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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení přátelé, 

dostává se vám do rukou Výroční zpráva Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod za rok 2009, která hodnotí činnost regionu soudržnosti Jihovýchod 
i jeho regionální rady.  

Evropské projekty byly i v tomto roce prioritou politických reprezentací 
Jihomoravského kraje i kraje Vysočina. Každého z nás – ať jsme jakékoliv 
politické příslušnosti – těší skutečnost, že právě náš region soudržnosti 
Jihovýchod patří v České republice mezi nejúspěšnější v čerpání evropských 
fondů na velmi kvalitní projekty. Přestože se nacházíme v nelehké ekonomické 
situaci, je třeba dále budovat silniční infrastrukturu, podporovat rozvoj 
cestovního ruchu či pomáhat sociálně znevýhodněným. Čerpání evropských 
dotací je pro všechny kraje České republiky významným protikrizovým 
nástrojem, který tlumí ostré dopady nynější hospodářské krize. 

Chci proto i touto cestou poděkovat všem představitelům Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a 
pracovníkům jeho úřadu za odvedenou práci. Na následujících stranách najdete řadu konkrétních čísel a 
statistik, vypovídajících o tom, co vše se v roce 2009 povedlo. Uvedu proto jen ty nejzákladnější údaje – za 
loňský rok byla podepsána smlouva u 214 projektů v objemu 240 milionů EUR. Od počátku programového 
období se v Jihomoravském kraji a na Vysočině díky evropským dotacím realizuje 400 projektů o objemu 
veřejných prostředků ve výši téměř 452 milionů EUR. Příjemcům dotací bylo za tuto dobu už proplaceno 114 
milionů EUR. Uděláme společně vše pro to, aby tento úspěšný trend pokračoval i nadále. Na rok 2010 
usilujeme o posílení významu regionálních operačních programů a změnu systému pomoci žadatelům v době 
ekonomické krize. 

Mgr. Michal Hašek 
předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
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Vážení čtenáři, 

dostává se k vám již třetí Výroční zpráva Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod, ve které naleznete mnoho užitečných informací, 
souhrn důležitých dat i přehled projektů roku 2009 na Vysočině a v 
Jihomoravském kraji. V loňském roce se opět potvrdilo, že region 
soudržnosti Jihovýchod patří k nejaktivnějším a nejúspěšnějším v čerpání 
peněz z regionálních operačních programů a věřím, že tento trend bude 
pokračovat i v roce 2010. Díky přibližně 800 milionům korun z evropských 
fondů proinvestovaných v roce 2009 v kraji Vysočina se výrazným 
způsobem podařilo podpořit rozvojové a investiční aktivity a zmírnit 
negativní dopady hospodářské krize. 

Jednou z priorit kraje Vysočina je oblast dopravní infrastruktury a 
obslužnosti, do které plyne na 36 projektů celkem 2,6 miliardy korun. 

Významná částka, přes 1,5 miliardy korun, směřuje do podpory rozvoje měst a venkovských sídel. Z ROP 
Jihovýchod se podařilo uskutečnit řadu investičních akcí do školních budov, do technického vybavení škol, 
modernizací prošlo několik sportovních, kulturních zařízení a veřejných prostranství. V neposlední řadě 
pokračovaly rozsáhlé rekonstrukce krajských nemocnic. V oblasti cestovního ruchu se podařilo podpořit 40 
projektů za 360 milionů korun. Díky evropským dotacím může Vysočina turistům nabídnout nové ubytovací 
kapacity, hustší síť turistických stezek, hippostezek, unikátní film o Vysočině nebo množství nových tištěných 
propagačních materiálů. 

Věřím, že Výroční zpráva Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2009 pro vás bude cenným 
zdrojem zajímavých informací, které využijete při své práci nebo při studiu.  

Chtěl bych poděkovat všem žadatelům, kteří připravují a předkládají projekty, za jejich aktivní přístup a 
zaměstnancům Úřadu Regionální rady za jejich profesionální práci a ochotu poradit a pomoci s úspěšnými 
projekty. 

 
MUDr. Jiří Běhounek  

místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Regionální operační program Jihovýchod (ROP Jihovýchod) je jedním ze sedmi regionálních operačních 
programů v České republice. Jeho prostřednictvím jsou naplňovány cíle politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti Evropské Unie, a to podporou hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a 
členských států (cíl Konvergence). ROP Jihovýchod je realizován ve čtyřech prioritních osách, v jejichž rámci 
bude z veřejných prostředků mezi úspěšné projektové záměry rozdělena alokace programu ve výši 828 759 
572 EUR, z toho 704 445 636 EUR jako příspěvek Společenství. Za řízení programu je odpovědná Regionální 
rada regionu soudržnosti Jihovýchod. 

Výroční zpráva slouží vzhledem ke své komplexnosti Evropské komisi jako nejdůležitější zdroj informací 
o prováděných investicích. Poskytnuté informace mohou vést k diskuzi o zohlednění specifických národních, 
regionálních či lokálních potřeb v OP mezi řídicím orgánem a Evropskou komisí, a tudíž ke stálému 
zdokonalování celkového výkonu strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Již z tohoto důvodu řídicí orgán 
ROP Jihovýchod přistupuje k výročním zprávám s maximální pozorností. Mimoto výroční zpráva umožňuje 
monitorovacím výborům provést každý rok "inventuru" svých operačních programů. Výroční zpráva je tedy 
nejenom hlavním informačním zdrojem, ale také klíčovým instrumentem v řízení a kontrole OP. Výroční zprávu 
o realizaci programu připravuje řídící orgán operačního programu a předkládá ji po schválení monitorovacím 
výborem k posouzení Komisi. Kopie schválené finální výroční zprávy je také zasílána PCO a AO, stejně jako 
NOK. 

Legislativní základ výroční zprávy o provádění operačního programu udává čl. 67 nařízení 1083/2006. 
Obsahem Výroční zprávy o provádění ROP Jihovýchod jsou především informace o věcném a finančním 
pokroku programu, kvalitativní hodnocení prioritních os, podklady pro hodnocení příspěvku k naplňování 
Lisabonské strategie, hodnocení a popis souvislostí implementace ROP Jihovýchod včetně návazností na 
další operační programy implementované v ČR za spoluúčasti prostředků z fondů EU. 

Rok 2009 lze z hlediska pokroku realizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Jihovýchod vyhodnotit jako rok úspěšný. V jeho průběhu byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace u 214 
projektů v objemu celkových veřejných prostředků přibližně 240,4 mil. EUR1. Od počátku programového 
období tak již byla smlouva podepsána u projektů v objemu přibližně 451,9 mil. EUR celkových veřejných 
prostředků, tj. asi 54,53 % alokace programu. 

                                                 

1 Finanční údaje v této Výroční zprávě jsou uváděny v EUR. Částky jsou přepočítány kurzem ECB k lednu 2010, tj. 26,4 
Kč/EUR, pokud není uvedeno jinak.  
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Z hlediska objemu prostředků krytých smlouvou postupuje nejrychleji (mimo Technickou pomoc) prioritní osa 3 
Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, kde je již smluvně vázáno asi 70,85 % její alokace. Následuje osa 
1 Dostupnost dopravy s objemem veřejných prostředků krytých smlouvou ve výši 51,79 % své alokace a 
konečně prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu s objemem veřejných prostředků krytých 
smlouvou ve výši 30,66 % alokace. V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc bylo od počátku programového 
období vydáno rozhodnutí u projektů o objemu veřejných prostředků ve výši 25,4 mil. EUR (tj. 90,12 % 
alokace osy).  

Řídicím orgánem bylo příjemcům podpory od počátku programového období již proplaceno celkem 114,5 mil. 
EUR, tj. asi 14,23 % alokace programu. Největší podíl proplacených prostředků byl vynaložen v rámci prioritní 
osy 1. Většina těchto prostředků byla proplacena právě v roce 2009, což je dáno předchozí úvodní fází 
realizace projektů podporovaných v rámci ROP Jihovýchod. V roce 2009 proběhla také první certifikace 
vynaložených prostředků ze strany Platebního a certifikačního orgánu a do Evropské Komise byla odeslána 
první žádost o průběžnou platbu. Certifikovány byly celkové veřejné způsobilé výdaje v objemu 27,6 mil. EUR 
(28,6 mil. EUR celkových způsobilých výdajů, které zaplatili příjemci dotace ROP Jihovýchod). 

Tabulka č. 1: Stručný přehled výsledků ROP Jihovýchod v roce 2009 

Prioritní 
osa 

Alokace  
2007–2013 

Projekty 
s podepsanou 

smlouvou v roce 
2009 

Ukončené 
projekty v roce 

2009  

Proplacené prostředky v 
roce 2009 

Certifikované 
prostředky 

předložené EK 

počet v EUR počet v EUR EUR 
podíl na 
alokaci 

(%) 
 EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 

1. 406 092 191,00  52 123 724 138,30 11 21 225 449,16 57 375 923,85  14,37 % 21 489 152,52  5,29 % 

2. 157 464 317,00  62 26 251 404,36 16 2 324 268,34 12 216 894,37  7,91 % 1 723 060,72  1,09 % 

3. 237 025 238,00  100 90 388 196,58 28 11 997 417,82 24 227 517,36  10,87 % 4 419 088,85  1,86 % 

4. 28 177 826,00  0 0,00 2 1 477 272,73 2 121 689,03  7,53 % 0,00  0,00 % 

Celkem 
OP 

828 759 572,00  214 240 363 739,24 57 37 024 408,04 95 942 024,61 11,92 %  27 631 302,09  3,33 % 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují celkové veřejné prostředky, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných 
prostředků.  

Certifikované prostředky jsou celkové veřejné způsobilé výdaje certifikované PCO. 

Ukončenými projekty se rozumí projekty finančně ukončené. 
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U proplacených prostředků jsou uvažovány podíly ERDF a Regionální rady, jakožto podíly proplácené řídicím 
orgánem ROP Jihovýchod.  

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace. 

 

Oproti roku 2008, kdy projekty ve většině případů teprve vstupovaly do fáze realizace, v roce 2009 dochází již 
k finančnímu ukončení prvních téměř 60 projektových záměrů s objemem veřejných prostředků ve výši 
přibližně 37 mil. EUR. Výrazný věcný pokrok lze ukázat také v dosažených hodnotách monitorovacích 
indikátorů všech prioritní os ROP Jihovýchod. 

V roce 2009 bylo vyhlášeno v 5 kolech 7 nových kolových výzev s celkovou alokací přibližně 103,4 mil. EUR a 
dále pokračovaly kontinuální výzvy vyhlášené v roce 2008. Na základě hodnocení jednotlivých výzev lze 
konstatovat, že v cílovém regionu existuje dostatečná absorpční kapacita.  

Celkově byly od počátku programového období v 9 kolech vyhlášeny výzvy s celkovou alokací přibližně 686,1 
mil. EUR, což představuje asi 89,49 % alokace programu. Do těchto výzev se přihlásilo celkem 1126 
projektových žádostí, z nichž uspělo a do fáze realizace vstoupilo 400 projektů. Vzhledem k tomu, že zájem 
žadatelů o podporu projektů v jednotlivých oblastech podpory překračuje možnosti finanční alokace 
jednotlivých výzev (mimo kontinuálních výzev), k poskytnutí podpory jsou vybírány vždy ty nejkvalitnější 
projekty, které nejlépe přispívají k naplnění cílů ROP Jihovýchod. 

V rámci všech prioritních os ROP Jihovýchod se tedy podařilo úspěšně zahájit realizaci projektových záměrů a 
dochází k velmi dobrému věcnému i finančnímu pokroku v implementaci programu.  
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1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU 

Tabulka č. 2: Identifikační údaje ROP Jihovýchod 

OPERAČNÍ 
PROGRAM 

Dotčený cíl Konvergence 

 Dotčená způsobilá oblast CZ06 

Programové období 2007–2013 

Číslo programu (CCI) 2007CZ161PO001 

Název programu Regionální operační 
program regionu 
soudržnosti NUTS 2 
Jihovýchod 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

O PROVÁDĚNÍ 

Rok, za nějž se podává zpráva 2009 

Datum schválení výroční zprávy 
monitorovacím výborem 

20. května 2010 

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 

 

1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod 

Cílem Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále ROP Jihovýchod) je posilování 
konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území 
NUTS 2 Jihovýchod. Dle nastavení programu schváleného Evropskou komisí se tak stane prostřednictvím 
komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojením rozvojových pólů regionu s rozvinutými, 
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zkvalitňováním podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově. Tato opatření budou prováděna 
v souladu s principy udržitelného rozvoje a povedou především k lepšímu využívání potenciálu regionu 
v oblasti cestovního ruchu, k dalšímu rozvoji měst a ke stabilizaci osídlení venkovských oblastí. 

Celkově je pro Regionální operační program Jihovýchod z veřejných prostředků vyčleněna alokace ve výši 
828 759 572 EUR, z toho 704 445 636 EUR jako příspěvek Společenství. 

Regionální operační program Jihovýchod je realizován v rámci čtyř prioritních os:  

1 Dostupnost dopravy, 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 
a 4 Technická pomoc. Pro každou osu jsou určeny konkrétní oblasti podpory, v jejichž rámci může určený 
příjemce žádat o podporu z ROP Jihovýchod. 

 

1.1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy 

Hlavním cílem prioritní osy 1 Dostupnost dopravy je zkvalitnění dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti 
území regionu soudržnosti Jihovýchod, a to v souladu s udržitelným rozvojem.  

Tento cíl je naplňován v rámci čtyř oblastí podpory: 

Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, s celkovou alokací veřejných prostředků ve 
výši 300 425 345 EUR, z toho 255 361 543 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 36,3 % celkové alokace ROP 
Jihovýchod); 

Oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, s celkovou alokací veřejných 
prostředků ve výši 40 952 244 EUR, z toho 34 809 407 jako příspěvek Společenství (tj. 4,9 % celkové alokace 
ROP Jihovýchod); 

Oblast podpory 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob, s celkovou 
alokací veřejných prostředků ve výši 43 581 233 EUR, z toho 37 044 048 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 
5,3 % celkové alokace ROP Jihovýchod); 

Oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu, s celkovou alokací veřejných 
prostředků ve výši 21 133 369 EUR, z toho 17 963 364 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 2,6 % celkové 
alokace ROP Jihovýchod). 

Celkově je tedy pro prioritní osu 1 Dostupnost dopravy z veřejných prostředků vyčleněna alokace ve výši 
406 092 191 EUR, z toho 345 178 362 EUR jako příspěvek Společenství, což představuje asi 49 % z celkové 
alokace ROP Jihovýchod. 
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Podpora je zaměřena například na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, dopravních terminálů, na nákup 
ekologických veřejných dopravních prostředků, vozidel terminály, vozidel pro příměstskou regionální dopravu, 
na výstavbu cyklostezek nebo na stavebnětechnická opatření pro nevidomé.  

Možnými příjemci podpory pro tuto prioritní osu jsou kraje a organizace zřizované krajem. 

 

1.1.2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Cílem prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu 
v regionu podporou rozvoje infrastruktury a technického zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
v regionu, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů. 

Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory: 

Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, s celkovou alokací veřejných prostředků ve 
výši 142 493 317 EUR, z toho 121 119 320 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 17,2 % celkové alokace ROP 
Jihovýchod); 

Oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
14 971 000 EUR, z toho 12 725 350 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 1,8 % celkové alokace ROP 
Jihovýchod). 

Mezi těmito oblastmi podpory došlo v roce 2009 k realokaci, která byla schválena Monitorovacím výborem 
ROP Jihovýchod na jeho 7. zasedání dne 20. listopadu 2009 (blíže viz kapitolu 2.4.1). Výše uvedené částky 
představují údaje po realokaci. 

Celkově je tedy pro prioritní osu 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu z veřejných prostředků vyčleněna 
alokace ve výši 157 464 317 EUR, z toho 133 844 670 EUR jako příspěvek Společenství, což představuje asi 
19 % z celkové alokace ROP Jihovýchod. 

Podpora může být zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení lázeňských a kongresových center, 
rekreační zařízení, turistická informační centra, zpřístupnění památek, podporovány jsou rovněž např. 
výstavba ubytovacích a stravovacích kapacit, značení cyklotras, výstavba hippostezek a další aktivity.  

Možnými příjemci podpory jsou například obce, svazky obcí a jejich organizace, kraje, nebo právnické osoby 
s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé. 
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1.1.3 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Hlavním cílem prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel je systematické zvyšování 
konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském 
prostoru.  

Tento cíl je naplňován ve čtyřech oblastech podpory: 

Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
95 895 769EUR, z toho 81 511 404 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 11,6 % celkové alokace ROP 
Jihovýchod); 

Oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
58 750 185 EUR, z toho 49 937 657 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 7,1 % celkové alokace ROP 
Jihovýchod); 

Oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, s celkovou alokací veřejných prostředků ve 
výši 44 861 338, z toho 38 132 137 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 5,4 % celkové alokace ROP 
Jihovýchod); 

Oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
37 517 946 EUR, z toho 31 890 254 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 4,5 % celkové alokace ROP 
Jihovýchod).     

Celkově je tedy pro prioritní osu 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel z veřejných prostředků 
vyčleněna alokace ve výši 237 025 238 EUR, z toho 201 471 452 EUR jako příspěvek Společenství, což 
představuje asi 28,6 % z celkové alokace ROP Jihovýchod. 

Podpora je zaměřena například na obnovu zchátralých a nevyužívaných objektů a ploch v obcích, úpravy 
náměstí, dětských hřišť a zeleně, výstavba a technické zhodnocení škol, zdravotnických, neziskových 
sociálních zařízení, kulturních zařízení a zařízení pro činnost spolků a občanských iniciativ a výstavba 
místních datových sítí pro veřejnost (podpora nabídky).  

Možnými příjemci podpory jsou například definované obce a jejich organizace, svazky obcí, právnické osoby 
s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, příp. 
kraje. 

 

1.1.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc 

Hlavním cílem prioritní osy 4 Technická pomoc je zajišťovat aktivity podporující efektivní řízení, kontrolu, 
sledování a vyhodnocování realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod, aktivity spojené 
s propagací a poskytováním informací o programu a posilováním absorpční kapacity regionu. 
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Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory: 

Oblast podpory 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP, s celkovou alokací veřejných prostředků ve 
výši 21 133 369 EUR, z toho 17 963 364 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 2,6 % celkové alokace ROP 
Jihovýchod); 

Oblast podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity, s celkovou alokací veřejných prostředků ve výši 
7 044 457 EUR, z toho 5 987 788 EUR jako příspěvek Společenství (tj. 0,9 % celkové alokace ROP 
Jihovýchod). 

Celkově je tedy pro prioritní osu 4 Technická pomoc z veřejných prostředků vyčleněna alokace ve výši 28 177 
826 EUR, z toho 23 951 152 EUR jako příspěvek Společenství, což představuje asi 3,4 % z celkové alokace 
ROP Jihovýchod. 

Možnými příjemci podpory jsou Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod a kraje. 

 

1.2 Stěžejní a pro implementaci ROP Jihovýchod relevantní dokumenty 

Regionální operační program Jihovýchod koresponduje se Strategickými obecnými zásadami Společenství 
pro soudržnost ze dne 6. října 2006, které vychází z orientačního rámce pro intervenci Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v členských státech EU. 

Na evropské úrovni dále mezi nejvýznamnější dokumenty relevantní pro ROP Jihovýchod patří Nařízení 
komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a dále k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

Na národní úrovni mezi stěžejní relevantní dokumenty patří Národní rozvojový plán České republiky pro 
období 2007–2013, jenž definuje strategii rozvoje v daném období. Na něj potom navazuje Národní strategický 
referenční rámec jakožto základní programový dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie 
v období 2007–2013. 

Na úrovni programu řadíme mezi nejdůležitější související dokumenty programový dokument Regionální 
operační program Jihovýchod 2007–2013, který definuje zaměření a cíle programu a dále prováděcí 
dokumentaci programu. 
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1.3 Rozdělení kompetencí mezi řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod jako řídicí orgán ROP Jihovýchod nemá žádné 
zprostředkující subjekty a sama tedy vykonává všechny činnosti související s implementací operačního 
programu. 

 

1.4 Charakteristika regionu 

Svou rozlohou 13 991 km2 je region soudržnosti Jihovýchod druhým plošně největším regionem soudržnosti 
NUTS 2 ČR po regionu soudržnosti Jihozápad. Počtem obyvatel 1 662 557 (k 31. 12. 2008) je region 
soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod nejlidnatějším regionem soudržnosti v rámci ČR, na celkovém počtu obyvatel 
ČR se podílí zhruba 16 %. Co se týče pozice regionu Jihovýchod v ekonomice ČR, jedná se o druhý 
nejvýznamnější region soudržnosti se zhruba 14,2 % podílem na tvorbě celorepublikového HDP (v roce 2008). 
Důležitým rysem vývoje ekonomiky regionu Jihovýchod je od roku 1998 až do roku 2008 soustavný růst HDP2. 
Region má také výhodnou geografickou polohu z hlediska průběhu komunikací nadregionálního i 
mezinárodního významu (sítě TEN-T). 

                                                 

2 Údaje za rok 2009 dosud nejsou známy, ovšem celorepublikově se v souvislosti s ekonomickou krizí očekává pokles 
HDP. 
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Obrázek č. 1: Regiony soudržnosti ČR a vymezení NUTS 2 Jihovýchod 

 

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod  

Snahou Regionálního operačního programu Jihovýchod je zlepšit stav v identifikovaných slabých stránkách 
regionu. Mezi ně patří např. tendence k poklesu počtu obyvatel (nízká porodnost, úbytek obyvatelstva 
přirozenou měnou; „stárnutí“ populace), recese v některých tradičních průmyslových odvětvích (zejm. v 
textilním), výrazné vnitroregionální disparity v míře nezaměstnanosti či přetíženost hlavních komunikačních 
tahů.  

Podrobnější informace o současné ekonomické situaci přináší kapitola 2.1. A a kapitola 2.4.3. 
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2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 

2.1. A Informace o věcném pokroku operačního programu  

V průběhu minulého roku došlo ke změnám v indikátorové soustavě ROP Jihovýchod. Změny se týkaly 
struktury indikátorové soustavy, názvů a kódů indikátorů. Všechny tyto změny byly podloženy jak externí, tak i 
interní evaluační činností. Cílem těchto změn bylo zpřehlednění a zjednodušení indikátorové soustavy a její 
optimalizace vzhledem k cílům ROP Jihovýchod. Blíže viz kapitolu 2.4.2. 

