4 000 uživatelů. www.jihovychod.cz

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ
ROP Jihovýchod
Newsletter 08/2011

SPECIÁ
L

KVALITNÍ  
PROJEKTOVÝ  
ZÁMĚR
„Jen kvalitní projektový záměr má šanci 
na úspěch“, tato věta pravidelně zaznívá 
na konzultacích projektů s potenciálními 
žadateli. Kvalita projektů je posuzována 
pomocí hodnotících kritérií včetně finanční 
a ekonomické analýzy, která má za cíl změřit 
dopady projektu vůči velikosti investice. Vy, 
příjemci dotace, investoři do vašich projek-
tových záměrů, jste si jistě na počátku pří-
pravy projektu zvážili následující otázky:

1.  Mám dostatek finančních zdrojů na pro-
financování projektu a poté i na jeho pro-
vozní fázi?

2.  Jsou provozní náklady na fungování pro-
jektu optimální a konkurenceschopné?

3.  Mám dostatek lidského kapitálu, který se 
mi postará o fungování projektu v době 
jeho udržitelnosti? Zvládnu jej zaplatit?

4.  Jak velká rizika vnímám a s jakou pravděpo-
dobností mohou ovlivnit výstupy projektu?

5.  Jsou předpokládané míry a počty dopadů 
spojených s realizací projektu reálné a za-
ložené na kvalitní analýze poptávky?

Udržení naplánovaného stavu je prověře-
ním kvality předprojektové přípravy pod-
ložené finanční analýzou.

Data uvedená ve finanční a ekonomické 
analýze musí být založená na reálných čís-
lech, aby vaše plány nebyly pouze vzduš-
nými zámky, ale přeměnily se v reálné 
hodnoty, které naplní cíle projektového 
záměru a potažmo i Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod.

TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ  
aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná
A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání vašeho projektu. Vše je dokonale připravené, skleničky pro slavnostní přípitek 
se plní šampaňským, u vchodu se hromadí hosté, vy pilujete poslední slova svého proslovu a na stole vedle vás leží zatím ještě svinutá 
slavnostní páska a ostré nůžky. O několik minut později se rozběhne provoz a vy musíte nastavit správný směr budoucí cesty vašeho 
záměru. A o tomto období existence projektu bude speciální číslo newsletteru, které držíte v rukou. Pojďme ale pěkně od začátku.   
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EXPERTNÍ PODPORA
Přijíždíme k příjemci až na místo, kde vyrůstá 

jeho sen.  Proškolení pracovníci pomohou 

vyplnit formuláře a přidají radu navíc. Přímo 

v terénu tak řešíme záležitosti, které nesnesou 

odkladu. Expertní podpora je profesionální 

pomoc, kterou mohou příjemci zdarma využít.

ZAHÁJENÍ PROVOZU
Jsme s příjemci i ve slavnostní chvíli otevření či zahájení provozu projektu. Poskytneme 

nezbytnou mediální podporu, informujeme novináře a pomůžeme s publicitou 

projektu. U vybraných projektů pořádáme akce pro veřejnost, kde přátelskou formou 

informujeme o evropských fondech a jejich využití na konkrétních projektech.

ZPĚTNÁ VAZBA
Zajímá nás, co si o naši práci naši klienti myslí, a proto vyjíždíme do regionu a ptáme se. 

Rozesíláme dotazníky, pořádáme ankety a odpovídáme na dotazy. Jsme otevřený úřad, který 

se nebojí zpětné vazby a naopak ji vítá k dalšímu zlepšení služeb úřadu.

RYCHLÉ PROPLÁCENÍ U VĚTŠÍCH PROJEKTŮ – 
TO JE MODIFIKOVANÁ PLATBA
Příjemce předloží nezaplacené faktury ke kontrole uskutečněných prací, která 

proběhne do 30 pracovních dní. Po skončení kontroly získá příjemce prostředky 

na účet bez nutnosti platit faktury z vlastních zdrojů. Příjemci dotace nyní stačí 

mnohem méně vlastních � nancí a zároveň ušetří na úrocích z bankovních úvěrů. 

Je to rychlé, levné a snadné řešení.

MODIFIKOVANÝ
SYSTÉM PLATEB

Regionální operační program Jihovýchod – evropská šance pro regionRegionálníí ooppeerraačční proggraamm JJiihhoovvýýchhod – eevvvvrrrrroooopská šannnnccccceee pro regionhoo od – eevvrrroop

O CO JDE:
Systém modifi kovaných plateb Vám umožní, abyste s žádostí o platbu předložili 
uhrazené i neuhrazené faktury zhotovitele (dodavatele) po provedení prací. 

PRO KOHO:
Projekty nad 30 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.

KDY:
Od 1. července 2010 pro nově podané projekty. V případě projektů, které jsou již 
v realizaci, je možné využít tento systém pro žádosti o platbu předložené po 1. 7. 2010.

letak modifikovane platby.indd   1 28.6.2010   10:53:10
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Informační publikaci Regionální operační programy v České republice – příklady dobré praxe 

vydala Regionální rada Jihovýchod v říjnu 2011. 

Projekt podporován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
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