Tabulka č. 3: Indikátory vázané na úrovni programu3 

Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód EU/ 
Lisabon 

Typ 
indikátoru 

53100 
Počet obyvatel 

celkem 
Počet ČSÚ 

Dosažená 1 654 211 1 662 557 N/A N/A N/A 

  Výchozí 1 644 208 1 654 211 1 662 557 N/A 1 644 208 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

552000 
Regionální HDP na 

obyvatele v PPS 
PPS ČSÚ 

Dosažená 17 903 18 007 N/A N/A N/A 

  Výchozí 16 376 17 903 18 007 N/A 16 376 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

552003 
Regionální HDP na 
obyvatele, EU 27 = 

100 
% ČSÚ 

Dosažená 71,90 71,70 N/A N/A N/A 

  Výchozí 69,40 71,90 71,70 N/A 69,40 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

520800 
Obecná míra 

nezaměstnanosti 
% ČSÚ 

Dosažená 5,20 4,00 N/A N/A N/A 

Lisabon Výchozí 7,10 5,20 4,00 N/A 7,10 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

520801 
Obecná míra 

nezaměstnanosti – 
muži 

% ČSÚ 

Dosažená 4,10 3,00 N/A N/A N/A 

Lisabon Výchozí 5,80 4,10 3,00 N/A 5,80 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

                                                 

3 Veškeré údaje pro rok 2009 poskytované Českým statistickým úřadem (ČSÚ) budou známy v průběhu roku 2010. 
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Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód EU/ 
Lisabon 

Typ 
indikátoru 

520802 
Obecná míra 

nezaměstnanosti – 
ženy 

% ČSÚ 

Dosažená 6,60 5,40 N/A N/A N/A 

Lisabon Výchozí 8,80 6,60 5,40 N/A 8,80 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

521000 
Průměrná měsíční 

mzda v Kč 
Kč ČSÚ 

Dosažená 19 206 N/A N/A N/A N/A 

  Výchozí 17 494 19 206 N/A N/A 17 494 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

071400 
Průměrná měsíční 

mzda v Kč 
Kč ČSÚ 

Dosažená 18 316 N/A N/A N/A N/A 

  Výchozí 16 948 18 316 N/A N/A 16 948 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

520500 
Míra 

zaměstnanosti v 
regionu celkem 

% ČSÚ 

Dosažená 55,25 55,08 N/A N/A N/A 

  Výchozí 53,88 55,25 55,08 N/A 53,88 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

531310 

Index vzdělanosti % ČSÚ 

Dosažená 68,70 70,80 N/A N/A N/A 

  Výchozí 66,40 68,70 60,72 N/A 66,40 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

531201 

Naděje na dožití při 
narození – muži 

Roky ČSÚ 

Dosažená 73,40 73,80 N/A N/A N/A 

  Výchozí 73,20 73,40 73,80 N/A 73,20 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

531202 

Naděje na dožití při 
narození – ženy 

Roky ČSÚ 

Dosažená 80,70 80,85 N/A N/A N/A 

  Výchozí 79,95 80,70 80,85 N/A 79,95 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

630501 
Turisté v regionu – 

počet osob 
Počet ČSÚ 

Dosažená 495 377 505 920 N/A N/A N/A 

  Výchozí 456 638 495 377 505 920 N/A 456 638 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

630503 
Průměrná doba 

pobytu 
Počet ČSÚ 

Dosažená 3,20 3,10 N/A N/A N/A 

  Výchozí 3,40 3,20 3,10 N/A 3,40 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

610260 

Délka silnic II. třídy  Km ČSÚ 

Dosažená 3 108,53 3 104,71 N/A N/A N/A 

  Výchozí 3 112,00 3 108,53 3 104,71 N/A 3 112,00 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 
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Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód EU/ 
Lisabon 

Typ 
indikátoru 

610270 

Délka silnic III. třídy  Km ČSÚ 

Dosažená 5 383,30 5 383,57 N/A N/A N/A 

  Výchozí 5 386,00 5 383,30 5 383,57 N/A 5 386,00 

Kontext Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

653102 Expozice 
obyvatelstva 
nadlimitními 

koncentracemi 
PM10 

% MŽP 

Dosažená N/A N/A N/A N/A N/A 

  Výchozí N/A N/A N/A N/A N/A 

Dopad Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

651120 Plocha nově 
založené nebo 
rekonstruované 
veřejné zeleně 

Ha ŘO 

Dosažená 0,00 0,21 1,86 N/A 1,86 

HT Výchozí 0,00 0,00 0,21 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 20,00 20,00 

652000 Plocha 
revitalizovaných 

nebo zanedbaných 
areálů 

(brownfields) 
celkem 

Ha ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 0,03 N/A 0,03 

HT Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 6,60 6,60 

520100 Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
celkem 

Počet ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 49,25 N/A 49,25 

Core 01, HT Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 219,00 219,00 

520101 Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
pro muže 

Počet ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 N/A N/A N/A 

Core 02, HT Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

520102 Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst 
pro ženy 

Počet ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 N/A N/A N/A 

Core 03, HT Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

Zdroje:  

Údaje poskytované Českým statistickým úřadem (ČSÚ) pochází ze Statistických ročenek ČR, ze 
Statistických ročenek Jihomoravského kraje a ze Statistických ročenek kraje Vysočina za příslušné 
roky. 

Údaje poskytované Řídicím orgánem (ŘO) pochází z informačního systému MSC2007. 

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. 
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Dosažené hodnoty plnění všech indikátorů jsou vztahovány vždy ke konci kalendářního roku, tedy k 31. 12. 
příslušného roku. 

V tabulce jsou uvedeny indikátory dle platné agregační mapy indikátorů. 

ROP Jihovýchod nestanovuje u kontextových indikátorů plánované hodnoty, protože jejich dosažení nemůže 
přímo a jednoznačně ovlivnit. U ostatních indikátorů řídicí orgán ROP Jihovýchod stanovuje plánované 
hodnoty pouze ke konci programového období, nikoliv pro jednotlivé roky. 

Indikátor 653102 byl do indikátorové soustavy ROP Jihovýchod nově zahrnut na konci roku 2009, proto řídicí 
orgán dosud nemá k dispozici relevantní data. Tato budou doplněna ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí (MŽP) v průběhu roku 2010. 

Indikátor 521000 udává hodnoty pro Jihomoravský kraj. 

Indikátor 071400 udává hodnoty pro kraj Vysočina. 

Indikátor 653102 byl do indikátorové soustavy ROP Jihovýchod nově zahrnut a nebyly u něj dosud zjištěny 
dosažené hodnoty. Stane se tak v průběhu roku 2010. 

U indikátorů 651120 a 652000 došlo změnou dle NČI k úpravě jednotky z metrů čtverečných na hektary. 
Adekvátně pak byly upraveny také jejich cílové hodnoty. 

U indikátorů 520101 a 520102 není stanovena cílová hodnota, protože se jedná o indikátory dílčí indikátoru 
520100. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách. 

Symbol N/A značí, že dotčené údaje dosud nejsou známy. 

Zkratka HT značí indikátor horizontálních témat. 

 

Vyhlášené výzvy na předkládání projektových záměrů 

V roce 2009 bylo vyhlášeno v 5 kolech 7 nových kolových výzev s celkovou alokací přibližně 103,4 mil. EUR, 
což představuje asi 13,49 % celkové alokace programu (příspěvek Společenství a podíl Regionální rady 
z části státní rozpočet činí 766 602 602 EUR). Do nově vyhlášených výzev se přihlásilo 199 projektů, které 
celkem požadovaly přibližně 158,7 mil. EUR, tedy asi 153,44 % alokace nově vyhlášených výzev. Předložené 
projektové žádosti jsou dosud ve fázi hodnocení, případně před podpisem smlouvy. 
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Tabulka č. 4: Přehled vyhlášených výzev 

Pořadí 
výzvy 

Datum 
zahájení 

výzvy 

Datum 
ukončení 

výzvy 
Typ výzvy 

Oblast 
podpory 

(kód) 

Alokace na výzvu Podané projektové žádosti 
Projekty s podepsanou 

smlouvou 

EUR počet EUR počet EUR 

01 17.9.2007 8.7.2008 kolová 11.1.1 73 849 713,34 24 64 083 709,91 23 61 100 895,53 

01 17.12.2007 29.2.2008 kolová 11.1.2 9 772 727,27 7 6 108 683,98 6 4 719 460,93 

01 17.12.2007 29.2.2008 kolová 11.1.4 7 575 757,58 11 5 704 772,42 7 1 976 098,04 

01 17.12.2007 29.2.2008 kolová 11.2.1 16 477 272,73 99 50 207 182,44 32 15 383 509,90 

01 17.12.2007 29.2.2008 kolová 11.2.2 4 166 666,67 55 5 787 016,73 21 2 814 395,74 

01 17.12.2007 31.3.2008 kolová 11.3.2 21 590 909,09 65 63 240 698,82 34 20 771 178,96 

01 17.12.2007 31.3.2008 kolová 11.3.3 10 227 272,73 129 63 683 158,60 31 10 421 132,85 

01 17.12.2007 29.2.2008 kolová 11.3.4 28 409 090,91 16 21 018 600,00 15 18 908 170,21 

01 17.9.2007 12.1.2009 kontinuální 11.4.1 3 463 296,97 3 3 461 742,42 3 3 461 742,42 

01 17.9.2007 13.1.2009 kontinuální 11.4.2 3 463 296,97 4 3 671 946,97 3 1 087 856,06 

02 3.7.2008 31.12.2013 kontinuální 11.1.1 199 344 696,97 53 119 408 457,72 40 89 079 281,77 

02 5.5.2008 31.12.2013 kontinuální 11.1.1 7 424 242,42 1 937 964,02 1 937 964,02 

02 5.5.2008 7.7.2008 kolová 11.1.2 5 151 515,15 4 3 309 475,05 4 3 044 303,42 

02 5.5.2008 7.7.2008 kolová 11.1.3 26 969 696,97 2 26 899 997,16 2 26 899 997,16 

02 5.5.2008 7.7.2008 kolová 11.1.4 4 734 848,48 7 4 031 210,39 6 3 818 365,35 

02 5.5.2008 7.7.2008 kolová 11.2.1 33 825 757,58 98 56 296 103,14 44 24 979 735,29 

02 5.5.2008 7.7.2008 kolová 11.2.2 5 946 969,70 55 5 930 109,99 23 3 518 384,73 

02 5.5.2008 31.12.2013 kontinuální 11.3.1 45 454 545,45 26 28 427 351,88 14 14 921 277,61 

02 1.8.2008 17.10.2008 kolová 11.3.2 21 969 696,97 62 57 028 341,29 29 22 205 131,42 

02 1.8.2008 17.10.2008 kolová 11.3.3 16 856 060,61 186 93 527 935,51 46 17 108 281,17 

02 5.5.2008 31.12.2013 kontinuální 11.3.4 11 818 181,82 9 9 696 348,79 8 9 139 332,36 

03 1.9.2008 31.10.2008 kolová 11.1.4 5 227 272,73 9 5 850 232,17 6 2 933 820,21 

04 5.12.2008 31.12.2013 kontinuální 11.4.1 14 015 151,52 1 14 015 151,52 1 14 015 151,52 

04 5.12.2008 31.12.2013 kontinuální 11.4.2 4 924 242,42 1 4 724 592,80 1 4 924 223,48 

05 4.5.2009 31.8.2009 kolová 11.1.2 12 500 000,00 17 13 310 213,14 N/A 3 047 792,92 

06 1.6.2009 30.11.2009 kolová 11.2.1 15 909 166,67 43 29 027 941,33 N/A N/A 

06 1.6.2009 30.9.2009 kolová 11.2.2 4 166 666,67 56 8 206 608,41 N/A N/A 

07 29.6.2009 30.9.2009 kolová 11.1.2 7 575 757,58 19 14 784 009,04 N/A N/A 

07 1.7.2009 30.10.2009 kolová 11.1.4 8 712 121,21 43 22 536 892,65 N/A N/A 

08 1.10.2009 6.1.2010 kolová 11.2.1 45 454 545,45 19 61 596 899,84 N/A N/A 

09 8.10.2009 6.11.2009 kolová 11.1.3 9 090 909,09 2 9 208 333,33 N/A N/A 

Celkem 686 068 049,70 1126 875 721 681,45 400 381 217 483,07 
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Zdroj dat: IS MONIT7+, IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010 

Výzvy byly vyhlašovány na příspěvek Společenství a podíl státního rozpočtu z dotace Regionální, proto jsou v 
celé tabulce uváděny vždy jen tyto podíly.  

Částky přepočítány kurzem ECB leden 2010, 1 EUR = 26,40 Kč. 

U výzvy 01 v oblasti podpory 3.3 a u výzvy 02 v oblasti podpory 3.2 a 3.3 došlo k nasmlouvání vyšší částky 
než byla stanovena alokace výzvy pro dané oblasti podpory z toho důvodu, že Výbor regionální rady ROP 
Jihovýchod schválil i projekty na hranici alokace, a to v plné výši požadované dotace. 

Symbol N/A značí, že dotčené údaje nebyly v době zpracování Výroční zprávy 2009 dosud známy. 

 

Celkově byly od počátku programového období v 9 kolech vyhlášeny výzvy s celkovou alokací přibližně 686,1 
mil. EUR, což představuje asi 89,49 % alokace programu. Do těchto výzev se přihlásilo celkem 1126 
projektových žádostí, z nichž uspělo 400 projektů s požadovanou dotací ERDF a Regionální rady (část státní 
rozpočet) ve výši přibližně 381,2 mil. EUR (asi 49,73 % alokace programu). 

Lze konstatovat, že nejčastějším důvodem nepřijetí projektu byl převis požadovaných prostředků 
předložených projektových žádostí nad vyhlášenou alokací. Tento stav umožňuje výběr těch nejkvalitnějších 
projektů.  
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2.1. B Finanční údaje 

Tabulka č. 5: Finanční údaje OP 

  

Výdaje zaplacené 
příjemcem zahrnuté 

v žádostech 
o platby zaslaných 

ŘO 

Příslušný příspěvek 
z veřejných zdrojů 

Výdaje zaplacené 
subjektem 

odpovědným 
za platby příjemcům  

Celková částka 
obdržená od EK 

Prioritní osa 1  
Fond ERDF  

 99 113 539,08      99 113 539,08      67 326 722,10     

 49 331 832,23     
z toho výdaje typu 

ERDF 
 91 077 306,15   91 077 306,15   61 867 798,70  

Prioritní osa 2  
Fond ERDF  

 28 631 697,63      15 296 920,98      12 591 758,11     

 13 510 621,87     
z toho výdaje typu 

ERDF 
 13 282 221,75   13 282 221,75   10 933 974,48  

Prioritní osa 3  
Fond ERDF  

 35 175 593,69      35 175 593,69      27 203 852,98     

 21 888 656,22     
z toho výdaje typu 

ERDF 
 32 297 165,08   32 297 165,08   24 997 599,19  

Prioritní osa 4  
Fond ERDF  

 7 381 678,28      7 381 678,28      7 381 678,28     

 2 155 603,69     
z toho výdaje typu 

ERDF 
 5 371 135,17   5 371 135,17   5 371 135,17  

Celkový součet       170 302 508,68         156 967 732,03           114 504 011,48            86 886 714,00    

Úhrn v regionech bez 
přechodné podpory 
v celkovém součtu 

      170 302 508,68         156 967 732,03           114 504 011,48            86 886 714,00    

Výdaje typu ESF 
v celkovém součtu, 
je-li program 
spolufinancován 
ERDF 

- - -  -  

Zdroj: MONIT7+, MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, 1 EUR = 26,40 Kč. 
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Výdaje zaplacené příjemcem představují celkové prostředky vynaložené příjemci podpory (včetně vlastních 
podílů), uvažovány jsou schválené žádosti o platbu.  

Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů představuje celkové veřejné prostředky ve schválených žádostech o 
platbu.  

Výdaje zaplacené subjektem odpovědným za platby příjemcům představují podíl Společenství a podíl 
Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod.  

Celková částka obdržená od Evropské komise představuje zálohové a průběžné platby rozpočítané poměrně 
podle prioritních os. V tomto případě byl použit kurz dle platby. 

Dne 29. 10. 2009 proběhla první certifikace celkových veřejných prostředků a žádost o první průběžnou platbu 
ve výši přibližně 27,6 mil. EUR (z toho přibližně 23,5 mil. EUR jako příspěvek ERDF). V roce 2009 obdržel 
ROP Jihovýchod (resp. PCO) od Evropské komise včetně zálohových plateb přibližně 51,7 mil. EUR. Od 
počátku programového období tak ROP Jihovýchod již obdržel přibližně 86,9 mil. EUR (příspěvek ERDF), tedy 
asi 12 % alokace na program (ta činí 704 445 636 EUR příspěvku ERDF).  

Níže uvedené tabulky představují poměrné rozložení zálohových plateb a průběžné platby z Evropské komise 
mezi jednotlivé prioritní osy ROP Jihovýchod. Pro celkové rozložení plateb z Evropské komise viz tabulku 
Finanční údaje OP. 

 

Tabulka č. 6: Poměrné rozložení zálohových plateb z Evropské komise mezi prioritní osy ROP 
Jihovýchod 

Zálohové platby  Alokace celkem  Alokace na PO Záloha na PO 

   a  b    c d=(a*b)/c 

1. zálohová platba         14 088 912,72     828 759 572,00 

PO 1 406 092 191,00 6 903 567,25

PO 2 157 464 317,00 2 676 893,39

PO 3 237 025 238,00 4 029 429,04

PO 4 28 177 826,00 479 023,04

2. zálohová platba         21 133 369,08     828 759 572,00 

PO 1 406 092 191,00 10 355 350,87

PO 2 157 464 317,00 4 015 340,08

PO 3 237 025 238,00 6 044 143,57

PO 4 28 177 826,00 718 534,56

3. zálohová platba         14 088 912,72     828 759 572,00 

PO 1 406 092 191,00 6 903 567,25

PO 2 157 464 317,00 2 676 893,39

PO 3 237 025 238,00 4 029 429,04

PO 4 28 177 826,00 479 023,04
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Zálohové platby  Alokace celkem  Alokace na PO Záloha na PO 

   a  b    c d=(a*b)/c 

4. zálohová platba         14 088 912,72     828 759 572,00 

PO 1 406 092 191,00 6 903 567,25

PO 2 157 464 317,00 2 676 893,39

PO 3 237 025 238,00 4 029 429,04

PO 4 28 177 826,00 479 023,04

Zdroj dat: IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010 

Částky představují veřejné prostředky celkem, kurz dle plateb. 

Sloupce (a) a (d) představují podíly ERDF, sloupce (b) a (c) představují celkové veřejné výdaje. 

Zkratka PO znamená prioritní osa. 

 

Tabulka č. 7: Poměrné rozložení 1. průběžné platby z Evropské komise mezi  prioritní osy ROP 
Jihovýchod 

1. průběžná platba 

Alokace veřejných 
prostředků na osu 

Alokace podílu ERDF na 
osu 

Výkaz výdajů: 
Žádost o platbu na 

EK (ERDF) 

a b c d=(c*b)/a 

PO 1 406 092 191,00 345 178 362,00 21 489 152,52 18 265 779,62

PO 2 157 464 317,00 133 844 670,00 1 723 060,72 1 464 601,62

PO 3 237 025 238,00 201 471 452,00 4 419 088,85 3 756 225,52

PO 4 28 177 826,00 23 951 152,00 0,00 0,00

Celkem 828 759 572,00 704 445 636,00 27 631 302,09 23 486 606,76

 Zdroj dat: IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010 

Částky představují veřejné prostředky celkem, kurz dle plateb. 
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Sloupce (a) a (c) představují celkové veřejné výdaje, sloupce (b) a (d) představují podíly ERDF. 

Zkratka PO znamená prioritní osa. 

 

Tabulka č. 8: Seznam zálohových, průběžných plateb a souhrnných žádostí o platbu 

Platby Certifikace Souhrnné žádosti 

Zbývá 
vyčerpat 617 558 922,00 632 101 382,39 

Celkem 
vyžádáno 22 890 259,36 78 121 531,79 

% 3,25 % 11,09 % 

Celkem 
obdrženo 86 886 714,00 72 344 253,61 

% 12,33 % 10,27 % 

 Datum Částka Žádost č. Datum Částka Žádost č. 

Vyžádáno - - 

1. zálohová platba 

23.4.2009 454 354,06 

1 Obdrženo 19.12.2007 14 088 912,72 27.4.2009 454 354,06 

Vyžádáno - - 

2. zálohová platba 

30.4.2009 5 383 797,51 

2 Obdrženo 18.2.2008 21 133 369,08 - zamítnuta 

Vyžádáno - - 

3. zálohová platba 

14.5.2009 3 427 965,83 

3 Obdrženo 9.2.2009 14 088 912,72 21.5.2009 3 427 965,83 

Vyžádáno - - 

4. zálohová platba 

28.5.2009 2 178 604,67 

4 Obdrženo 20.4.2009 14 088 912,72 3.6.2009 2 172 824,58 

Vyžádáno 29.10.2009 22 890 259,36 

1. průběžná platba 

14.7.2009 17 016 324,79 

5 Obdrženo 11.11.2009 23 486 606,76 20.7.2009 16 835 114,91 

Vyžádáno   

 

30.7.2009 2 841 279,02 

6 Obdrženo   16.8.2009 2 890 038,71 

Vyžádáno   

 

3.9.2009 12 518 490,43 

7 Obdrženo   15.9.2009 12 518 490,43 

Vyžádáno   

 

1.10.2009 4 628 692,71 

8 Obdrženo   21.10.2009 4 512 495,14 

Vyžádáno   

 

3.11.2009 11 681 659,00 

9 Obdrženo   10.11.2009 11 681 659,00 

Vyžádáno    10.11.2009 58 215,69 10 
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Platby Certifikace Souhrnné žádosti 

Obdrženo   18.11.2009 58 215,69 

Vyžádáno   

 

10.11.2009 5 598 099,57 

11 Obdrženo   21.12.2009 5 559 027,30 

Vyžádáno   

 

31.12.2009 12 334 048,51 

12 Obdrženo   19.1.2010 12 234 067,96 

Zdroj dat: IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010 

Částky představují podíly ERDF v EUR. 

Částky přepočítány kursem dle Evropské centrální banky k danému datu. 

 

V níže uvedené tabulce je uveden rozpis příspěvku ERDF pro program podle alokace jednotlivých prioritních 
os a oblastí podpory. 

Tabulka č. 9: Finanční plán ROP Jihovýchod 

Prioritní osa/ 
oblast podpory 

Fond Příspěvek EU v EUR 
Veřejné prostředky 

celkem v EUR 
Podíl na celkové alokaci 

OP  

1. ERDF 345 178 362,00 406 092 191,00 49,00% 

1.1 ERDF 255 361 543,00 300 425 345,00 36,25% 

1.2 ERDF 34 809 407,00 40 952 244,00 4,94% 

1.3 ERDF 37 044 048,00 43 581 233,00 5,26% 

1.4 ERDF 17 963 364,00 21 133 369,00 2,55% 

2. ERDF 133 844 670,00 157 464 317,00 19,00% 

2.1 ERDF 121 119 320,00 142 493 317,00 17,19% 

2.2 ERDF 12 725 350,00 14 971 000,00 1,81% 

3. ERDF 201 471 452,00 237 025 238,00 28,60% 

3.1 ERDF 81 511 404,00 95 895 769,00 11,57% 

3.2 ERDF 49 937 657,00 58 750 185,00 7,09% 

3.3 ERDF 38 132 137,00 44 861 338,00 5,41% 

3.4 ERDF 31 890 254,00 37 517 946,00 4,53% 
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Prioritní osa/ 
oblast podpory 

Fond Příspěvek EU v EUR 
Veřejné prostředky 

celkem v EUR 
Podíl na celkové alokaci 

OP  

4. ERDF 23 951 152,00 28 177 826,00 3,40% 

4.1 ERDF 17 963 364,00 21 133 369,00 2,55% 

4.2 ERDF 5 987 788,00 7 044 457,00 0,85% 

Celkem ERDF 704 445 636,00 828 759 572,00 100% 

Zdroj dat: Prováděcí dokument ROP Jihovýchod, verze 1.15 vydaná dne 3. 2. 2010.  

 

Podle pravidla n+3/n+2 musí být každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi splněn do tří (resp. 
dvou) let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku). Pravidlo n+3 platí v ČR pro 
období 2007–2010 včetně4. Pravidlo N+2 potom pro období 2011–2013. Při nerespektování těchto pravidel 
může Evropská komise část závazku, který nebyl uhrazen platbou na účet, nebo na kterou neobdržela žádost 
o platbu, zrušit. Případně je možné převést část závazku na jiný operační program v rámci členského státu. 
Do vyčerpaných prostředků jsou započítávány i zálohy zaslané EK. 

Z hlediska pravidla n+3 bude pro úplné vyčerpání prostředků z ERDF alokovaných na ROP Jihovýchod 
nezbytné v roce 2010 certifikovat prostředky v rozsahu alokace roku 2007, která činí přibližně 87,4 mil. EUR. 
Řídicí orgán do konce roku 2009 proplatil již 93 047 849,00 mil. EUR (příspěvek ERDF). Evropská komise do 
konce roku 2009 certifikovala prostředky v objemu přibližně 23,5 mil. EUR (příspěvek ERDF) a na zálohách již 
vyplatila 63,4 mil. EUR. ROP Jihovýchod tak má v plnění pravidla n+3 přibližně roční náskok, protože už na 
konci roku 2009 téměř splňoval podmínky pro konec roku 2010.  

                                                 

4 Pravidlo n+3 bude z rozhodnutí EK pravděpodobně pro rok 2007 zrušeno. 
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Tabulka č. 10: Naplňování pravidla n+3/ n+2 

Finanční 
plán – 

rok 

Celková 
alokace EU 
prostředků 
2007–2013 

(roční) 

N+3 / N+2 
limity – 

souhrnné * 
Zálohy z EK – 

roční 

Žádosti o 
průběžnou / 
závěrečnou 

platbu 
předložené EK 

– roční 

Zálohy z EK + 
žádosti o 

platby z ČR – 
roční 

Zálohy z EK + 
žádosti o 

platby z ČR - 
souhrnné  

Rozdíl mezi 
limity a 

platbami – 
souhrnné 

a b c d=b+c e f=e-a 

2007 87 402 795,00    14 088 912,72   14 088 912,72 14 088 912,72 14 088 912,72 

2008 91 702 020,00    21 133 369,08   21 133 369,08 35 222 281,80 35 222 281,80 

2009 96 020 039,00    28 177 825,44 23 486 606,76 51 664 432,20 86 886 714,00 86 886 714,00 

2010 100 539 972,00 87 402 795,00    140 000 000,00 140 000 000,00 226 886 714,00 139 483 919,00 

2011 105 061 969,00 179 104 815,00    140 000 000,00 140 000 000,00 366 886 714,00 187 781 899,00 

2012 109 567 528,00 275 124 854,00    140 000 000,00 140 000 000,00 506 886 714,00 231 761 860,00 

2013 114 151 313,00 480 726 795,00    140 000 000,00 140 000 000,00 646 886 714,00 166 159 919,00 

2014    590 294 323,00    55 000 000,00 55 000 000,00 701 886 714,00 111 592 391,00 

2015    704 445 636,00    2 558 922,00 2 558 922,00 704 445 636,00 0,00 

Total 704 445 636,00 704 445 636,00 63 400 107,24 641 045 528,76 704 445 636,00 704 445 636,00 0,00 

Zdroj dat: IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010 

Uvažován podíl ERDF, částky EUR. 

Pro roky 2007 – 2009 uváděny skutečnosti, pro roky 2010 – 2015 uváděny predikce. 

Řídicí orgán neeviduje žádné neproplacené žádosti o průběžné platby na EK. 

 

Do konce roku 2009 schválil řídicí orgán v žádostech o platbu přibližně 156,6 mil. EUR celkových veřejných 
prostředků. Do konce roku 2009 pak proplatil 307 žádostí o platbu o celkovém objemu 114,5 mil. EUR 
(příspěvek Společenství a Regionální rady). Největší část těchto prostředků byla proplacena v rámci prioritní 
osy 1 (přibližně 67,3 mil. EUR) a v rámci prioritní osy 3 (přibližně 27,2 mil. EUR). 

Většina dosud proplacených prostředků byla proplacena právě v roce 2009, jak ukazuje také níže uvedená 
tabulka. Tato situace odráží fakt, že v předchozích letech byla většina projektových žádostí teprve ve fázi 
administrace, případně v počátcích realizace. 
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Tabulka č. 11: Proplácení prostředků příjemcům podpory v čase 

Prioritní 
osa 

Proplacené 
prostředky v roce 

2007 (EUR) 

Proplacené 
prostředky v roce 

2008 (EUR) 

Proplacené 
prostředky v roce 

2009 (EUR) 

Proplacené prostředky 
kumulativně (EUR) 

1. - 9 950 798,25 57 375 923,85 67 326 722,10 

2. - 374 863,75 12 216 894,37 12 591 758,11 

3. - 2 976 335,62 24 227 517,36 27 203 852,98 

4. 1 062 695,72 4 197 293,52 2 121 689,03 7 381 678,28 

Celkem 
OP 

1 062 695,72 17 499 291,15 95 942 024,61 114 504 011,48 

Zdroj: Monit7+, MSC2007; údaje k 7. 1. 2010 

Částky představují podíly Společenství a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP 
Jihovýchod.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, 1 EUR = 26,40 Kč. 

Částky jsou uváděny vždy ke konci kalendářního roku, tj. k 31. 12. daného roku. 
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Objem projektů krytých smlouvou ke konci roku 2009 již přesáhl plánovanou alokaci pro tento rok o 62,4 mil. 
EUR. Finanční historii a výhled na rok 2010 u vybraných ukazatelů představuje níže uvedený graf.  

Graf č. 1: Finanční historie a výhled 

 

Zdroj dat: IS MONIT7+, IS MSC2007 

Částky představují podíl ERDF a podíl Regionální rady. 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, 1 EUR = 26,40 Kč. 

V případě historie plateb za roky 2007, 2008, 2009 jsou uváděny částky skutečně proplacené řídicím 
orgánem. Predikce pro rok 2010 počítá s žádostmi o platbu dle finančních plánů projektů krytých smlouvou a 
zahrnuje také dříve předložené žádosti o platbu, které jsou momentálně (k 7. 1. 2010) v procesu administrace. 
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ROP Jihovýchod umožňuje křížové financování v prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
(konkrétně v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch) a v prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj 
měst a venkovských sídel (ve všech oblastech podpory). Limit pro využití křížového financování je stanoven 
na maximální výši 9 % alokace ERDF na prioritní osu. Do konce roku 2009 nebyl předložen žádný projekt 
požadující křížové financování. Pro další informace o křížovém financování viz kapitolu 4. 

 

2.1.C Informace o rozpisu využití fondů 

Tabulka č. 12: Kumulativní rozdělení alokací z příspěvku Společenství podle kategorií 

Prioritní 
téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

11 – Informační a 
komunikační technologie 
(přístup,zabezpečení, 
interoperabilita, 
předcházení 
rizikům,výzkum, inovace, 
e-obsah atd.) 

01 – 
Nevratná 
pomoc 

05 – Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 – Veřejná 
správa 

CZ064 376 786,27 3 498 641,00 

18 – Mobilní majetek 
železnic 

    
 11 113 215,00 

23 – Regionální / místní 
komunikace 

01 – 
Nevratná 
pomoc 

01 – Město 00 – Nevztahuje 
se 

CZ064 3 344 391,68 

248 218 685,00 

23 – Regionální / místní 
komunikace 

01 – 
Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 – Veřejná 
správa 

CZ063 13 099 184,28 

23 – Regionální / místní 
komunikace 

01 – 
Nevratná 
pomoc 

05 – Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 – Nevztahuje 
se 

CZ064 56 221 715,17 

23 – Regionální / místní 
komunikace 

01 – 
Nevratná 
pomoc 

05 – Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 – Veřejná 
správa 

CZ063 64 548 158,56 

24 – Cyklistické stezky 01 – 
Nevratná 
pomoc 

01 – Město 00 – Nevztahuje 
se 

CZ064 1 477 273,23 

17 065 196,00 24 – Cyklistické stezky 01 – 
Nevratná 
pomoc 

01 – Město 12 – Výstavba CZ064 321 604,42 

24 – Cyklistické stezky 01 – 01 – Město 17 – Veřejná CZ063 761 938,97 
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Prioritní 
téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

Nevratná 
pomoc 

správa 

24 – Cyklistické stezky 01 – 
Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 – Veřejná 
správa 

CZ064 453 744,30 

24 – Cyklistické stezky 01 – 
Nevratná 
pomoc 

05 – Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 – Nevztahuje 
se 

CZ064 540 205,52 

24 – Cyklistické stezky 01 – 
Nevratná 
pomoc 

05 – Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

12 – Výstavba CZ064 102 051,92 

24 – Cyklistické stezky 01 – 
Nevratná 
pomoc 

05 – Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 – Veřejná 
správa 

CZ063 3 536 582,27 

24 – Cyklistické stezky 01 – 
Nevratná 
pomoc 

05 – Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 – Veřejná 
správa 

CZ064 819 580,79 

25 – Městská doprava 01 – 
Nevratná 
pomoc 

01 – Město 11 – Přeprava CZ063 7 370 867,07 

37 306 427,00 

25 – Městská doprava 01 – 
Nevratná 
pomoc 

01 – Město 11 – Přeprava CZ064 17 348 049,24 

25 – Městská doprava 01 – 
Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 – Veřejná 
správa 

CZ064 465 357,23 

25 – Městská doprava 01 – 
Nevratná 
pomoc 

05 – Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 – Nevztahuje 
se 

CZ064 2 241 430,26 

25 – Městská doprava 01 – 
Nevratná 
pomoc 

05 – Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

11 – Přeprava CZ064 542 579,57 

28 – Inteligent Transport 
Systems (inteligentní 

01 – 
Nevratná 

01 – Město 11 – Přeprava CZ063 564 980,83 
870 976,00 
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Prioritní 
téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

dopravní systémy) pomoc 

28 - Intelligent Transport 
Systems (inteligentní 
dopravní systémy) 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 12 - Výstavba CZ064 1 374 962,39 

28 - Intelligent Transport 
Systems (inteligentní 
dopravní systémy) 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ064 856 706,85 

29 - Letiště 01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 861 912,88 7 142 858,00 

52 - Podpora čisté městské 
dopravy 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 331 924,02 23 461 006,00 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ063 928,72 

6 859 539,00 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ010 3 248,48 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ020 659,85 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ052 659,85 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 231 911,97 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 6 090,91 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ071 659,85 
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Prioritní 
téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

osídlené oblasti) 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ080 659,85 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 253 901,38 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ064 321 969,70 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ063 26 464,12 

55 - Propagace přírodního 
bohatství 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ064 202 852,23 

56 - Ochrana a rozvoj 
přírodního dědictví 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 679 094,67 
5 420 709,00 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 101 410,16 

93 323 196,00 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 673 138,54 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 14 - 
Pohostinství a 
ubytovací 
služby 

CZ063 2 770 314,18 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 14 - 
Pohostinství a 
ubytovací 
služby 

CZ064 8 080 690,58 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 16 - Činnosti v 
oblasti 
nemovitostí, 
pronájmu a 
podnikatelské 

CZ064 1 073 929,12 
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Prioritní 
téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

činnosti 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 350 102,55 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 1 421 082,80 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 19 - Činnosti 
týkající se 
lidského 
zdraví 

CZ064 80 739,72 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální 
a osobní služby 

CZ064 204 461,82 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ063 278 034,82 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ064 1 499 867,01 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ010 7 878,79 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ020 1 600,38 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ052 1 600,38 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 965 476,84 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 763 861,03 
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Prioritní 
téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ071 1 600,38 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ080 1 600,38 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

03 - Výroba 
potravinářských
výrobků a 
nápojů 

CZ064 1 641 095,83 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

06 - 
Nespecifikovaná 
výrobní 
odvětví 

CZ063 210 859,13 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

06 - 
Nespecifikovaná 
výrobní 
odvětví 

CZ064 333 245,91 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

14 - 
Pohostinství a 
ubytovací 
služby 

CZ063 2 843 295,75 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

14 - 
Pohostinství a 
ubytovací 
služby 

CZ064 4 475 061,40 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

16 - Činnosti v 
oblasti 
nemovitostí, 
pronájmu a 
podnikatelské 
činnosti 

CZ064 761 715,09 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 131 641,21 
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Prioritní 
téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ064 162 268,24 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

19 - Činnosti 
týkající se 
lidského 
zdraví 

CZ064 78 556,55 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ063 194 735,86 

57 - Jiná podpora zlepšení 
služeb cestovního ruchu 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ064 950 847,58 

58 - Ochrana a zachování 
kulturního dědictví 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 138 459,14 

16 864 428,00 

58 - Ochrana a zachování 
kulturního dědictví 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 14 - 
Pohostinství a 
ubytovací 
služby 

CZ063 264 558,79 

58 - Ochrana a zachování 
kulturního dědictví 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 414 591,47 

58 - Ochrana a zachování 
kulturního dědictví 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 1 817 405,31 

58 - Ochrana a zachování 
kulturního dědictví 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ063 582 508,24 

58 - Ochrana a zachování 
kulturního dědictví 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 466 430,26 

58 - Ochrana a zachování 
kulturního dědictví 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 111 805,01 

58 - Ochrana a zachování 
kulturního dědictví 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 

14 - 
Pohostinství a 

CZ063 241 477,27 
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Prioritní 
téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

ubytovací 
služby 

58 - Ochrana a zachování 
kulturního dědictví 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ064 349 471,38 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 640 277,58 

26 783 261,00 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 1 657 312,80 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 16 - Činnosti v 
oblasti 
nemovitostí, 
pronájmu a 
podnikatelské 
činnosti 

CZ064 492 424,24 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 3 726 584,73 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 3 694 291,49 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ064 1 652 293,09 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 124 440,31 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

12 - Výstavba CZ064 430 200,10 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 2 932 833,69 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ064 2 344 223,19 
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Prioritní 
téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

59 - Rozvoj kulturní 
infrastruktury 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ063 317 674,41 

60 - Jiná podpora 
zlepšování kulturních 
služeb 

     
2 275 359,00 

61 - Integrované projekty 
pro obnovu měst a 
venkova 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 4 713 506,22 

81 511 404,00 

61 - Integrované projekty 
pro obnovu měst a 
venkova 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 4 234 353,06 

61 - Integrované projekty 
pro obnovu měst a 
venkova 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 18 - Vzdělávání CZ063 1 701 096,73 

61 - Integrované projekty 
pro obnovu měst a 
venkova 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální 
a osobní služby 

CZ063 643 804,90 

61 - Integrované projekty 
pro obnovu měst a 
venkova 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální 
a osobní služby 

CZ064 472 041,95 

61 - Integrované projekty 
pro obnovu měst a 
venkova 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ064 1 126 799,42 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 519 661,26 

28 475 691,00 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 493 174,64 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 339 679,30 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 685 816,68 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 18 - Vzdělávání CZ063 1 145 615,71 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 18 - Vzdělávání CZ064 6 079 363,15 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 124 440,31 
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téma 
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financování 
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území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
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Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 103 608,84 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 866 981,46 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ064 855 125,57 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

18 - Vzdělávání CZ063 183 623,17 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

18 - Vzdělávání CZ064 2 106 665,98 

75 - Vzdělávací 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ063 1 216 374,71 

76 - Zdravotní 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 14 152 169,61 

29 431 682,00 

76 - Zdravotní 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 19 - Činnosti 
týkající se 
lidského 
zdraví 

CZ063 2 563 419,10 

76 - Zdravotní 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 19 - Činnosti 
týkající se 
lidského 
zdraví 

CZ064 7 254 047,81 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 48 394,76 

22 677 295,00 
77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 76 235,13 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 3 676 963,00 
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Prioritní 
téma 

Forma 
financování 
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území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
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Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 848 225,21 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální 
a osobní služby 

CZ064 689 745,58 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 124 440,31 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

12 - Výstavba CZ063 210 186,31 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 352 234,37 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ064 937 093,50 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

18 - Vzdělávání CZ064 67 984,90 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

19 - Činnosti 
týkající se 
lidského 
zdraví 

CZ063 201 455,82 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ063 68 758,39 

77 - Infrastruktura péče o 
děti 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 

22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ064 168 647,31 
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financování 
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Hospodářská
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téma dle OP v 
EUR 

osídlené oblasti) 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 2 353 995,80 

18 194 916,00 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 1 239 727,82 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 12 - Výstavba CZ063 382 062,68 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 2 678 242,05 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 3 110 345,95 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální 
a osobní služby 

CZ063 909 024,20 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální 
a osobní služby 

CZ064 1 650 285,78 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ064 1 218 056,39 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ063 1 265 327,15 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

00 - Nevztahuje 
se 

CZ064 2 359 479,51 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 608 223,03 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

17 - Veřejná 
správa 

CZ064 2 020 751,60 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 

18 - Vzdělávání CZ064 165 785,58 
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velmi řídce 
osídlené oblasti) 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální 
a osobní služby 

CZ063 343 885,58 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

20 - Sociální 
práce, veřejné, 
sociální 
a osobní služby 

CZ064 1 735 528,14 

79 - Jiná sociální 
infrastruktura 

01 - Nevratná 
pomoc 

05 - Venkovské 
oblasti (jiné než hory, 
ostrovy a řídce nebo 
velmi řídce 
osídlené oblasti) 

22 - Jiné 
nespecifikované 
služby 

CZ063 384 978,98 

81 - Mechanismy lepšího 
vytváření, monitorování a 
hodnocení dobrých politik a 
programů na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, 
budování kapacit pro 
provádění politik a 
programů. 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 1 931 818,18 

8 622 415,00 
81 - Mechanismy lepšího 
vytváření, monitorování a 
hodnocení dobrých politik a 
programů na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, 
budování kapacit pro 
provádění politik a 
programů. 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 2 361 111,11 

85 - Příprava, provádění, 
monitorování a kontrola 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 – Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 3 522 348,48 

7 903 880,00 

85 - Příprava, provádění, 
monitorování a kontrola 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 3 951 641,41 

85 - Příprava, provádění, 
monitorování a kontrola 

04 - Ostatní 
formy 
financování 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 109 196,02 

85 - Příprava, provádění, 
monitorování a kontrola 

04 - Ostatní 
formy 
financování 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 109 196,02 

86 - Hodnocení a studie; 
informace a komunikace 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ063 4 358 680,86 
7 424 857,00 
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Prioritní 
téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Částka v EUR 
Alokace na 

téma dle OP v 
EUR 

86 - Hodnocení a studie; 
informace a komunikace 

01 - Nevratná 
pomoc 

01 - Město 17 - Veřejná 
správa 

CZ064 5 240 470,01 

Celkem 340 812 960,33 704 445 636,00

Zdroj dat: IS MSC2007, údaje k 7. 1. 2010 

Uvažován podíl ERDF na projektech krytých smlouvou. 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, 1 EUR = 26,40 Kč 

Na základě definice v OP jsou za městské oblasti považovány obce s více než 5000 obyvateli a obce 
Pohořelice a Židlochovice. 

 

2.1.D Pomoc podle cílových skupin 

Materiál schválený usnesením vlády České republiky č. 682 ze dne 12. července 2000 Strategie regionálního 
rozvoje České republiky, resp. Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007–2013, schválená 
usnesením vlády České republiky č. 560 ze dne 17. května 2006 vymezuje na území ČR tzv. regiony se 
soustředěnou podporou státu. Ty se dále dělí na strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé regiony a 
regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností.  

Podle Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007–2013 se nachází na území NUTS 2 Jihovýchod 
hospodářsky slabé regiony, které jsou tvořeny územím okresů: Hodonín, Znojmo a Třebíč. Mezi regiony 
s nadprůměrnou nezaměstnaností patří území obcí s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem, 
Bučovice a Mikulov.  

V souvislosti s celostátně nízkou investiční aktivitou jsou tato území z řady důvodů „na okraji“ – v důsledku 
nedostatků ve vybavení infrastrukturou (dopravní, technickou, podnikatelskou) nepřitahují podnikatelské 
aktivity, v důsledku nízké podnikatelské aktivity se dostatečně nerozvíjí infrastrukturní systémy všeho druhu. 
Tato slabá území se vnitřními ekonomickými silami nemohou dostat na dráhu rychlejšího rozvoje a potřeba 
společenské (strukturální) podpory zde trvá.  
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Přínos ROP Jihovýchod k rozvoji regionů se soustředěnou podporou státu shrnuje následující tabulka. 

Tabulka č. 13: Investice OP ve znevýhodněných regionech 

Prioritní 
osa Znevýhodněné regiony 

Předložené žádosti Projekty kryté smlouvou 

počet v EUR počet v EUR 

1 
II. Hospodářsky slabé regiony 61 65 536 454,35 23 36 905 108,83 

III. Regiony s vysoce 
nadprůměrnou nezaměstnaností 6 4 357 182,41 2 1 885 742,59 

Celkem 67 69 893 637 25 38 790 851,43 

2 
II. Hospodářsky slabé regiony 102 35 579 768,19 28 7 819 114,20 

III. Regiony s vysoce 
nadprůměrnou nezaměstnaností 33 15 546 427,53 11 4 017 932,88 

Celkem 135 51 126 196 39 11 837 047,08 

3 
II. Hospodářsky slabé regiony 151 99 707 746,57 46 26 389 411,59 

III. Regiony s vysoce 
nadprůměrnou nezaměstnaností 22 16 580 082,44 9 5 579 000,14 

Celkem 173 116 287 829 55 31 968 411,72 

Celkem  375 237 307 661,48 119 82 596 310,23 

Zdroj dat: IS MONIT7+, údaje platné k 7. 1. 2010 

Částky představují celkové veřejné prostředky (tj. podíl ERDF a národní veřejné prostředky) 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, 1 EUR = 26,40 Kč 

Celkem bylo do konce roku 2009 předloženo 375 projektů zaměřených na znevýhodněné regiony o celkovém 
objemu veřejných prostředků 237,3 mil. EUR. Z toho byla smlouva podepsána u 97 projektů v hospodářsky 
slabých regionech (s celkovým podílem veřejných prostředků přibližně 71,1 mil. EUR) a 22 projektů 
v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (s celkovým podílem veřejných prostředků přibližně 
11,5 mil. EUR). 

Z územního hlediska jsou v rámci ROP Jihovýchod zvýhodňovány pouze projekty naplňující realizaci 
oblastních nebo místních strategických rozvojových dokumentů, které jsou schváleny orgány místní 
samosprávy. Prostřednictvím tohoto zvýhodnění přispívá ROP Jihovýchod také k naplňování principu 
subsidiarity.  
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ROP Jihovýchod při svém provádění dává důraz (podle možností svého obsahového zaměření) zejména na 
rovnost mužů a žen a ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Cílové skupiny, na něž se jednotlivé 
oblasti podpory zaměřují nebo mají dopad, jsou: senioři, opuštěné matky, nezletilí a mladiství, jakož i ostatní 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, profesní sdružení, obce a svazky obcí a jejich občané, místní 
podnikatelé a turisté. 

Nejčastějšími příjemci operačního programu jsou kraje, obce, svazky obcí a mikroregiony, právnické a fyzické 
osoby - podnikatelé, nestátní neziskové organizace, ale i další druhy a typy organizací veřejně prospěšných 
organizací z veřejného nebo soukromého sektoru. Seznam příjemců podpory z ROP Jihovýchod je dostupný 
na webových stránkách5 ROP Jihovýchod.  

 

2.1.E Vrácená nebo znovu použitá pomoc 

V průběhu roku 2009 došlo k jednomu případu vrácení finančních prostředků příjemcem. Šlo o projekt v rámci 
prioritní osy 2, oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Šlo o sankci za nesrovnalost ve 
výběrovém řízení (porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.). Příjemce tedy dne 1. 7. 2009 
vrátil částku 13 542,94 EUR6 (z celkových veřejných výdajů o objemu 519 732,39 EUR). Dotčená žádost o 
platbu nebyla zařazena v souhrnné žádosti o platbu, a tedy nebyla vrácena na účet PCO. Dle dohody s PCO 
se tak stane v roce 2010. Prostředky poté budou znovu vráceny do programu.  

 

2.1.F Kvalitativní analýza 

2.1.F.a. Informace	k	reálnému	pokroku	ROP	Jihovýchod	

Do konce roku 2009 již byla podepsána smlouva u projektů v objemu přibližně 451,9 mil. EUR celkových 
veřejných prostředků, tj. asi 54,53 % alokace programu. V tomto ohledu nejrychleji postupující prioritní osou 
(mimo Technickou pomoc) je prioritní osa 3, kde je již smlouvou kryto asi 70,85 % její alokace. Následuje 
prioritní osa 1 s objemem veřejných prostředků krytých smlouvou ve výši 51,79 % své alokace a konečně 
prioritní osa 2 s objemem veřejných prostředků krytých smlouvou ve výši 30,66 % alokace. Proplaceno bylo 
příjemcům podpory již 114,5 mil. EUR, tj. asi 14,23 % alokace programu. V rámci prioritní osy 4 bylo od 
počátku programového období vydáno rozhodnutí o financování u 8 projektů o objemu veřejných prostředků 
ve výši 25,4 mil. EUR (tj. 90,12 % alokace osy). Největší část proplacených prostředků byla vynaložena 

                                                 

5 Celá webová adresa zní: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznam-prijemcu. 

6 Použitý kurs: ECB leden 2010, tj. 26,40Kč/EUR. 
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v rámci prioritní osy 1 (v celkovém objemu 67,3 mil. EUR). Platebním a certifikační orgánem byly certifikovány 
celkové veřejné způsobilé prostředky v objemu 27,6 mil. EUR. 

Tabulka č. 14: Postup realizace programu a prioritních os 

Prioritní 
osa 

Alokace  
2007-2013 

Projekty kryté smlouvou / 
rozhodnutím kumulativně 

od počátku 
programovacího období 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Certifikované prostředky 
předložené EK 

EUR 
podíl na 
alokaci 

(%) 
EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 
 EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 

1. 406 092 191,00 210 307 499,80 51,79 %  67 326 722,10  16,86 %  21 489 152,52  5,29 % 

2. 157 464 317,00 48 275 470,16 30,66 %  12 591 758,11  8,15 %  1 723 060,72  1,09 % 

3. 237 025 238,00 167 926 398,21 70,85 %  27 203 852,98  12,21 %  4 419 088,85  1,86 % 

4. 28 177 826,00 25 393 484,85 90,12 %  7 381 678,28  26,20 %  0,00  0,00 % 

Celkem 
OP 

828 759 572,00 451 902 853,02 54,53 % 114 504 011,48 14,23 % 27 631 302,09 3,33 % 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. 
Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory. 

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti 
podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr veřejných prostředků krytých smlouvou vůči alokaci 
může být zkreslený. 

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím 
orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci 
ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu. 

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace. 

 

V roce 2009 byla podepsána smlouva u 214 projektů s celkovou výší veřejných prostředků 240,4 mil. EUR. 
Z toho největší část prostředků připadá na  prioritní osu 1, a to ve výši 123,7 mil. EUR. Druhého největšího 
pokroku dosáhla v roce 2009 prioritní osa 3, kde byla podepsána smlouva u projektů s objemem veřejných 
prostředků 90,4 mil. EUR. V prioritní ose 2 byla v roce 2009 podepsána smlouva u projektů o objemu 
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veřejných prostředků ve výši 26,3 mil. EUR. V prioritní ose 4 nebyly v roce 2009 předloženy žádné nové 
projekty a nedošlo ani k vydání nového rozhodnutí o financování.  

V roce 2009 bylo finančně ukončeno 57 projektů o celkovém objemu veřejných prostředků ve výši přibližně 37 
mil. EUR. 

Tabulka č. 15: Postup realizace programu a prioritních os v roce 2009 a kumulativně 

Prioritní 
osa 

Alokace  
2007-2013 

Projekty kryté 
smlouvou / 

rozhodnutím 
k financování v roce 

2009 

Ukončené projekty 
v roce 2009 

Projekty kryté 
smlouvou / 

rozhodnutím 
kumulativně od 

počátku 
programovacího 

období 

Ukončené projekty 
kumulativně od 

počátku 
programovacího 

období 

počet EUR počet EUR počet EUR počet EUR 

1.  406 092 191,00  52  123 724 138,30  11  21 225 449,16  95  210 307 499,80  12  21 308 633,55 

2.  157 464 317,00  62  26 251 404,36  16  2 324 268,34  120  48 275 470,16  17  2 361 029,93 

3.  237 025 238,00  100  90 388 196,58  28  11 997 417,82  177  167 926 398,21  28  11 997 417,82 

4.  28 177 826,00  0  0,00  2  1 477 272,73  8  25 393 484,85  2  1 477 272,73 

Celkem 
OP 

828 759 572,00  214  240 363 739,24  57  37 024 408,04  400  451 902 853,02  59  37 144 354,02 

Zdroj dat: IS MONIT7+, IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, 1 EUR = 26,40 Kč 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. 

Ukončenými projekty se rozumí projekty finančně ukončené. 
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Graf č. 2: Postup realizace ROP Jihovýchod v čase 

 

Zdroj dat: IS MONIT7+, IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, 1 EUR = 26,40 Kč 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.  

Částky jsou uváděny vždy ke konci kalendářního roku, tj. k 31. 12. daného roku. 

 

K 31. 12. 2009 bylo ve všech prioritních osách celkem od začátku realizace programu předloženo 1126 
projektových žádostí s celkovým objemem požadovaných veřejných prostředků ve výši 1304,1 mil. EUR. 
Tento objem představuje 157,35 % celkové alokace programu a je tedy zřejmé, že ROP Jihovýchod nemá 
problémy s absorpční kapacitou. Z těchto předložených žádostí byla již do konce roku 2009 podepsána 
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smlouva u 400 projektů s celkovým objemem veřejných prostředků ve výši 451,9 mil. EUR, tj. 54,53 % alokace 
programu. Do konce roku 2009 bylo také již ukončeno 59 projektů o objemu 37,1 mil. EUR (tj. 4,48 % alokace 
programu). Lze tedy konstatovat, že tempo čerpání alokace ROP Jihovýchod odpovídá časové fázi 
programového období. 

Podrobný přehled o projektech registrovaných v ROP Jihovýchod přináší níže uvedený graf. 

Graf č. 3: Zásobník projektů ROP Jihovýchod 

 

Zdroj dat: IS MONIT7+, IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, 1 EUR = 26,40 Kč 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. 
U projektů v realizaci a s ukončeným financováním jsou uvažována data ze smlouvy, u projektů v ostatních 
stavech (včetně souhrnného stavu zaregistrované projekty celkem) jsou uvažována data z projektové žádosti.  

Projekty kryté smlouvou jsou v tomto grafu rozděleny na projekty, které jsou dosud v realizaci (před 
ukončením financování) a projekty ukončené (s ukončeným financováním). 
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2.1.F.b. Přínos	ROP	Jihovýchod	k	naplnění	cílů	NSRR	

Národní strategický referenční rámec (NSRR) je klíčovým politickým dokumentem na úrovni členských států 
vyžadovaný obecným nařízením. NSRR popisuje nastavení systému koordinace politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti v ČR a podrobně rozpracovává priority do jednotlivých dílčích cílů. Zároveň definuje 
strategie k dosažení těchto cílů, včetně jejich promítnutí do struktury operačních programů. Provázanost ROP 
JV se strategickými cíli NSRR na období 2007–2013 je uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 16: Přínos ROP Jihovýchod k naplnění cílů NSRR 

Strategické cíle NSRR 

Prioritní osy ROP NUTS 2 Jihovýchod 

Dostupnost dopravy 
Rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu 
Udržitelný rozvoj měst a 

venkovských sídel 

I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika 

Konkurenceschopný 
podnikatelský sektor 

 XX XX 

Podpora kapacit V&V X  X 

Rozvoj udržitelného cestovního 
ruchu 

X XXX X 

II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

Vzdělávání   XXX 

Zvyšování zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

 X X 
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Strategické cíle NSRR 

Prioritní osy ROP NUTS 2 Jihovýchod 

Dostupnost dopravy 
Rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu 
Udržitelný rozvoj měst a 

venkovských sídel 

Posilování sociální soudržnosti X XX XX 

Rozvoj informační společnosti X  XX 

III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí 

Ochrana a zlepšení kvality 
životního prostředí 

X X XX 

Zlepšení dostupnosti dopravou XXX   

IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území 

Vyvážený rozvoj regionů XXX XX XX 

Rozvoj městských oblastí X X XXX 

Rozvoj venkovských oblastí X X XXX 

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 

Vysvětlivky:  

XXX – prioritní osa ROP je dominantně zaměřená na dosažení cílů dané priority NSRR;  

XX – prioritní osa ROP významně napomáhá dosažení cílů dané priority NSRR;  

X – prioritní osa ROP není přímo zaměřená na danou prioritu NSRR, ale zprostředkovaně napomáhá 
k dosažení jejích cílů.  
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ROP JV výrazně přispívá zejména ke splnění strategického cíle NSRR III „Atraktivní prostředí a IV „Vyvážený 
rozvoj území“. ROP se zaměřil především na rozvoj relevantní dopravní infrastruktury (tj. výstavbu, 
rekonstrukci, modernizaci a zlepšení technických parametrů silnic II. a III. třídy, především těch, které 
představují napojení na TEN-T) a na vytváření či posilování integrovaných metropolitních či regionálních 
systémů veřejné dopravy. Dále ROP podpořil významně rozvoj cestovního ruchu, pro který existuje výrazný 
potenciál i ve venkovských a periferních oblastech. Cíleně je podporována i obnova a záchrana kulturních 
památek, které mají zásadní vliv na rozvoj cestovního ruchu. Prioritní osa „Udržitelný rozvoj měst a 
venkovských sídel“ je svým zaměřením zacílena na rozvoj vzdělávání, posilování sociální soudržnosti a na 
celkový rozvoj městských a venkovských oblastí. 

 

2.1.F.c. Přínos	ROP	Jihovýchod	k	horizontálním	cílům	EU		

Regionální operační program Jihovýchod v souladu s čl. 16 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti 
nařízení a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 zohledňuje (zajišťuje) podporu rovnosti žen a můžu a 
začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází provádění pomoci. Současně je zohledňována rovnost 
příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského a světového 
názoru nebo sexuální orientaci. V rámci implementace ROP Jihovýchod je zvláštní pozornost věnována 
gender problematice takovým způsobem, aby ženy mohly profitovat z prostředků strukturálních fondů stejně 
jako muži. Přestože projekty v rámci ROP Jihovýchod nejsou, mimo křížového financování, financovány 
z Evropského sociálního fondu a neobsahují tak aktivity primárně zaměřené na podporu rovných příležitostí, je 
na dodržování těchto principů v rámci ROP Jihovýchod kladen značný důraz.  

Za účelem naplňování cílů rovných příležitostí, je tato problematika součástí obou fází hodnocení projektů. Při 
hodnocení přijatelnosti projektů jsou vyřazovány ty projekty, které mají v oblasti rovných příležitostí negativní 
vliv, následně při bodování jsou zvýhodněny ty projekty, které obsahují konkrétní aktivity na podporu rovných 
příležitostí. Žadatel o podporu proto ve specifické části projektové žádosti popisuje vliv projektu na rovné 
příležitosti, a jak projekt plánuje realizaci konkrétních aktivit na podporu rovných příležitostí. Cílem ROP 
Jihovýchod je motivovat žadatele, aby vedle hlavního cíle projektu zvážili rozšíření projektových aktivit o ty, 
které mají pozitivní dopad na rovné příležitosti. Zohlednění rovných příležitostí má dopad na následné 
hodnocení projektové žádosti, kdy projekty s pozitivním vlivem na rovné příležitosti jsou bodově zvýhodněny. 

Pokud jde o dopady realizace programu na životní prostředí je programová dokumentace nastavena tak, aby 
každý z podpořených projektů v procesu hodnocení prokázal alespoň indiferentní vliv na životní prostředí, 
přičemž lepší bodové hodnoty obdrží projektový záměr s pozitivním vlivem na životní prostředí. 

ROP Jihovýchod má tyto priority v sobě integrálně zakomponovány v rámci hodnotících kritérií, a to nejenom 
v sekci F Horizontální témata, ale i v dalších sekcích, hodnotících socioekonomické dopady projektů. 
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Především je hodnoceno, zda má projekt má další významné multiplikační efekty vzhledem k velikosti 
investice (např. nepřímo vytvořená pracovní místa, zvýšení spotřeby navazujících služeb a vznik nových 
služeb, zvýšení bezpečnosti)“ a to až 4 body. V rámci specifických kritérií pak může projekt za naplňování 
horizontálních cílů získat až dalších 36 bodů ze 100 možných. Více než 40 % z bodového hodnocení projektů 
je tak přímo navázáno naplňování horizontálních cílů. 

Na základě dosavadních zkušeností s naplňováním principu rovných příležitostí je snahou ROP Jihovýchod 
zapojit do procesu posuzování projektových žádostí organizace věnující se problematice rovných příležitostí 
případně nechat posoudit projektový záměr přímo osobami ohrožených sociální exkluzí. Smyslem zapojení 
těchto organizací a osob do procesu posuzování projektů je snaha, aby byly v co možná největší míře 
zohledněny praktické požadavky cílové skupiny a nejednalo se pouze o splnění základních technických 
požadavků na výstavbu. 

V roce 2009 nebyly zaznamenány žádné významné překážky v naplňování horizontálních cílů. 

 

2.1.F.d. Příspěvek	intervencí	ROP	Jihovýchod	k	cílům	Lisabonské	strategie	

V rámci ROP Jihovýchod dosud nebyl finančně ukončen žádný projekt, který by spadal pod výše vyjmenovaná 
prioritní témata. Ke konci roku 2009 však již byla podepsána smlouva u projektů, které počítají s výdaji na 
daná prioritní témata v celkovém objemu 5 367 273,25 EUR7, tj. asi 15,35 % alokace. 

Tabulka č. 17: Alokace témat přispívajících k cílům Lisabonské strategie 

Prioritní téma Alokace na téma dle OP v EUR 

11 - Informační a komunikační technologie (přístup,zabezpečení, 
interoperabilita, předcházení rizikům,výzkum, inovace, e-obsah atd.) 3 498 641,00

28 - Intelligent Transport Systems (inteligentní dopravní systémy) 
870 976,00

29 - Letiště 7 142 858,00

52 - Podpora čisté městské dopravy 23 461 006,00

Celkem 34 973 481,00

Zdroj: IS MSC2007, údaje k 7. 1. 2010. 

                                                 

7 Použitý kurs: ECB leden 2010, tj. 26,40Kč/EUR. 
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Uvažovány podíly ERDF. 

 

Při standardním způsobu výpočtu tvoří podíl témat, kterými ROP Jihovýchod přispívá k naplňování Lisabonské 
strategie na příspěvku Společenství, asi 4,96 %. Dle řídicího orgánu ROP Jihovýchod však je pro kvalitní 
analýzu earmarkingu nutné zahrnout i další oblasti působnosti OP (např. s ohledem na podporu aktivit 
přispívajících k čistotě městské dopravy apod.). ROP Jihovýchod přispívá z tohoto hlediska k plnění 
Lisabonské strategie přibližně 21,2 % alokace ERDF. Postup výpočtu je uveden v níže uvedené tabulce. 

Tabulka č. 18: Earmarking 

Oblast 
podpory 

Priority Lisabonské 
strategie - částka 
(EUR) 

Priority Lisabonské 
strategie - podíl na alokaci 
oblasti podpory / 
programu (%) 

Způsob výpočtu 

1.1 7 142 858 2,8 % prioritní téma 29 
1.2 34 809 407 100 % celá alokace Příspěvku Společenství 
1.3 37 044 048 100 % celá alokace Příspěvku Společenství 
1.4 17 963 364 100 % celá alokace Příspěvku Společenství 
2.1 0 0 % nesouvisí přímo s Lisabonskou strategií 
2.2 0 0 % nesouvisí přímo s Lisabonskou strategií 

3.1 20 377 851 25 % 
indikátory, odhad podle schválených 
projektů (1/4) 

3.2 14 481 920 29 % prioritní téma 11 a 75 
3.3 11 439 641 30 % prioritní téma 11 a 75 
3.4 6 052 771 19 % prioritní téma 11 a 75 
4.1 0 0 % nesouvisí přímo s Lisabonskou strategií 

4.1 0 0 % nesouvisí přímo s Lisabonskou strategií 

Celkem 149 311 860 21,2 %   

Zdroj: IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010. 

Uvažovány podíly ERDF. 
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2.1.F.e. Důležité	mezníky	ROP	Jihovýchod	v	roce	2009	

Tabulka č. 19: Důležité mezníky ROP Jihovýchod v roce 2009 

Datum Místo Nástin obsahu události 

5.2.2009 Rančířov 17. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod 

4.3.2009 Brno Seminář pro nové příjemce 

22.4.2009 Jihlava 18. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod 

23.4.2009 Brno 
Kulatý stůl s hejtmany, zástupci ministerstev, finančních 

institucí a regionálních rad 

27.4.2009  Proplacena 1. souhrnná žádost o platbu 

28.4.2009 Brno Seminář pro žadatele 

30.4.2009 Jihlava Seminář pro žadatele 

od 4.5.2009 do 31. 8. 
2009 

 Výzva 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

13.5.2009 Brno Seminář pro příjemce 

14.5.2009 Jihlava In-line závod o zlatou brusli regionu Jihovýchod 

14.5.2009 Jihlava Seminář pro příjemce 

18.5.2009 Brno Návštěva evropského ombudsmana 

1.6.2009 Černá Hora Setkání ministrů zemědělství a rybářství Evropské unie 

od 1.6.2009 do 
30.11.2009 

 Výzva 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

1.6.2009 30.9.2009  Výzva 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 
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Datum Místo Nástin obsahu události 

5.6.2009 Jihlava 6. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

9.6.2009 Brno Seminář pro příjemce 

10.6.2009 Jihlava Seminář pro příjemce 

24.6.2009 Brno 19. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod 

od 29.6.2009 do 
30.9.2009 

 Výzva 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

1.7.2009 Brno Třetí narozeniny Regionální rady Jihovýchod 

od 1.7.2009 do 
30.10.2009 

 Výzva 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

6.8.2009 Brno Schválení řídícího a kontrolního systému ROP Jihovýchod

29.8.2009 Brno In-line jízda Brnem 

31.8.2009 Rančířov 20. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod 

od 1.10.2009 do 6.1.2010  Výzva 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

8.10.2009 Brno 21. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod 

od 8.10.2009 do 
6.11.2009 

 
Výzva 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel 

hromadné přepravy osob 

29.10.2009  1. certifikace plateb PCO 

11.11.2009 Brno 22. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod 

19.11.2009 Brno Výroční konference ROP Jihovýchod 

20.11.2009 Brno 7. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 
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Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 

 

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství 

Řídící orgán ROP Jihovýchod plně respektuje všechna právní nařízení a rozhodnutí Evropské komise a při 
provádění pomoci z ERDF postupoval v roce 2009 v souladu s politikami Společenství.  

Řídící orgán vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace OP, který je v souladu 
s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad 
s pravidly: 

 hospodářské soutěže, 
 veřejných zakázek, 
 ochrany životního prostředí, 
 podpory rovných příležitostí. 

Pravidla hospodářské soutěže 

Prostředky na realizaci OP jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná 
pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.  

Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského 
společenství. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních 
prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo 
určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky 
z tohoto základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o ES. 

V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem 
státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 
272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních 
programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí podpory je také zohledněn princip kontroly 
projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.  

Veřejné zakázky  

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OP pro všechny příjemce pomoci 
povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 



   

  MV–08–6–příl–1 

 

59 

 

předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES a současně podle 
doplňujících pravidel OP. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany Řídícího orgánu. 

Na základě proběhnutých auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj 
(NOK) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, 
které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v programovém období 2007-2013“ je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace 
kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento 
dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne 12. ledna 2009 č. 48. Tyto závazné postupy slouží také jako 
podklad při tvorbě metodického pokynu pro Územní finanční orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek.  

Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů 
spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy ES musí být striktně dodržován, kontrolován a při 
jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně 
poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu 
nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o 
zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu.  

Ochrana životního prostředí 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých 
plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

Podpora rovných příležitostí 

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 6 – 
Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. 

Popis zakomponování horizontálních témat do nastavení OP je uveden v kvalitativní analýze výroční zprávy, 
tj. v kapitole 2.1.F. 

 

2.3 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění 

V rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení 1083/2006 nebyly za období od 1. 7. 
2008 do 30. 6. 2009 ze strany auditního orgánu a rovněž ze strany pověřeného auditního subjektu (dále PAS) 
zjištěny žádné nedostatky s vysokou mírou závažnosti a nebyla identifikována zjištění, která by negativně 
ovlivnila čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU a národního spolufinancování. V rámci jednotlivých 
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auditů PAS nebyly zjištěny problémy, které by byly označeny za systémové. Ke všem zjištěním u auditů 
systémů byla přijata adekvátní opatření. Zároveň nebyla zjištěna taková pochybení, která by vedla k vyčíslení 
neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav.  

Mezi problémy z hlediska implementace ROP Jihovýchod byly v roce 2009 detekovány následující 
skutečnosti: nedostatečný monitorovací informační systém (např. z hlediska uživatelské vstřícnosti) a chybějící 
propojení s účetním informačním systémem, kolísající kurz české koruny vůči euru (vliv na reálnou alokaci 
celkových prostředků programu) a chyby příjemců při realizaci zadávacích řízení. 

Informační systémy jsou neustále rozvíjeny a zdokonalovány s cílem zajistit zjednodušení práce jak na straně 
žadatelů a příjemců, tak na straně pracovníků řídicího orgánu. V roce 2009 tak bylo například spuštěna 
elektronická verze monitorovacích zpráv. Dále byly vytvořeny příručky a manuály, které mají uživatelům 
zpříjemnit orientaci v informačním systému. Tyto příručky a manuály jsou průběžně aktualizovány. V roce 
2009 bylo také zprovozněno propojení mezi monitorovacím systémem a účetním systémem. 

Vzhledem k vývoji kurzu české koruny na devizových trzích a potencionálnímu nebezpečí ve vztahu 
k pravidlům n+3 a n+2 bere ŘO při plánování výzev vývoj kurzu do úvahy. Současně se zohledněním vývoje 
kurzu je zohledněn i vývoj inflace (především v oblasti stavebnictví), který může mít také negativní efekt na 
plnění cílů ROP. K dalším přijatým opatřením vedle sledování vývoje kurzu české koruny a inflační křivky patří 
průběžné sledování čerpání finančních prostředků ze strany příjemců ROP a to především na již zmíněná 
pravidla n+3 a n+2. 

Problematiku zadávacích řízení příjemců řídicí orgán řeší prostřednictvím seminářů pro příjemce a žadatele. 
Také provedl výběrové řízení na advokátní kancelář, která bude provádět kontrolu výběrových řízení příjemců.  

V průběhu roku 2009 nebyly zjištěny žádné problémy, které souvisí s obecným nastavením řídících a 
kontrolních systémů (ŘKS) ROP Jihovýchod (v souladu s čl. 71 nařízení 1083/2006), ani problémy související 
s personálním zajištěním operačního programu, které by mohly ohrozit proces implementace ROP 
Jihovýchod. Popis řídících a kontrolních systémů byl zpracován ke dni 25. 9. 2008 a odeslán do Evropské 
komise (EK) dne 24. 11. 2008. EK popis ŘKS dne 22. 1. 2009 vrátila k dopracování a k vypořádání 
připomínek. Po jejich zapracování byl doplněný popis ŘKS znovu odeslán EK dne 9. 6. 2009. Ten byl poté 
včetně Zprávy dle čl. 71 a Stanoviska byl schválen Evropskou komisí dne 5. 8. 2009.  

Auditní orgán Ministerstva financí České republiky (dále AO MF ČR) vydal dne 21. 12. 2009 výroční 
stanovisko k přezkumu fungování ŘKS v rámci ROP Jihovýchod v období od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009. 
Vzhledem k tomu, že ŘKS byl v uvedeném období v souladu s platnými požadavky čl. 58 a 62 nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 a oddílu 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a fungoval účinně a poskytl tak přiměřenou 
jistotu, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné, a tudíž i přiměřenou jistotu, že související transakce 
jsou legální a řádné, neměl AO MF ČR k ŘKS výhrady.  

ROP Jihovýchod zaznamenal (v některých případech enormní) převis zájmu ze strany předkladatelů 
projektových žádostí nad alokací u všech vyhlášených výzev (viz. kapitolu 2.1.A). Častým důvodem pro 
neposkytnutí podpory je proto vysoká konkurence mezi projekty, díky které uspějí jen nejkvalitnější projektové 
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žádosti. Mezi další důvody vyřazení žádosti patří formální nedostatky žádostí a nízké bodové ohodnocení 
v důsledku nedostatečného zaměření těchto projektů na naplňování cílů programu. V rámci ROP Jihovýchod 
tak bylo vyřazeno 64 % předložených projektových žádostí. Příčiny vyřazování se daří eliminovat díky 
konzultacím, seminářům, školením a osvětě dalšími komunikačními kanály. Cílem řídicího orgánu je udržet 
stále vysoký zájem o ROP Jihovýchod při současném zvyšování kvality projektů.  

 

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu 

2.4.1 Realokace v rámci prioritní osy 2 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod Monitorovací výbor dle svého statutu, článku 4, odst. h) projednal a 
schválil dne 20. 11. 2009 usnesením č. 011/MV07/09 přesun alokace finančních prostředků z oblasti podpory 
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu do oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod v souladu s „Doporučenými pokyny k revizi operačních 
programů 2007–2013”, vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj, Národním orgánem pro koordinaci (NOK), v 
prosinci 2008, informovala NOK o plánovaném přesunu prostředků z oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb 
v cestovním ruchu přesunout do oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Tato změna byla 
posouzena jako méně závažná, nejedná se o změnu operačního programu a tedy nevyžaduje postup podle čl. 
33 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecného nařízení). 

Dle Prováděcího dokumentu ROP Jihovýchod, verze 1.14, byla finanční alokace na prioritní osu č. 2 Rozvoj 
udržitelného cestovního ruchu rozdělena mezi oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu v poměru 85:15 (tj. 113,8 mil. eur z ERDF na oblast podpory 2.1 a 20,1 
mil. eur z ERDF na oblast podpory 2.2). Nový poměr byl stanoven na přibližně 9:1, tedy 121,1 mil. eur z ERDF 
na oblast podpory 2.1 a 12,7 mil. eur z ERDF na oblast podpory 2.2.  

Návrh na přesun finančních prostředků z oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu do oblasti 
podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch se opíral o výsledky evaluace „Analýza čerpání a 
zdůvodnění přesunu finančních prostředků v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod z oblasti 
podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu do oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch“. 
Jako klíčové pro přesun prostředků mezi oblastmi podpory byly určeny především tyto důvody: 

 Pravděpodobné naplnění klíčových indikátorů oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, 
tedy splnění cílů stanovených Prováděcím dokumentem ROP Jihovýchod. 

 Nízký zájem žadatelů o oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu (podprůměrný nebo 
chybějící převis poptávky).  

 Nízká kvalita podávaných projektů - medián skóre schválených projektů je 60,8 bodu. 
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 Reakce na významné socioekonomické změny, ke kterým dochází v průběhu realizace programu, kdy 
pro snížení dopadů ekonomické krize je třeba spíše vybudování infrastruktury a tvorba udržitelných 
pracovních míst 

 

2.4.2 Změny v indikátorové soustavě ROP Jihovýchod 

V průběhu roku 2009 došlo ke změnám v indikátorové soustavě ROP Jihovýchod. Změny týkající se struktury 
indikátorové soustavy vycházely zejména z doporučení evaluační studie „Zhodnocení nastavení indikátorové 
soustavy ROP Jihovýchod a návrh jejího zkvalitnění“, která byla pro řídicí orgán externě zpracována 
v průběhu roku 2009. Změny v názvech, kódech a definicích indikátorů vycházely především z úprav 
Národního číselníku indikátorů.  

Cílem všech těchto změn bylo zpřehlednění a zjednodušení indikátorové soustavy a její optimalizace 
vzhledem k cílům ROP Jihovýchod. Příslušné změny v indikátorové soustavě schválil Výbor Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 24. zasedání a Monitorovací výbor na svém 8. zasedání dne 20. 
května 2010.  
 

2.4.3 Ekonomický kontext implementace ROP Jihovýchod v roce 2009 

Na další případné změny v souvislosti s realizací programu bude mít vliv rovněž makroekonomická situace 
českého hospodářství. Nepříznivý vývoj globální ekonomiky, spojený s výrazným útlumem poptávky, 
pokračoval také v prvních měsících roku 2009. Jeho projevem bylo další zúžení exportních trhů, které se 
nezbytně promítlo také do výsledků české ekonomiky. Hrubý domácí produkt poklesl v 1. čtvrtletí 2009 
meziročně o 3,4 %, zatímco ještě ve stejném období předchozího roku vzrostl o 3,8 %. Pravděpodobné 
pozvolné zotavení můžeme pozorovat až ve 3. čtvrtletí roku 2009. U analýzy ekonomického kontextu jsou 
sledovány především: vývoj kurzu české koruny vůči Euru na devizových trzích, inflace (zejména ceny ve 
stavebnictví), dopady krize a situace na úvěrových trzích. 

Vývoj kurzu české koruny  

Podle analýzy MPO vývoj české ekonomiky probíhal v 1. pololetí roku 2009 ve ztížených podmínkách, jejichž 
projevem bylo zejména oslabení globálního ekonomického růstu (vyvolané rostoucí nejistotou světového 
finančního systému), zvýšení cen surovin a rychlé posilování kurzu koruny. Koruna od ledna 2009 do února 
2009 sice oslabila o více než 11 %, ale v dalším průběhu roku postupně posilovala (s vrcholem v září 2009). 
Závěrečné čtvrtletí pak bylo provázeno oslabováním koruny až takřka na úroveň počátku roku.  
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Graf č. 4: Vývoj kurzu české koruny na devizových trzích 

 

Zdroj: ČNB8 

Finanční situace ve stavebnictví 

Dle analýzy MPO9 dostupné k 20. 2. 2009 hodnotící finanční situaci ve stavebnictví za první pololetí roku 2009 
stavební produkce celkově klesla v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 4,8 %. Na tomto výsledku 
se podílelo pozemní stavitelství poklesem o 11,7 % a inženýrské stavitelství, tažené státními (evropskými) 
zakázkami, růstem o 16,4 %. 

Inflace 

Důležitým ukazatelem zdraví ekonomiky je přiměřená míra inflace, protože tato ovlivňuje jak kupní sílu 
obyvatel, ceny ve stavebnictví, tak i směnné kurzy české koruny. Podle ČSÚ byla průměrná meziroční míra 
inflace v roce 2009 1,0 % (meziroční míra inflace v roce 2008 byla 6,3 %), což může mít za následek vyšší 
inflační očekávání v roce 2010 a možné navyšování rozpočtových položek podávaných projektů.  

                                                 

8 www.cnb.cz 

9 Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009. Přesná webová adresa: 
http://www.mpo.cz/dokument66054.html. 
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Graf č. 5: Vývoj inflace 

 

Zdroj: ČSÚ10  

 

Úvěrové trhy 

Zpráva ČNB z června 2009 identifikovala dvě hlavní rizika: pokračování a prohlubování finanční krize a recese 
v západních ekonomikách a přetrvávání výjimečně vysoké míry nejistoty pro podnikatelské subjekty, finanční 
instituce i domácnosti. Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech dosáhl v říjnu 5,5 %, nejstrměji roste 
podíl nesplácených úvěrů u podniků. Pokles poptávky po úvěrech a zpřísnění úvěrových standardů vedlo k 
záporné meziroční dynamice ve všech segmentech. 

                                                 

10 Přesná webová adresa: http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/inflace.html 
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Graf č. 6: Úvěry se selháním (podíly na celku v segmentu, v %) 

 

Zdroj: ČNB11 

Graf č. 7: Nově poskytnuté úvěry (v %, banky celkem, 3měsíční klouzavý průměr) 

 

Zdroj: ČNB12 

                                                 

11 Přesná webová adresa: 
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/
singer_20100115_khk_plzen.pdf  
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2.5 Případná podstatná změna 

V rámci realizace ROP Jihovýchod nebyla v roce 2009 zjištěna žádná podstatná změna podle čl. 57 
Obecného nařízení. Způsob sledování udržitelností operací je v ROP Jihovýchod nastaven a připraven ke 
sledování a vyhodnocování. S ohledem na současnou finanční situaci nabývá na významnosti rovněž 
sledování nejen tvorby, ale především udržitelnosti vytvořených pracovních míst. 

2.6 Doplňkovost s jinými nástroji 

Cílem kapitoly je představit provedená opatření, jimiž se má zajistit odlišení a koordinace pomoci z ERDF, 
ESF, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského 
fondu a dalších stávajících finančních nástrojů (čl. 9 odst. 4, Obecného nařízení). Během roku 2009 nebyly při 
realizaci koordinace, při vytváření a naplňování synergických vazeb, ani při další spoluprácí s řídícími orgány 
ostatních OP, zaznamenány žádné významné obtíže.  

2.6.1 Koordinace pomoci na úrovni NSRR 

Národním orgánem pro koordinaci NSRR bylo rozhodnutím Vlády ČR ze dne 22. února 2006 (usnesení č. 
198) pověřeno MMR, jehož kompetence je ustavena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. V rámci MMR je zřízen odborný útvar zajišťující funkci Národního 
orgánu pro koordinaci (NOK) NSRR. NOK zodpovídá za celkovou koordinaci NSRR a je oficiálním partnerem 
vůči EK pro NSRR. NOK zajišťuje organizační, administrativní, odborné a technické podmínky pro činnost 
ŘKV.  

Národní orgán pro koordinaci v roce 2009 dále podporuje synergické vazby realizací projektu „Zajištění 
synergických vazeb mezi OP v programovacím období 2007-2013", jehož úkolem bylo identifikovat synergické 
vazby a koordinační mechanismy, které je zabezpečují. Ke konci roku 2009 bylo dokončováno Metodické 
doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP v programovacím období 2007–2013.  

V souladu s tímto metodickým doporučením podnikl řídicí orgán ROP Jihovýchod kroky k dalšímu posílení 
synergických vazeb mezi programy. Mezi hlavní kroky patří zveřejňování harmonogramu výzev na webových 
stránkách s informací o možné synergii s vybranými OP, informace o potenciálních synergických oblastech 
podpory ostatní OP v textu výzvy, návaznost na existující projekty je bonifikována v průběhu hodnocení. 

                                                                                                                                                                                  

12 Přesná webová adresa: 
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/
singer_20100115_khk_plzen.pdf 
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Roli monitorovacího výboru pro NSRR zajišťuje Řídící a koordinační výbor (ŘKV), zřízený MMR na základě 
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje ve znění pozdějších předpisů. ŘKV slouží k zajištění 
nejširší koordinace na národní úrovni. ŘKV projednává a doporučuje finanční a věcné změny schválených 
operačních programů, projednává návrhy a změny procedurálních postupů a pravidel pro realizaci politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti, koordinuje systémová opatření nutná pro realizaci politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti (monitorovací a informační systém, institucionální struktury apod.). Pro lepší koordinaci 
mezi operačními programy byly pod ŘKV ustaveny čtyři koordinační výbory. Členy koordinačních výborů jsou 
zástupci řídících orgánů na úrovni ředitelů odborů a předsedou je vždy zástupce NOK. 

 

2.6.2 Koordinace ROP Jihovýchod s jednotlivými operačními programy ERDF 

Pro zajištění plynulého toku informací, posílení synergického efektu, zabránění překryvům a k co 
nejúčinnějšímu využití prostředků ze SF a FS je nezbytná úzká spolupráce mezi řídicím orgánem ROP 
Jihovýchod a ostatními řídicími orgány operačních programů financovaných z ERDF. 

Pro ROP Jihovýchod je klíčová zejména probíhající spolupráce s řídícími orgány ostatních ROP a řídicího 
orgánu IOP. Dalším důležitým partnerem pro řídicí orgán ROP Jihovýchod je zejména řídicí orgán OP 
Doprava, řídicí orgán OP Životní prostředí, řídicí orgán OP Podnikání a inovace. Koordinační roli zajišťuje 
NOK. Spolupráce probíhá zejména na úrovni ředitelů odborů – řídících orgánů. Pro posílení významu a 
podporu tvorby synergických vazeb projektů mezi ROP a ostatními OP jsou během hodnocení projektů 
takovéto vazby bodově zvýhodněny.  

Koordinace s ostatními regionálními operačními programy (ROPy) probíhá např. na bázi spolupráce mezi 
monitorovacími výbory jednotlivých operačních programů. Pro koordinaci a spolupráci mezi ROPy je také 
zřízena odborná pracovní skupina AKČR pro evropské fondy nebo pracovní skupiny pro jednotlivé okruhy 
činností řídicích orgánů.  

Další významnou platformou pro koordinaci, výměnu zkušeností a prezentaci nejnovějších trendů především 
v oblasti rozvoje velkých měst je pravidelná pracovní skupina pro urbánní problematiku (PS UP), které se 
účastní jak zástupci ROP, tak zástupci IOP a tematických operačních programů (TOPy). Pracovní skupina 
rovněž zajišťuje celonárodní koordinaci a řešení problematiky IPRM mezi ROPy a TOPy.  
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Koordinace s Integrovaným operačním programem (IOP) 

Tabulka č. 20: Koordinace ROP Jihovýchod s IOP 

Tematická oblast: Rozvoj cestovního ruchu 

Název synergických oblastí podpory ROP 
Jihovýchod: 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu  

Návaznost na oblast podpory IOP: 
4.1a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO 
(PP) a ŘO (NP): 

ANO /NE 

Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v 
programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, 
zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech13 svolaných pod KV/monitorovacích 
výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace 
v PPŽ/PPP, aj.): 

Mezi regionálními radami všech sedmi regionů soudržnosti a IOP byla uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci a 
koordinaci při implementaci IOP a ROP. V souladu s touto dohodou je zástupce MMR zastoupen v Monitorovacím výboru 
ROP Jihovýchod a recipročně zástupce řídicího orgánu ROP Jihovýchod je zastoupen v Monitorovacím výboru IOP. 
Řídicí orgán ROP Jihovýchod a řídicí orgán IOP dále spolupracují při vyhlašování výzev, výběru projektů, předávání 
informací o vybraných projektech a v dalších oblastech s cílem zlepšit koordinaci, zvýšit efektivitu programů a zajistit co 
nejvyšší synergický efekt. Pro koordinaci ROP Jihovýchod s IOP jsou nastaveny tyto mechanismy: 

 Monitorovací výbor – zastoupení MMR v monitorovacím výboru ROP Jihovýchod a reciproční zastoupení řídicího 
orgánu ROP Jihovýchod v monitorovacím výboru IOP tvoří vrcholovou úroveň koordinace mezi IOP a ROP. 

 Prostřednictvím MSC2007 je zajištěno, aby řídicí orgán ROP Jihovýchod a řídicí orgán IOP měly přístup 
k informacím o projektech vybraných k realizaci v obou operačních programech. 

                                                 

13 viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj 
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 Pravidelná pracovní skupina pro urbánní problematiku – problematika IPRM  

V oblasti veřejného zdraví jsou projekty na vybavení zdravotnickou technikou a projekty prevence zdravotních rizik 
podporovány na národní úrovni z IOP. ROP Jihovýchod doplňkově podporuje projekty regionálního významu. V oblasti 
sociální integrace jsou z IOP řešeny především pilotní, systémové a inovativní projekty na národní úrovni. ROP 
Jihovýchod komplementárně řeší infrastrukturu sociálních služeb zahrnutých v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, resp. ověřené a legislativou podchycené postupy pro další podporu sociální 
integrace. Při budování infrastruktury pro moderní kulturní služby je IOP zaměřen výhradně na památky uvedené 
v seznamu zpracovaném Ministerstvem kultury ČR. ROP Jihovýchod doplňuje IOP péčí o ostatní kulturní památky a jejich 
budoucí využití v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: 

Žádné. 

Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: 

Žádné. 

 

Koordinace s OP Doprava 

Mezi regionálními radami všech sedmi regionů soudržnosti a OP Doprava byla uzavřena Dohoda o vzájemné 
spolupráci a koordinaci při implementaci OP Doprava a ROPy. V souladu s touto dohodou je zástupce OP 
Doprava zastoupen v monitorovacím výboru ROP Jihovýchod a recipročně zástupce řídicího orgánu ROP 
Jihovýchod je zastoupen v monitorovacím výboru OP Doprava. Řídicí orgán ROP Jihovýchod a řídicí orgán 
OP Doprava spolupracují při vyhlašování výzev, výběru projektů, předávání informací o vybraných projektech 
a v dalších oblastech s cílem zlepšit koordinaci, zvýšit efektivitu programů a zajistit co nejvyšší synergický 
efekt. Pro koordinaci ROP Jihovýchod s OP Doprava slouží vzájemné zastoupení v monitorovacích výborech. 
Poskytování informací je zajištěno prostřednictvím MSC2007 a vzájemnými konzultace upřesnění stanovení 
technických podmínek pro výběr drážních vozidel.  

 

Koordinace s ostatní OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace 

Spolupráce mezi ROP Jihovýchod, OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace probíhá zejména v oblasti 
regenerace brownfields a řešení starých ekologických zátěží pomocí následujících mechanismů: 
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 MŽP je pravidelně informováno o projektech regenerace brownfields předkládaných do ROP 
Jihovýchod a OP Podnikání a inovace.  

 MŽP pravidelně informuje ŘO ROP Jihovýchod o tom, zda předkládaný projekt zahrnuje vážnou starou 
ekologickou zátěž, která bude řešena OP ŽP, nebo která může být řešena v rámci ROP Jihovýchod (OP PI). 
Vzájemné poskytování informací je zajištěno prostřednictvím MSC2007. ROP Jihovýchod podporuje 
regeneraci brownfields pro veřejné využití a služby. OP Podnikání a inovace doplňkově podporuje projekty s 
budoucím využitím brownfields na zpracovatelský průmysl, případně inovační centra. Ve vztahu k EAFRD 
neřeší ROP Jihovýchod a OP Podnikání a inovace regeneraci brownfields s budoucím využitím pro 
zemědělství. 

 

2.6.3 Koordinace s operačními programy financovanými z ESF 

Koordinace s operačními programy financovanými z ESF probíhá na základě dohody mezi řídicím orgánem 
ROP Jihovýchod a řídicím orgánem OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK).  

Tabulka č. 21: Koordinace ROP Jihovýchod a OP LZZ 

Tematická oblast: Rozvoj cestovního ruchu 

Název synergických oblastí podpory ROP 
Jihovýchod: 

3.1 Rozvoj urbanizačních center  

3.2 Rozvoj regionálních středisek 

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

3.4 Veřejné služby regionálního významu 

Návaznost na oblast podpory OP LZZ: 
3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 

3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit 

Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO 
(PP) a ŘO (NP): 

ANO /NE 
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Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v 
programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, 
zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech14 svolaných pod KV/monitorovacích 
výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace 
v PPŽ/PPP, aj.): 

Pro dosažení maximálního synergického efektu bude v ROP JV využito možnosti křížového financování za podmínek 
stanovených v programovém dokumentu ROP JV a dalších metodických pokynech. Synergického efektu je dosahováno 
zejména prostřednictvím kombinovaných intervencí ESF a ERDF v rámci IPRM a dalším zvýhodněním v rámci hodnocení 
(až 6 bodů ze 100 – kritéria hodnotí, zda projekt vytváří podmínky pro realizaci souvisejícího projektu, který je nebo bude 
financován v rámci OP LZZ (doložením alespoň projektového záměru) a zda projekt má další významné multiplikační 
efekty vzhledem k velikosti investice (např. nepřímo vytvořená pracovní místa, zvýšení spotřeby navazujících služeb a 
vznik nových služeb, zvýšení bezpečnosti)). 

Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: 

Žádné. 

Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: 

Žádné. 

 

Tabulka č. 22: Koordinace ROP Jihovýchod a OP VK 

Tematická oblast: Rozvoj cestovního ruchu 

Název synergických oblastí podpory ROP JV: 3.1 Rozvoj urbanizačních center  

                                                 

14 viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj 
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3.2 Rozvoj regionálních středisek 

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

3.4 Veřejné služby regionálního významu 

Návaznost na oblast podpory OP VK: 

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

2.1 Vyšší odborné vzdělávání 

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) 
a ŘO (NP): 

ANO /NE 

Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové 
dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o 
realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech15 svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních 
skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): 

Pro dosažení maximálního synergického efektu bude v ROP JV využito možnosti křížového financování za podmínek stanovených v 
programovém dokumentu ROP JV a dalších metodických pokynech. Synergického efektu je dosahováno zejména prostřednictvím 
kombinovaných intervencí ESF a ERDF v rámci IPRM a dalším zvýhodněním v rámci hodnocení (až 6 bodů ze 100 – kritéria hodnotí, 
zda projekt vytváří podmínky pro realizaci souvisejícího projektu, který je nebo bude financován v rámci OP VK (doložením alespoň 
projektového záměru) a zda projekt má další významné multiplikační efekty vzhledem k velikosti investice (např. nepřímo vytvořená 
pracovní místa, zvýšení spotřeby navazujících služeb a vznik nových služeb, zvýšení bezpečnosti)). 

Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: 

Žádné. 

                                                 

15 viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj 
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Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: 

Žádné. 

 

2.6.4 Koordinace s OP v rámci cíle Evropská územní spolupráce 

V rámci cíle Evropská územní spolupráce jsou v programovém období 2007–2013 na území regionu 
soudržnosti Jihovýchod realizovány dva z bilaterálních operačních programů přeshraniční spolupráce, a to 
česko-rakouský (OP Rakousko - Česká republika 2007–2013) a česko-slovenský (OP Slovenská republika – 
Česká republika 2007–2013). Oba programy řeší, na rozdíl od intervencí z ROP Jihovýchod, problematiku 
dopravní dostupnosti a turismu výhradně v příhraničních oblastech a s dopadem na přeshraniční spolupráci. 

 

2.6.5 Koordinace ROP Jihovýchod s operačními programy financovanými z EAFRD a EFF 

V souladu s ustanovením příslušných nařízení EK a ES bylo provedeno jednoznačné vymezení podpor mezi 
politikou hospodářské a sociální soudržnosti a zásahy financovanými z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského rybářského fondu (EFF) tak, aby bylo dosaženo synergických efektů, 
zabráněno překryvům a byla odstraněna nepokrytá místa. 

Program rozvoje venkova (PRV) je územně zaměřen převážně na podporu aktivit v obcích do 500, v oblasti 
turistického ruchu pak do 2 000 obyvatel. V řadě intervencí (doprava, cestovní ruch, kultura) tak PRV doplňuje 
ROP Jihovýchod, který je, vyjma cestovního ruchu, zaměřen na obce nad 500 obyvatel. 

V sektoru dopravy ROP Jihovýchod řeší dopravní infrastrukturu silnic II. a III. tříd ve venkovských regionech 
propojující regionální centra a venkovské oblasti se sítí TEN-T a rovněž dopravní obslužnost venkovských 
oblastí veřejnou hromadnou dopravou včetně IDS. Z PRV jsou podporovány projekty zaměřené na rozvoj 
místních komunikací v obcích do 500 obyvatel. ROP Jihovýchod bude podporovat investice do místních 
komunikací v obcích nad 500 obyvatel, pokud tyto investice budou součástí komplexního projektu na úpravu 
veřejného prostranství v obcích nad 500 obyvatel, nebo se bude jednat o přístupové cesty k turistickým 
objektům s vazbou na cestovní ruch. 

V oblasti cestovního ruchu bylo stanoveno několik demarkačních linií mezi PRV a ROP Jihovýchod, aby 
nedocházelo k překryvům a celá problematika byla komplexně pokryta. ROP Jihovýchod komplementárně k 
PRV podporuje značení cyklostezek, turistických stezek a objektů k zajištění bezpečnosti návštěvníků s 
umístěním mimo pozemky s funkcí lesa. Na pozemcích s funkcí lesa jsou tyto aktivity zajištěny PRV. Pro 
oblast rekreační infrastruktury cestovního ruchu je rozhraní stanoveno pomocí kategorizace příjemců, a to 
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především v obcích do 2 000 obyvatel, aby konkrétní žadatel mohl svůj projekt předložit pouze do jednoho z 
operačních programů. U problematiky kulturních památek jsou intervence z PRV realizovány v obcích do 500 
obyvatel, s výjimkou národních kulturních památek a UNESCO památek (intervence IOP) nebo kulturních 
památek v obcích nad 500 obyvatel a zároveň využívaných pro účely služeb cestovního ruchu (intervence 
ROP Jihovýchod). ROP Jihovýchod tedy podporuje doplňkově podstatně větší projekty regionálního významu 
s širším územním dopadem v regionu. Při řešení problematiky udržitelného rozvoje měst a venkovských sídel 
jsou prostřednictvím ROP realizovatelné projekty zaměřené na občanskou vybavenost a služby na území obcí 
s více než 500 obyvateli. PRV řeší obdobnou problematiku na území obcí s 500 a méně obyvateli. PRV stejně 
jako ROP Jihovýchod je zaměřen na regeneraci a revitalizaci brownfields. Rozdíl mezi těmito programy 
spočívá zejména v příjemcích podpory a budoucím využití brownfields, kdy PRV je orientován na podnikatele 
v zemědělství a na budoucí zemědělské využití brownfields. 

ROP Jihovýchod a výše uvedené operační programy se vzájemně doplňují, podmiňují a v průběhu realizace 
konkrétních podpořených projektů budou vytvářet dostatečné synergické efekty, jež umocní výsledky a 
dopady těchto programů. Zároveň přispějí k naplnění cílů a priorit nadřazeného programového dokumentu 
(NSRR). Synergické vazby jsou rovněž bonifikovány v rámci hodnocení projektů. 

 

2.6.6 Využití inovativních finančních nástrojů 

V srpnu 2009 oslovil řídicí orgán ROP Jihovýchod na základě předchozích jednání se statutárním městem 
Brnem Evropskou investiční banku, aby vypracovala studii mapující možnosti využití nástroje JESSICA pro 
rozvoj regionu soudržnosti Jihovýchod. Na konci roku 2009 tak byla vypracována tzv. „Incentive study“, která 
bude dále rozpracována tak, aby přinášela konkrétní doporučení a modely pro implementaci nástroje 
JESSICA v regionu soudržnosti Jihovýchod. Další kroky v implementaci, např. memorandum o porozumění 
jsou předpokládány na rok 2010. 

 

2.6.7 Realizace Integrovaných plánů rozvoje měst 
 
Hlavním cílem IPRM je rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akcelerátorů růstu a 
rozvoje regionu. V této oblasti také funguje spolupráce mezi TOP a ROP, a to jak na národní úrovni v rámci již 
zmiňované pracovní skupiny pro urbánní problematiku, tak i na úrovni regionální v rámci Řídicích výborů IPRM 
Jihlavy a Brna. V těchto výborech jsou zastoupeni političtí i nepolitičtí zástupci měst a dalších 
zainteresovaných subjektů (např. NNO, podnikatelé) a zástupce řídicího orgánu ROP Jihovýchod. Řídicí 
výbory IPRM rozhodují o zařazení projektu (včetně projektů z TOP) do IPRM. V případě, že je projekt zařazen 
do IPRM, je řídicím orgánem příslušného TOP při hodnocení bodově zvýhodněn. 

V rámci ROP Jihovýchod jsou realizovány tři Integrované plány rozvoje měst (IPRM) v rámci oblasti podpory 
3.1 Rozvoj urbanizačních center. Jedná se konkrétně o jeden IPRM města Jihlavy „Regenerace městského 
prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské 
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vybavenosti“ (VRR schválil dne 2. 7. 2008) a dva IPRM města Brna: 1) „Komplexní regenerace historického 
centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“ (VRR schválil dne 7. 10. 2008) a 2) „Zvýšení kvality 
poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“ (VRR schválil dne 19. 12. 
2008). 

K 7. 1. 2010 je v rámci IPRM realizováno 14 projektů v celkovém objemu veřejných prostředků ve výši 16 486 
364,66 EUR (z toho 12 891 602,27 EUR jako příspěvek Společenství).  

Projekty do oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center mohou být předkládány k hodnocení až po 
schválení IPRM zastupitelstvem příslušného města. Řídicí orgán poté hodnotí, zda jednotlivé projekty splnily 
formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Projekt musí dosáhnout v hodnocení minimální bodové hranice 
schválené Výborem Regionální rady v úvodu zasedání o výběru projektů. Vybrány jsou ty projekty, které 
dosáhly nejlepšího hodnocení, minimálně však nad hranicí stanovenou Výborem Regionální rady. Hodnoticí 
kritéria jsou dostupná na webových stránkách ROP Jihovýchod16.  

 

2.7 Opatření k monitorování  

2.7.1 Monitoring programu 

Informační systém (IS) pro monitorování je koncipován jako celek vzájemně komunikujících informačních 
systémů na třech základních úrovních monitorování. Pro ROP Jihovýchod se jedná o následující úrovně: 

 úroveň centrální a řídící (všechny OP) – IS MSC2007 

 úroveň výkonná (jednotlivé OP) – IS MONIT7+ 

 úroveň příjemce – IS BENEFIT7 

Za vývoj, provozování, údržbu IS MSC2007 a podporu jeho uživatelů a za nastavení obecných částí IS 
MONIT7+, společných pro všechny OP, odpovídá MMR ČR – zejména prostřednictvím Odboru správy 
monitorovacího systému (OSMS) a Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR). 

V průběhu roku 2009 pokračovalo nastavování informačního systému. V červenci bylo zprovozněno předávání 
monitorovacích zpráv prostřednictvím IS BENEFIT7, v listopadu potom bylo spuštěno automatické předávání 
údajů mezi IS MONIT7+.Tím byla významně snížena náročnost a chybovost procesu administrace žádostí o 
platbu a monitorovacích zpráv. 

                                                 

16 Přesná webová adresa: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-1/3-1-vyzva-
k-5-5-2008. 
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Také byla dopracována sada sestav postihující komplexně vývoj implementace programu v oblasti věcného i 
finančního monitoringu. 

V prosinci bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele „Integrovaného manažerského modulu“. Tento 
systém bude základním manažerským nástrojem pro řízení programu. Bude poskytovat komplexní přehled o 
provádění programu, přehled o vytíženosti jednotlivých zaměstnanců v oblasti administrace projektů, grafické 
výstupy pro veřejnost, atd. 

V průběhu roku také proběhlo několik kontrol souladu dat mezi IS MONIT7+ a IS MSC2007 a případné 
nesoulady se povedlo odstranit. Data předávaná z IS MONIT7+ za ROP Jihovýchod jsou tedy kvalitním 
podkladem i pro výkazy na úrovni NOK. 

Vývoj informačního systému MSC2007 není v kompetenci ŘO. Tuto problematiku řeší pracovníci Ministerstva 
pro místní rozvoj, zejména Odbor správy monitorovacího systému. 

V souvislosti s probíhajícím vývojem informačního systému probíhá jeho pravidelné testování na všech jeho 
úrovních, a testování přenosů dat mezi nimi, což slouží nejen k ověření správné funkčnosti aplikací, ale také 
k ujasnění požadavků na úpravu systému. 

V rámci nastavování informačního systému a při jeho testování docházelo k odhalení určitých problémů jeho 
fungování a některé problémy byly zjišťovány i v průběhu administrace žádostí či projektů.  

Řešení těchto problémů lze rozdělit do dvou rovin: 

 problémy provozního charakteru: byly operativně řešeny s dodavatelem technického zpracování 
emailovou komunikací prostřednictvím helpových adres; problémy, které vyžadovaly bezodkladné řešení, byly 
konzultovány i telefonicky; 

 problémy dlouhodobějšího či systémového charakteru: byly řešeny v rámci pracovních skupin 
týkajících se IS a monitorování. 

Minulý rok byl rovněž ve znamení rozvoje evaluační kapacity ROP Jihovýchod a s tím spojené realizace 
průběžných evaluací.  

Realizované průběžné evaluace vycházejí ze schváleného ročního evaluačního plánu a z evaluačního plánu 
ROP Jihovýchod 2007 – 2015. Jsou koncipovány tak, aby reflektovaly aktuální i dlouhodobé potřeby ŘO, NOK 
i EK a jejich výsledky jsou dle potřeby a zvážení ŘO aplikovány do praxe řízení a realizace programu. 
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2.7.2 Evaluační aktivity  

V roce 2009 byla dokončena realizace následujících externích evaluačních zakázek ROP Jihovýchod: 

1) Zhodnocení realizace ROP Jihovýchod a vyhodnocení evaluačních aktivit, aktivita začala v roce 
2008  

Účelem a předmětem evaluace bylo zejména zhodnocení věcného a finančního pokroku celého ROP 
Jihovýchod a jeho prioritních os, včetně návrhů a doporučení pro zlepšení jeho řízení a realizace. Součástí 
této aktivity evaluace bylo také vyhodnocení realizovaných evaluačních aktivit ROP Jihovýchod. Výstupy této 
evaluace byly přínosným podkladem při přípravě Výroční zprávy ROP JV za rok 2008. Při dalších evaluační 
činnosti ROP Jihovýchod bude také užitečným vodítkem analýza dosavadních evaluačních činností a návrhy 
budoucích evaluací. 

2) Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP Jihovýchod a návrh jejího zkvalitnění, 
aktivita začala v roce 2008  

Účelem této evaluační studie bylo zkvalitnění nastavení indikátorové soustavy ROP Jihovýchod tak, aby byla 
schopna zajistit kvalitní data pro budoucí průběžné i závěrečné zhodnocení plnění cílů ROP Jihovýchod a jeho 
příspěvku k NSRR a politikám Společenství. Konkrétním předmětem zakázky bylo zhodnocení celé 
indikátorové soustavy ROP Jihovýchod, jednotlivých indikátorů, návrh jejího doplnění, návrh dosud 
nestanovených hodnot v programovém dokumentu ROP Jihovýchod a zjištění dostupnosti vhodných externích 
datových zdrojů. Projekt navazoval na realizaci aktivit dokončení a optimalizace Národního číselníku 
indikátorů, které v prvním a druhém čtvrtletí roku 2009 koordinoval Národní orgán pro koordinaci (NOK). 
Výsledkem této evaluace byla konkrétní doporučení pro úpravu indikátorové soustavy ROP Jihovýchod (např. 
nastavení výchozích a cílových hodnot indikátorů, doporučení k zařazení některých nových indikátorů a 
naopak odstranění některých indikátorů), které řídicí orgán po dohodě s NOK realizoval. 

3) Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod, aktivita začala v roce 
2008  

Účelem zakázky bylo zkvalitnění dokumentace pro žadatele a příjemce podpory z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod (ROP Jihovýchod), a to jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska uživatelské vstřícnosti. 
Předmětem plnění zakázky bylo analytické vyhodnocení textu Příručky pro žadatele a příjemce ROP 
Jihovýchod a vybrané ostatní přímo související dokumentace určené žadatelům a příjemcům. Mezi výsledky 
evaluace patří konkrétní doporučení týkající se struktury Příručky pro žadatele a příjemce (např. interaktivní 
příručku doporučuje zpracovatel rozdělit na část pro žadatele a pro příjemce), návrh souboru opatření, která 
povedou k zefektivnění příručky a zlepšení kvality poskytovaných informací (např. doplnění chybějících 
informací či odstranění nadbytečných formulací, návrh grafického provedení příručky) nebo návrh opatření na 
zlepšení webových stránek (např. úprava homepage nebo příprava průvodce dotačními možnostmi ROP 
Jihovýchod). Vybraná doporučení již byla zapracována. 
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4) Systém hodnocení projektů a hodnotících kriterií ROP Jihovýchod, aktivita začala v roce 2008 

Účelem evaluace byla identifikace, vyhodnocení a návrh konkrétních doporučení pro úzká místa ve vnitřním 
procesu hodnocení a výběru projektů, tj. od sběru žádostí, přes jejich hodnocení a výběr, po oznámení 
výsledků a podepisování smluv. Konkrétně šlo zejména o vytvoření návrhu úpravy hodnoticích kritérií pro 
výběr projektů v rámci oblastí podpory ROP Jihovýchod a o zkvalitnění výběru projektů. Na základě této 
evaluace schválil Monitorovací výbor ROP Jihovýchod drobnou změnu hodnoticích kritérií. Mezi další 
realizovaná doporučení patří např. některé úpravy dokumentace. 

5) Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu soudržnosti Jihovýchod  
V této externí analýze byly stručně analyzovány základní strategické programové dokumenty rozvoje 
cestovního ruchu národní úrovně, ROP NUTS 2 Jihovýchod a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Cílem 
srovnání bylo stanovit, resp. zdůraznit strategické oblasti podpory cestovního ruchu a porovnat zjištěná fakta 
s dosavadní orientací podpory projektů cestovního ruchu v rámci ROP NUTS 2 Jihovýchod. Na základě těchto 
zjištění byla stanovena doporučení týkající se dalšího zaměření výzev ROP Jihovýchod v oblasti cestovního 
ruchu. Autory této zprávy jsou doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. a Ing. Martin Šauer, PhD. z Ekonomicko-správní 
fakulty Masarykovy univerzity.  
. 

Interně byly v roce 2009 zpracovány např. následující studie a analýzy:  

 Roční problémové vyhodnocení za rok 2008 
 Výroční zpráva za rok 2008 
 Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod  
 Podklady pro Strategickou zprávu NOK 
 Dílčí analýzy 

  

Tabulka č. 23: Evaluační plán pro rok 2010 

Aktivita/projekt Termín realizace Finanční rozsah (Kč) 

Navázání spolupráce s externími 
poskytovateli dat 

Leden 2010 Interní evaluace  

Evaluace způsobů proplácení Leden – únor 2010 Interní evaluace 
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Aktivita/projekt Termín realizace Finanční rozsah (Kč) 

Výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 
2009 

Únor – červen 2010 Interní evaluace 

Informace o realizaci a čerpání ROP 
Jihovýchod 

Květen, říjen 2010 Interní evaluace 

Využití nových cyklo a hippo stezek Červen 2010 Interní evaluace 

Analýza nejčastějších chyb na straně 
žadatelů a příjemců dotace z ROP JV a 
vyhodnocení technické asistence ROP 
JV 

2. pololetí 2010 s možným 
přesahem do 1. pololetí 
2011 

Interní evaluace 

Vyhodnocení podílu nově 
zrekonstruovaných a nových silnic na 
celkové regionální síti silnic 

Září 2010 Interní evaluace 

Analýza a úpravy dokumentace 
k informačním systémům 

průběžně Interní evaluace 

Podpora kapacit pro evaluaci programu průběžně 500 000 Kč 

Ad hoc evaluace průběžně  500 000 Kč 

 

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva  

Tato kapitola je pro rok 2009 irelevantní. 
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3 PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 

3.1 Prioritní osa 1  

3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 

3.1.1. A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

V rámci Prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu došlo k věcnému pokroku, který se již odrazil 
v dosažených hodnotách definovaných indikátorů. V rámci projektů realizovaných v prioritní ose 1 tak již bylo 
např. postaveno nebo rekonstruováno přibližně 55 km silnic II. a III. třídy a 4 km silničních obchvatů, bylo 
zakoupeno 10 nových vozidel kolejové a trakční dopravy a vybudováno téměř 8 km cyklostezek. K 31. 12. 
2009 byla v rámci prioritní osy 1 ukončena realizace u 14 projektů. Bližší údaje o dosažených a cílových 
hodnotách indikátorů přináší níže uvedená tabulka. 

Tabulka č. 24: Indikátory prioritní osy 1 

Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

511100 Počet podpořených 
projektů zaměřených na 
rozvoj dopravy (dopravní 

dostupnost) 

Počet ŘO 

Dosažená 0 6 14 N/A 14 

Core 13 Výchozí 0 0 6 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 91 91 

610205 Přírůstek počtu osob 
přepravených veřejnou 
hromadnou dopravou - 

celkem 

Tisíce 
osob 

ŘO 

Dosažená 4 869 7 926 N/A N/A N/A 

  Výchozí 0 4 869 7 926 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 11 000 11 000 

610100 
Délka nových a 

rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy celkem 

Km ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 55,18 N/A 55,18 

Core 14, 16 Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 270,00 270,00 

610108 Podíl nově 
zrekonstruovaných a 

nových silnic na celkové 
regionální síti silnic 

% ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 N/A N/A N/A 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 3,00 3,00 

610301 
Počet upravených 
regionálních letišť 

Počet  ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 1,00 1,00 
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Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

610300 
Počet odbavených 

cestujících na 
regionálních letištích 

Počet  ŘO 

Dosažená 415 276 506 174 N/A N/A N/A 

  Výchozí 393 686 415 276 506 174 N/A 393 686 

Dopad Plánovaná N/A N/A N/A 450 000 450 000 

610109 Délka nově 
vybudovaných nebo 
rekonstr. silničních 

obchvatů měst a obcí 

Km ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 3,92 N/A 3,92 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 12,00 12,00 

610211 

Počet obcí zapojených 
do IDS 

Počet ŘO 

Dosažená 355 532 532 N/A 532 

  Výchozí 256 355 532 N/A 256 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 650 650 

610249 Počet nových nebo 
zrekonstruovaných 

přestupních terminálů 
veřejné hromadné 

dopravy 

Počet ŘO 

Dosažená 0 1 2 N/A 2 

  Výchozí 0 0 1 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 20 20 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve 

veřejné dopravě 
Počet ŘO 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

  Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 15 15 

610244 Počet nově pořízených 
vozidel kolejově a trakční 

dopravy ve veřejné 
dopravě 

Počet ŘO 

Dosažená 0 0 10 N/A 10 

  Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 9 9 

610111 
Délka nově 

vybudovaných 
cyklostezek 

Km ŘO 

Dosažená 0,00 1,64 7,76 N/A 7,76 

  Výchozí 0,00 0,00 1,64 N/A 0,00 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 40,00 40,00 

611105 
Počet uživatelů nových 
cyklo a hippo stezek po 

1. roce provozu 
Počet ŘO 

Dosažená 0,00 N/A N/A N/A N/A 

  Výchozí 0,00 0,00 N/A N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

Zdroje: Údaje poskytované Řídicím orgánem (ŘO) pochází z informačního systému MSC2007, případně jsou 
vyhodnocovány na základě statistických údajů ČSÚ. 

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. 
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Dosažené hodnoty plnění všech indikátorů v této výroční zprávě jsou vztahovány vždy ke konci kalendářního 
roku, tedy k 31. 12. příslušného roku. 

Řídicí orgán ROP Jihovýchod stanovuje plánované hodnoty pouze ke konci programového období, nikoliv pro 
jednotlivé roky. 

V tabulce jsou uvedeny tzv. hlavní indikátory dle platné agregační mapy indikátorů, které řídicí orgán závazně 
sleduje a stanovuje jejich plánovanou cílovou hodnotu. (Řídicí orgán pro své potřeby sleduje i další indikátory, 
ovšem nezávazně jako tzv. indikátory vedlejší.)  

Dosažená hodnota indikátoru 511100 je uváděna od stavu „realizace projektu ukončena“.   

U indikátoru 610205 byla chybně stanovena výchozí hodnota jako nenulová. Tato chyba byla po dohodě 
s NOK opravena a odpovídajícím způsobem stanovena nová cílová hodnota. 

K indikátoru 611105 dosud nebyla stanovena plánovaná hodnota. Za tímto účelem, i za účelem vyhodnocení 
dosažené hodnoty bude v průběhu roku 2010 zpracována evaluační studie. 

Symbol N/A značí, že dotčené hodnoty dosud nejsou k dispozici. 

 

Výzvy vyhlášené v roce 2009 v prioritní ose 1 Dostupnost dopravy 

V prioritní ose 1 pokračovaly v roce 2009 kontinuální výzvy pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní 
obslužnosti v regionu – silnice (vyhlášena dne 3. 7. 2008) a výzva zaměřená na letiště (vyhlášena dne 5. 5. 
2008). Dne 4. 5. 2009 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a 
veřejné dopravy (mimo ekobusů), která byla ukončena 31. 8. 2009. Dne 29. 6. 2009 byla vyhlášena výzva 
v oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy – pro ekobusy, která byla dne 30. 9. 2009 
ukončena. Od 1. 7. 2009 do 30. 10. 2009 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 1.4 Rozvoj 
infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Poslední kolová výzva v rámci prioritní osy 1 byla v roce 2009 
vyhlášena v oblasti podpory 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Tato 
výzva byla ukončena 6. 11. 2009. Pro bližší informace o alokovaných částkách, předložených projektových 
žádostech a projektech s podepsanou smlouvou viz kapitolu 2.1.A. 
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3.1.1.B Kvalitativní analýza 

Tabulka č. 25: Postup realizace prioritní osy 1 

Prioritní 
osa 

Alokace  
2007-2013 

Projekty kryté smlouvou  
Proplacené prostředky 

příjemcům 
Certifikované prostředky 

předložené EK 

EUR 
podíl na 
alokaci 

(%) 
EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 
 EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 

1. 406 092 191,00 210 307 499,80 51,79%  67 326 722,10  16,86%  21 489 152,52  5,29% 

1.1 300 425 345,00 163 370 963,61 54,38%  45 359 383,74  15,10%  20 638 188,67  6,87% 

1.2 40 952 244,00 8 393 258,79 20,50%  904 912,00  2,31%  583 622,47  1,43% 

1.3 43 581 233,00 29 081 078,03 66,73%  18 877 226,04  46,83%  0,00  0,00% 

1.4 21 133 369,00 9 462 199,37 44,77%  2 185 200,32  11,18%  267 341,38  1,27% 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. 
Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory. 

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti 
podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr veřejných prostředků krytých smlouvou vůči alokaci 
může být zkreslený. 

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím 
orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci 
ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti podpory. 

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.  

 

Do konce roku 2009 byla v rámci prioritní osy 1 podepsána smlouva u 95 projektů v objemu asi 210,3 mil. 
EUR veřejných prostředků, což představuje asi 51,79 % celkové alokace na prioritní osu. Největší pokrok ke 
konci roku 2009 zaznamenala oblast podpory 1.3, kde byla podepsána smlouva u 2 projektů s objemem 
veřejných prostředků ve výši asi 66,73 % alokace pro danou oblast podpory. Druhou nejrychleji pokračující 
oblastí podpory je oblast podpory 1.1, kde bylo ke konci roku 2009 smluvně kryto 64 projektů s objemem 
veřejných prostředků, které dosahují asi 54,38 % alokace pro oblast podpory. Oblast podpory 1.2 postupovala 
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ke konci roku 2009 ve srovnání s ostatními oblastmi podpory nejpomaleji z toho důvodu, že nové výzvy 
vyhlášené pro tuto oblast podpory byly ukončeny až ve třetím čtvrtletí roku 2009 a Výbor regionální rady tak 
po procesu hodnocení schvaloval projekty z těchto výzev až začátkem roku 2010. Příjemcům podpory ROP 
Jihovýchod již bylo v rámci prioritní osy 1 proplaceno přibližně 67,3 mil. EUR, tedy asi 16,86 % alokace. 
Evropskou komisí bylo již v rámci této prioritní osy certifikováno přibližně 21,5 mil. EUR veřejných prostředků. 
Stav čerpání alokace prioritní osy 1 nastiňuje také níže uvedený graf. 

Graf č. 8: Čerpání alokace prioritní osy 1 

 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010.  

Použité částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Použité částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.  

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti 
podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může 
být zkreslený. 

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím 
orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíl na alokaci je proto v tomto případě vztahován také k alokaci ERDF 
a Regionální rady na danou prioritní osu.   



   

  MV–08–6–příl–1 

 

85 

 

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace. 

 

V roce 2009 byl zaznamenán v prioritní ose 1 zaznamenán poměrně dynamický vývoj, kdy byla podepsána 
smlouva u 52 (z celkového počtu 95 projektů krytých smlouvou) o objemu veřejných prostředků přibližně 123,7 
mil. EUR (z celkem smluvně krytých 210,3 mil. EUR). Největší objem veřejných prostředků byl v rámci prioritní 
osy 1 v roce 2009 smluvně pokryt v oblasti podpory 1.1. V roce 2009 bylo v prioritní ose 1 finančně ukončeno 
11 projektů o celkovém objemu veřejných prostředků 21,2 mil. EUR. Jedinou oblastí podpory, kde dosud nebyl 
dokončen žádný projekt zůstává oblast podpory 1.3, a to z toho důvodu, že všechny projekty zde byly smluvně 
pokryty právě až v roce 2009. 

Tabulka č. 26: Pokrok v realizaci prioritní osy 1 v roce 2009 

Prioritní 
osa 

Projekty pokryté smlouvou 
k financování v roce 2009 

Ukončené projekty 
v roce 2009  

počet v EUR počet v EUR 

1. 52 123 724 138,30 11 21 225 449,16 

1.1 33 83 293 503,13 7 20 235 371,25 

1.2 4 3 332 199,80 1 598 634,29 

1.3 2 29 081 078,03 0 0,00 

1.4 13 8 017 357,35 3 391 443,62 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.  

Ukončenými projekty se rozumí projekty finančně ukončené. 

 

V rámci prioritní osy 1 byly předloženy projektové žádosti o objemu přibližně 382,68 mil. EUR, tedy asi 94,23 
% alokace osy. Podrobný přehled o objemu veřejných prostředků dle stavu projektů v prioritní ose 1 přináší 
níže uvedený graf.  
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Graf č. 9: Postup realizace prioritní osy 1 (objem veřejných prostředků projektů dle stavu 
administrace) 

 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. 
U projektů v realizaci a s ukončeným financováním jsou uvažována data ze smlouvy, u projektů v ostatních 
stavech (včetně souhrnného stavu zaregistrované projekty celkem) jsou uvažována data z projektové žádosti.  

Projekty kryté smlouvou jsou v tomto grafu rozděleny na projekty, které jsou dosud v realizaci (před 
ukončením financování) a projekty ukončené (s ukončeným financováním). 
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Přínos prioritní osy k naplňování horizontálních témat EU 

Princip rovných příležitostí je naplněn skutečností, že se v prioritní ose 1 jsou podporovány aktivity zaměřené 
na revitalizaci veřejné infrastruktury, ke které mají přístup nejen místní obyvatelé, ale i všichni ostatní 
návštěvníci regionu. Ve schvalovaných projektech se počítá i s požadavky osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Přínosy pro životní prostředí budou konkrétně spočívat ve snížení emisí silničních vozidel, dojde ke zkrácení 
přepravních dob, plynulost dopravy a úprava povrchu vozovky zajistí snížení hlukové zátěže obyvatelstva, 
předpokládá se také snížení prašnosti a vibrací způsobených chybějícím krytem vozovky. Snížením rizika 
dopravních nehod se předpokládá snížení rizika úniku ropných látek do okolního prostředí, také se 
předpokládá snazší a levnější údržba vozovky. 

 

Příklady úspěšně realizovaných projektů v prioritní ose 1 

Příkladem úspěšně realizovaného projektu může být projekt „III/3657 Letovice, most 3657-3“ (registrační číslo 
projektu CZ.1.11/1.1.00/01.00404, realizace projektu ukončena; celkové veřejné prostředky: 335 574,14 
EUR17). 

Cílem projektu bylo posílení dopravní dostupnosti regionu v souladu s principy udržitelného rozvoje, a to 
prostřednictvím rekonstrukce bodové závady - mostu ev. č. 3657-3 na komunikaci III/3657 při respektování 
životního prostředí. Původní stav nevyhovoval stávajícímu silničnímu provozu a vytvářel nežádoucí hrozby pro 
dopravní bezpečnost. 

Obrázek č. 2: Letovice – most 

                                                 

17 Použitý kurs: ECB leden 2010, tj. 26,40Kč/EUR. 
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Dalším příkladem úspěšně realizovaného projektu v prioritní ose 1 je projekt „Vybudování sítě cyklostezek v 
Mikroregionu Nový Dvůr - 1. Etapa“ (registrační číslo projektu CZ.1.11/1.4.00/01.00079, realizace projektu 
ukončena, celkové veřejné prostředky: 380 377,65 EUR18) 

Projekt "Vybudování sítě cyklostezek v Mikroregionu Nový Dvůr, 1. etapa" usiluje o výstavbu potřebné 
infrastruktury pro bezmotorovou dopravu, která by umožnila bezpečnější pohyb cyklistů a jiných uživatelů 
bezmotorových způsobů dopravy po regionu.  

Výstupem projektu je 4,5 km nové cyklostezky s jedním doplňkovým zařízením - odpočívadlem. Toto 
odpočívadlo zahrnuje informační tabuli, mapu, stojan na kola, lavičku, stůl, odpadkový koš a přístřešek.  

Obrázek č. 3: cyklostezka Nový dvůr 

                                                 

18 Použitý kurs: ECB leden 2010, tj. 26,40Kč/EUR. 
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3.1.2 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění 

V průběhu léta roku 2009 docházelo po dohodě s kraji k dodatečné etapizaci projektů v oblasti podpory 1.1 a 
k urychlené administraci žádostí o platbu v rámci těchto projektů. Tento proces zatížil administrativní kapacitu 
úřadu. Aby se podobná situace nemohla opakovat, začal ŘO ROP JV připravovat systém tzv. modifikovaných 
plateb, v rámci kterých bude umožněno proplácení neproplacených faktur příjemcům.
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3.2 Prioritní osa 2  

3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 

3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

V rámci prioritní osy 2 zaměřené na udržitelný cestovní ruch bylo do konce roku 2009 vybudováno téměř 64 
km nových stezek pro hippo a pěší turistiku a bylo rekonstruováno nebo vybudováno 24 doplňkových zařízení 
pro stezky s vyloučením motorové dopravy. Dále byly např. zrekonstruovány 2 památkové objekty, bylo 
vybudováno nebo zrekonstruováno 211 lůžek v ubytovacích zařízeních, vytvořeno téměř 300 propagačních a 
marketingových produktů. V rámci prioritní osy také došlo k vytvoření 35,75 nových pracovních míst. Ke konci 
roku 2009 byla v prioritní ose 2 ukončena realizace u 21 projektů. Bližší údaje o dosažených a cílových 
hodnotách indikátorů přináší níže uvedená tabulka. 

Tabulka č. 27: Indikátory prioritní osy 2 

Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

511200 
Počet podpořených 
projektů na rozvoj 
cestovního ruchu 

Počet ŘO 

Dosažená 0 1 21 N/A 21 

Core 34 Výchozí 0 0 1 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 250 250 

610115 
Délka nově 

vybudovaných stezek 
výhradně pro hippo a pěší  

Km ŘO 

Dosažená 0 0 63,73 N/A 63,73 

  Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 150 150 

632102 Počet nově 
certifikovaných 

ubytovacích zařízení v 
cestovním ruchu 

Počet ŘO 

Dosažená 0 0 4 N/A 4 

  Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 15 15 

630100 Počet nově 
vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných lůžek 
celkem 

Počet ŘO 

Dosažená 0 0 211 N/A 211 

  Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 120 120 

632200 
Počet zrekonstruovaných 

památkových objektů 
Počet ŘO 

Dosažená 0 0 2 N/A 2 

  Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 30 30 
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Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

632300 
Počet nových a technicky 

zhodnocených objektů 
turistické infrastruktury 

Počet ŘO 

Dosažená 0 1 8 N/A 8 

  Výchozí 0 0 1 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 18 18 

633101 Počet vytvořených 
propagačních nebo 

marketingových produktů 
pro cestovní ruch 

Počet ŘO 

Dosažená 0 3 293 N/A 293 

  Výchozí 0 0 3 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 56 56 

633111 
Počet vytvořených 

produktů pro orientaci a 
směrování návštěvníků 

počet ŘO 

Dosažená 0 1 18 N/A 18 

Výstup 
Výchozí 0 0 1 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 95 95 

520100 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst celkem 

Počet ŘO 

Dosažená 0 0 35,75 N/A 35,75 

Core 01, HT Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 200 200 

520101 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro muže 

Počet ŘO 

Dosažená 0 0 N/A N/A N/A 

Core 02, HT Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

520102 
Počet nově vytvořených 

pracovních míst pro ženy 
Počet ŘO 

Dosažená 0 0 N/A N/A N/A 

Core 03, HT Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

Zdroje:  

Údaje poskytované Českým statistickým úřadem (ČSÚ) pochází ze Statistických ročenek ČR, ze 
Statistických ročenek Jihomoravského kraje a ze Statistických ročenek kraje Vysočina za příslušné 
roky. 

Údaje poskytované Řídicím orgánem (ŘO) pochází z informačního systému MSC2007. 

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. 

Dosažené hodnoty plnění všech indikátorů v této výroční zprávě jsou vztahovány vždy ke konci kalendářního 
roku, tedy k 31. 12. příslušného roku. 
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Řídicí orgán ROP Jihovýchod stanovuje plánované hodnoty pouze ke konci programového období, nikoliv pro 
jednotlivé roky. 

Dosažená hodnota indikátoru 511200 je uváděna od stavu „realizace projektu ukončena“.   

U indikátorů 520101 a 520102 není stanovena cílová hodnota, protože se jedná o indikátory dílčí indikátoru 
520100. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách. 

V tabulce jsou uvedeny pouze tzv. hlavní indikátory dle platné agregační mapy indikátorů, které řídicí orgán 
závazně sleduje a stanovuje jejich plánovanou cílovou hodnotu. (Řídicí orgán pro své potřeby sleduje i další 
indikátory, ovšem nezávazně jako tzv. indikátory vedlejší.)  

HT značí indikátor horizontálních témat. 

Symbol N/A značí, že dotčené údaje nejsou dosud k dispozici. 

 

Výzvy vyhlášené v roce 2009 v prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

V prioritní ose 2 byla dne 1. 6. 2009 vyhlášena nová kolová výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury 
pro cestovní ruch (ukončena dne 30. 11. 2009) a také kolová výzva pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb 
v cestovním ruchu (ukončena dne 30. 9. 2009). Dne 1. 10. 2009 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti 
podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch pro strategické projekty, která byla ukončena k 6. 1. 2010. 
Pro bližší informace o alokovaných částkách, předložených projektových žádostech a projektech krytých 
smlouvou viz kapitolu 2.1.A. 
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3.2.1.B Kvalitativní analýza 

Tabulka č. 28: Postup realizace prioritní osy 2 

Prioritní 
osa 

Alokace  
2007-2013 

Projekty kryté smlouvou  
Proplacené prostředky 

příjemcům 
Certifikované prostředky 

předložené EK 

EUR 
podíl na 
alokaci 

(%) 
EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 
 EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 

2. 157 464 317,00 48 275 470,16 30,66%  12 591 758,11  8,15%  1 723 060,72  1,09% 

2.1 142 493 317,00 41 449 540,15 29,09%  10 834 896,95  7,72%  1 615 509,08  1,13% 

2.2 14 971 000,00 6 825 930,01 45,59%  1 756 861,16  12,53%  107 551,64  0,72% 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. 
Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory. 

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti 
podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr prostředků krytých smlouvou vůči alokaci může být 
zkreslený. 

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady. Procentní podíly na alokaci jsou 
proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti 
podpory. 

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace. 

Do konce roku 2009 byla v rámci prioritní osy 2 podepsána smlouva u 120 projektů v objemu přibližně 48,3 
mil. EUR veřejných prostředků, což představuje asi 30,66 % celkové alokace na prioritní osu. Největší pokrok 
ke konci roku 2009 zaznamenala oblast podpory 2.2, kde byla smlouva podepsána u 44 projektů s objemem 
veřejných prostředků ve výši asi 45,59 % alokace pro danou oblast podpory. V oblasti podpory 2.1 bylo ke 
konci roku 2009 smluvně kryto 76 projektů s objemem veřejných prostředků, které dosahují asi 29,09 % 
alokace pro oblast podpory. Příjemcům podpory ROP Jihovýchod již bylo v rámci prioritní osy 2 proplaceno 
přibližně 12,6 mil. EUR, tedy asi 8,15 % alokace. Evropskou komisí již bylo v této prioritní ose certifikováno 
přibližně 1,7 mil. EUR veřejných prostředků. Stav čerpání alokace prioritní osy 2 nastiňuje také níže uvedený 
graf. 



 

  MV–08–6–příl–1 

94 

 

Graf č. 10: Čerpání alokace prioritní osy 2 

 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Použité částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Použité částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.   

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti 
podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr veřejných prostředků krytých smlouvou vůči alokaci 
může být zkreslený. 

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady. Procentní podíl na alokaci je 
proto v tomto případě vztahován také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu.  

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace. 

V roce 2009 byl zaznamenán v prioritní ose 2 také poměrně dynamický vývoj, kdy byla smluvně pokryta více 
než polovina dosud smluvně krytých projektů (62 ze 120 projektu) o objemu veřejných prostředků přibližně 
26,3 mil. EUR (z celkem smluvně krytých 48,3 mil. EUR). Největší objem veřejných prostředků byl v rámci 
prioritní osy v roce 2009 smluvně pokryt v oblasti podpory 2.1 (přibližně 22,7 mil. EUR). V roce 2009 bylo 
v prioritní ose 2 finančně ukončeno 16 projektů o celkovém objemu veřejných prostředků 2,3 mil. EUR.  
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Tabulka č. 29: Pokrok v realizaci prioritní osy 2 v roce 2009 

Prioritní 
osa 

Projekty pokryté smlouvou 
k financování v roce 2009 

Ukončené projekty 
v roce 2009  

počet v EUR počet v EUR 

2. 62 26 251 404,36 16 2 324 268,34 

2.1 41 22 717 729,60 9 1 996 790,95 

2.2 21 3 533 674,77 7 327 477,39 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.  

Ukončenými projekty se rozumí projekty finančně ukončené. 

 

V rámci prioritní osy 2 byly předloženy projektové žádosti o objemu přesahujícím alokaci osy přibližně o 259 
mil. EUR, tedy o objemu asi 264,47 % alokace osy. Podrobný přehled o objemu veřejných prostředků dle 
stavu projektů v prioritní ose 2 přináší níže uvedený graf.  
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Graf č. 11: Postup realizace prioritní osy 2 (objem veřejných prostředků projektů dle stavu 
administrace) 

 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. 
U projektů v realizaci a s ukončeným financováním jsou uvažována data ze smlouvy, u projektů v ostatních 
stavech (včetně souhrnného stavu zaregistrované projekty celkem) jsou uvažována data z projektové žádosti. 

Projekty kryté smlouvou jsou v tomto grafu rozděleny na projekty, které jsou dosud v realizaci (před 
ukončením financování) a projekty ukončené (s ukončeným financováním). 
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Přínos prioritní osy k naplňování horizontálních témat EU 

V prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je z hlediska horizontálních témat kladen důraz např. 
na bezbariérové přístupy, a to jak u infrastrukturních projektů, tak v rámci studií a plánů rozvoje cestovního 
ruchu. 

Příklady úspěšně realizovaných projektů v prioritní ose 2 

Příkladem úspěšně realizovaného projektu v této prioritní ose může být „Zámek Herálec“ (registrační číslo 
projektu CZ.1.11/2.1.00/02.00523, projekt v realizaci, celkové veřejné prostředky: 1 893 939,39 EUR19). 

Cílem projektu je především stavební a památková obnova významné kulturní památky pro potřeby 
cestovního ruchu vytvoření nového certifikovaného ubytovacího zařízení v cestovním ruchu s vyšším 
standardem ubytování a služeb. 

Širším cílem projektu je lepší využití turistického potenciálu a kulturního bohatství kraje zvýšením přitažlivosti 
obce a regionu pro návštěvníky, zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro veřejné subjekty i malé a střední 
podnikatele a podpora vytváření nových pracovních míst v turistickém ruchu. 

Obrázek č. 4: penzion Herálec 

                                                 

19 Použitý kurs: ECB leden 2010, tj. 26,40Kč/EUR. 
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Dalším příkladem úspěšné realizace projektu je „Strašidelný zámek s expozicí pohyblivých loutek a muzeem 
legend s infocentrem Dolní Rožínka“ (registrační číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/01.00139, financování projektu 
ukončeno, celkové veřejné prostředky: 356 494,51 EUR20) 

Z dlouhodobě nevyužívané původní zámecké sýpky rodu Mitrovských, která byla v minulosti využívána 
Státními statky Křižanov, se investor rozhodl vybudovat významnou nevšední turistickou atrakci pro 
návštěvníky nejen z regionu a vzdálenějších míst ČR, ale i ze zahraničí. Cílem projektu je technické 
zhodnocení stavby, přístavba (včetně bezbariérového přístupu), zprovoznění muzea legend, expozice 
pohyblivých loutek a vytvoření nového turistického informačního centra.  

Realizace projektu tak ze zchátralého objektu vybuduje ojedinělou turistickou atrakci, která podstatnou měrou 
zlepší turistickou infrastrukturu v obci Dolní Rožínka a přinese řadu nových služeb. Projekt také přináší 
vytvoření jednoho stálého pracovního místa. 

                                                 

20 Použitý kurs: ECB leden 2010, tj. 26,40Kč/EUR. 
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Obrázek č. 5: Strašidelný zámek v Dolní Rožínce 

 

 

3.2.2 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění  

Nižší absorpční kapacita v oblasti podpory 2.2 byla vyřešena realokací finančních prostředků ve prospěch 
oblasti podpory 2.1.  

Ve snaze zabránit nadměrnému tříštění podpory v regionu byla v oblasti podpory 2.1 vyhlášena výzva na tzv. 
„strategické projekty“. 

Nasmlouvané hodnoty indikátoru sledujícího počet nově vytvořených lůžek v objektech cestovního ruchu jsou 
vysoko nad plánovanou hodnotou. Další výzvy by se tedy na podporu nových lůžek neměly zaměřovat. 

 

3.3 Prioritní osa 3  

3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 

3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

V rámci prioritní osy 3 zaměřené na udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel bylo do konce roku 2009 
regenerováno nebo revitalizováno téměř 45 tis. m2 objektů ve městech a asi 36 tis. m2 objektů na venkově 
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(většinou se jedná o objekty zájmové a volnočasové povahy nebo o objekty určené pro vzdělávání). Dále bylo 
postaveno asi 30 tis. m2 nových objektů (opět převážně pro zájmové a volnočasové účely). V rámci prioritní 
osy bylo také nově vybaveno nebo modernizováno 14 vzdělávacích zařízení a nově vybaveny byly také 4 
zdravotnická zařízení. V prioritní ose 3 již také bylo vytvořeno 13,5 pracovních míst. Ke konci roku 2009 byla 
v prioritní ose 3 celkem ukončena realizace u 34 projektů. Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách 
indikátorů přináší níže uvedená tabulka. 

Tabulka č. 30: Indikátory prioritní osy 3 

Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

511519 Počet projektů 
zvyšujících atraktivitu - 

Brna 
Počet ŘO 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Core 39 Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 6 6 

511518 
Počet projektů zvyšující 

atraktivitu - Jihlavy 
Počet ŘO 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Core 39 Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 4 4 

511541 
Počet podpořených 

projektů na ostatní města 
Počet ŘO 

Dosažená 0 0 9 N/A 9 

Core 39 Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 36 36 

512100 
Počet podpořených 
projektů na rozvoj 

venkovských oblastí 
Počet ŘO 

Dosažená 0 1 18 N/A 18 

   Výchozí 0 0 1 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 35 35 

650100 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území 

celkem 
Ha ŘO 

Dosažená 0,00 2,80 7,16 N/A 7,16 

Core 29 Výchozí 0,00 0,00 2,80 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 280,00 280,00 

650101 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území – 

ve městech 
Ha ŘO 

Dosažená 0,00 2,80 5,61 N/A 5,61 

Core 29 Výchozí 0,00 0,00 2,80 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 220,00 220,00 

650505 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území – 

ve venkovských 
oblastech 

Ha ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 1,55 N/A 0,00 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

651100 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 

ve městech celkem 
m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 44 894,70 N/A 44 894,70 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 86 000,00 86 000,00 
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Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

651101 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 

určených pro rozvoj 
vzdělávání (města) 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 10 793,00 N/A 10 793,00 

Výsledek Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

  Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

651103 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 

pro sociální služby a 
zdravotní péči (města) 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

651104 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové 

povahy (města) 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 34 101,70 N/A 34 101,70 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

651500 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 

ve venkovských 
oblastech celkem 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 36 370,63 N/A 36 370,63 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 61 000,00 61 000,00 

651501 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
určených pro vzdělávání 

(venkov) 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 15 971,15 N/A 15 971,15 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

651503 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 

sociálních služeb a 
zdravotní péče (venkov) 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

651504 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové 

povahy (venkov) 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 20 399,48 N/A 20 399,48 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

651200 
Plocha nově 

vybudovaných objektů 
celkem 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 1 214,00 30 000,75 N/A 30 000,75 

  Výchozí 0,00 0,00 1 214,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 28 250,00 28 250,00 

651201 Plocha nově m2 ŘO Dosažená 0,00 1 214,00 23 465,95 N/A 23 465,95 
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Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

  vybudovaných objektů 
pro zájmové a 

volnočasové aktivity 

Výchozí 0,00 0,00 1 214,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 18 000,00 18 000,00 

651202 
Plocha nově 

vybudovaných objektů 
pro sociální služby 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 137,00 N/A 137,00 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 3 750,00 3 750,00 

651203 
Plocha nově 

vybudovaných objektů 
pro vzdělávání 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 6 397,80 N/A 0,00 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 3 750,00 3 750,00 

651204 
Plocha nově 

vybudovaných objektů 
pro zdravotní péči 

m2 ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

  Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 2 750,00 2 750,00 

640101 Počet vzdělávacích 
zařízení s novým nebo 

modernizovaným 
vybavením 

Počet  ŘO 

Dosažená 0 2 14 N/A 14 

  Výchozí 0 0 2 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 22 22 

640102 Počet zdravotnických 
zařízení nově 

vybavených speciálním 
přístrojovým vybavením 

Počet  ŘO 

Dosažená 0 1 4 N/A 4 

  Výchozí 0 0 1 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 7 7 

651205 Počet nově otevřených 
sítí v oblastech 

postižených selháním 
trhu 

Počet ŘO 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

  Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 5 5 

652300 Počet obyvatel nově 
pokrytých infrastrukturou 

pro přístup k 
širokopásmovému 

internetu 

Počet  ŘO 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

  Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

520100 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst celkem 

Počet  ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 13,50 N/A 13,50 

Core 01, HT Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 19,00 19,00 
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Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 

2015 
Celkem 

Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

520101 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro muže 

Počet  ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 N/A N/A 0,00 

Core 02, HT Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

520102 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro ženy 

Počet  ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 N/A N/A 0,00 

Core 03, HT Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A 

651120 
Plocha nově založené 
nebo rekonstruované 

veřejné zeleně 
ha ŘO 

Dosažená 0,00 0,21 0,86 N/A 1,77 

HT Výchozí 0,00 0,00 0,21 N/A 0,00 

Dopad Plánovaná N/A N/A N/A 20,00 20,00 

652000 Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

ha ŘO 

Dosažená 0,00 0,00 0,03 N/A 0,03 

HT Výchozí 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 

Dopad Plánovaná N/A N/A N/A 6,60 6,60 

Zdroje: Údaje poskytované Řídicím orgánem (ŘO) pochází z informačního systému MSC2007, případně jsou 
vyhodnocovány na základě statistických údajů ČSÚ. 

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. 

Dosažené hodnoty plnění všech indikátorů v této výroční zprávě jsou vztahovány vždy ke konci kalendářního 
roku, tedy k 31. 12. příslušného roku. 

Řídicí orgán ROP Jihovýchod stanovuje plánované hodnoty pouze ke konci programového období, nikoliv pro 
jednotlivé roky. 

V tabulce jsou uvedeny pouze tzv. hlavní indikátory dle platné agregační mapy indikátorů, které řídicí orgán 
závazně sleduje a stanovuje jejich plánovanou cílovou hodnotu. (Řídicí orgán pro své potřeby sleduje i další 
indikátory, ovšem nezávazně jako tzv. indikátory vedlejší.)  

Dosažená hodnota indikátorů 511519, 511518, 511541, 512100,0025 je uváděna od stavu „realizace projektu 
ukončena“.  
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Indikátor 511531 je v aktuální agregační mapě nahrazen podrobnějšími indikátory 511541 (pro oblast podpory 
3.2) a 0025 (pro oblast podpory 3.4). Cílová hodnota indikátor 511531 byla stanovena souhrnně pro oblasti 
podpory 3.2 a 3.4, nyní jsou tyto cílové hodnoty adekvátně rozděleny. 

U indikátorů 650101, 650505 a 650100 byla dle NČI upravena jednotka. Původní cílové hodnoty stanovené 
v kilometrech čtverečných tak byly nahrazeny odpovídajícími hodnotami v hektarech. 

U indikátorů 520101 a 520102 není stanovena cílová hodnota, protože se jedná o indikátory dílčí indikátoru 
520100. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách. 

U indikátorů 651101, 651103 a 651104 došlo ke změně definice. Tyto indikátory původně zahrnovaly jak 
plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech, tak i na venkově. Dle nové definice NČI jsou 
tyto indikátory určeny pouze ke sledování ploch ve městech. Pro sledování ploch ve venkovských oblastech 
byly nově zařazeny indikátory 651501, 651503, 651504. Cílové hodnoty nově definovaných indikátorů a nově 
zahrnutých indikátorů dosud nebyly schváleny. 

U indikátoru 651205 došlo ke změně definice, kterou se mění výchozí hodnota na nulovou (původně 3) a 
odpovídajícím způsobem pak byla stanovena nová cílová hodnota (původně 8). 

U indikátoru 652300 došlo z metodických důvodů ke změně definice a typu indikátoru. 

U indikátorů 651120 a 652000 došlo změnou NČI k úpravě jednotky z metrů čtverečných na hektary. 
Adekvátně pak byly upraveny také jejich cílové hodnoty. 

 

Výzvy vyhlášené v roce 2009 v prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

V roce 2009 pokračovala v kontinuální výzvy vyhlášené pro oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center a 
pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu (obě vyhlášeny dne 5. 5. 2008). Pro bližší 
informace o alokovaných částkách, předložených projektových žádostech a projektech krytých smlouvou viz 
kapitolu 2.1.A. 

V rámci prioritní osy 3 jsou realizovány tři Integrované plány rozvoje měst (IPRM). Jedná se konkrétně o IPRM 
Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a 
všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ (VRR schválil 2. 7. 2008) a dvě IPRM Brna: 1) „Komplexní 
regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“ (VRR schválil 7. 10. 2008) a 2) 
„Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“ (VRR schválil 
19. 12. 2008). 
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3.3.1.B Kvalitativní analýza 

Tabulka č. 31: Postup realizace prioritní osy 3 

Prioritní 
osa 

Alokace  
2007-2013 

Projekty kryté smlouvou  
Proplacené prostředky 

příjemcům 
Certifikované prostředky 

předložené EK 

EUR 
podíl na 
alokaci 

(%) 
EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 
 EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 

3. 237 025 238,00 167 926 398,21 70,85%  27 203 852,98  12,21%  4 419 088,85  1,86% 

3.1 95 895 769,00 16 486 364,66 17,19%  2 048 856,06  2,30%  0,00  0,00% 

3.2 58 750 185,00 64 285 792,85 109,42% 9 597 965,55  17,59%  2 883 683,87  4,91% 

3.3 44 861 338,00 29 921 004,79 66,70%  8 945 182,32  21,47%  1 264 926,49  2,82% 

3.4 37 517 946,00 57 233 235,91 152,55% 6 611 849,06  17,62%  270 478,49  0,72% 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.  

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady. Procentní podíly na alokaci jsou 
proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti 
podpory. 

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace. 

Vlastní podíly krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory 
jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr prostředků krytých smlouvou vůči alokaci může být zkreslený. 
V rámci prioritní osy 3 je toto patrné zejména v oblastech podpory 3.2 a 3.4. V oblasti podpory 3.2 jsou v tomto 
ohledu plánovány v programovém období 2007-2013 pouze finanční prostředky z rozpočtu obcí ve výši 4 185 
950 EUR. Ve skutečnosti se však na projektech krytých smlouvou v této oblasti podpory objevují finanční 
prostředky z rozpočtu obcí a jiné národní veřejné prostředky v celkovém objemu přibližně 20,2 mil. EUR. 
Podobně v oblasti podpory 3.4 nebyly v alokaci plánovány žádné vlastní podíly krajů a obcí nebo jiné národní 
veřejné prostředky, přesto se ale na projektech krytých smlouvou v této oblasti podpory objevují vlastní podíly 
krajů, a to v celkové výši přibližně 29,2 mil. EUR. Z hlediska celkových veřejných prostředků to vede ke 
zdánlivému přečerpání alokace, příspěvek Společenství a Regionální rady však zatím zůstávají ve všech 
oblastech podpory nedočerpané. 
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Do konce roku 2009 bylo v rámci prioritní osy smluvně kryto 177 projektů v objemu asi 167,9 mil. EUR 
veřejných prostředků, což představuje asi 70,85 % celkové alokace na prioritní osu (tento poměr je zkreslený, 
viz výše). Největší pokrok ke konci roku 2009 zaznamenala oblast podpory 3.4, kde byla smlouva podepsána 
u 23 projektů s objemem veřejných prostředků ve výši přibližně 57,2 mil. EUR a dále oblast podpory 3.2, kde 
bylo ke konci roku 2009 smluvně kryto 63 projektů s objemem veřejných prostředků ve výši přibližně 64,3 mil. 
EUR.  
 
V oblasti podpory 3.1 dochází ve srovnání s ostatními oblastmi podpory ke zpoždění čerpání z důvodu 
dlouhého procesu nastavování celkového rámce integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) na národní úrovni. 
Ihned po vydání Vademeca pro přípravu IPRM pro regionální operační programy pro plánovací období 2007-
2013 v březnu 2008 řídicí orgán vyhlásil výzvu na předkládání IPRM a již v říjnu téhož roku Výbor regionální 
rady ROP Jihovýchod schválil k financování první projekty pro tuto oblast podpory.  
 
Příjemcům podpory ROP Jihovýchod již bylo v rámci prioritní osy 3 proplaceno přibližně 27,2 mil. EUR, tedy 
asi 12,21 % její alokace. Evropskou komisí již bylo certifikováno přibližně 4,4 mil. EUR (tj. 1,86 % alokace). 
Stav čerpání alokace prioritní osy 1 nastiňuje také níže uvedený graf. 

 

Graf č. 12: Čerpání alokace prioritní osy 3 

 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Použité částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 
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Použité částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.  

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti 
podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může 
být zkreslený. 

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím 
orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíl na alokaci je proto v tomto případě vztahován také k alokaci ERDF 
a Regionální rady na danou prioritní osu.  

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace. 

V roce 2009 byl zaznamenán v prioritní ose 3 poměrně dynamický vývoj, kdy byla podepsána smlouva u 100 
projektů (z celkového počtu 177 smluvně krytých projektů) o objemu veřejných prostředků přibližně 90,4 mil. 
EUR (z celkem smluvně krytých 167,9 mil. EUR). Největší objem veřejných prostředků byl v rámci prioritní osy 
3 v roce 2009 smluvně pokryt v oblasti podpory 3.2. V roce 2009 bylo ukončeno 28 projektů o celkovém 
objemu veřejných prostředků asi 12 mil. EUR. Jedinou oblastí podpory, kde dosud nebyl dokončen žádný 
projekt, zůstává oblast podpory 3.1, a to z toho důvodu, že všechny projekty zde byly smluvně pokryty právě 
až v roce 2009. 

Tabulka č. 32: Pokrok v realizaci prioritní osy 3 v roce 2009 

Prioritní 
osa 

Projekty pokryté smlouvou 
k financování v roce 2009 

Ukončené projekty v roce 
2009  

počet v EUR počet v EUR 

3. 100 90 388 196,58 28 11 997 417,82 

3.1 14 16 486 364,66 0 0,00 

3.2 32 39 660 760,08 10 7 819 056,01 

3.3 48 19 291 599,78 16 3 466 998,05 

3.4 6 14 949 472,07 2 711 363,75 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.  

Ukončenými projekty se rozumí projekty finančně ukončené. 
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V rámci prioritní osy 3 byly předloženy projektové žádosti o objemu přesahujícím alokaci osy přibližně o 239,4 
mil. EUR, tedy o objemu asi 201 % alokace osy. Podrobný přehled o o objemu veřejných prostředků dle stavu 
projektů přínáší níže uvedený graf.  

Graf č. 13: Postup realizace prioritní osy 3 (objem veřejných prostředků projektů dle stavu 
administrace) 

 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. 
U projektů v realizaci a s ukončeným financováním jsou uvažována data ze smlouvy, u projektů v ostatních 
stavech (včetně souhrnného stavu zaregistrované projekty celkem) jsou uvažována data z projektové žádosti. 

Projekty kryté smlouvou jsou v tomto grafu rozděleny na projekty, které jsou dosud v realizaci (před 
ukončením financování) a projekty ukončené (s ukončeným financováním). 
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Přínos prioritní osy k naplňování horizontálních témat EU 

Průnik podporování aktivit v této prioritní ose s horizontálními tématy lze konkrétně očekávat z dopadů obnovy 
zchátralých a nevyužívaných objektů a ploch v obcích, úpravy náměstí, dětských hřišť a zeleně, výstavba a 
technické zhodnocení škol, zdravotnických, neziskových sociálních zařízení, kulturních zařízení a zařízení pro 
činnost spolků a občanských iniciativ. 

 

Příklady úspěšně realizovaných projektů v prioritní ose 3 

Příkladem realizovaného projektu v prioritní ose 3 může být projekt „Dětská hřiště městyse Měřína - rozvoj 
pohybových dovedností dětí“ (registrační číslo projektu CZ.1.11/3.3.00/02.00638, financování projektu 
ukončeno, celkové veřejné prostředky: 80 892,23 EUR21) 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality, úrovně a dostupnosti služeb občanské vybavenosti a zvýšení 
estetičnosti a kvality venkovského prostředí v městysi, a to prostřednictvím vybudování nové sportovně-hrací a 
výukově sportovně hrací infrastruktury a dále prostřednictvím úprav veřejného prostranství na odpočinkovou 
plochu. Hlavní investiční část projektu je zaměřena na vybudování sportovně hracího dětského hřiště v rámci 
veřejného prostranství včetně úprav tohoto prostranství, druhá investičně menší část projektu se pak skládá z 
vybavení zahrady mateřské školy hracími prvky.  

 

                                                 

21 Použitý kurs: ECB leden 2010, tj. 26,40Kč/EUR. 
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Obrázek č. 6: veřejné prostranství Měřín 

 

 

Dalším příkladem realizovaného projektu v této prioritní ose je „Villa Martha - Domov důstojného stáří“ 
(registrační číslo projektu CZ.1.11/3.3.00/01.00286, projekt v realizaci, celkové veřejné prostředky: 937 282,05 
EUR22) 

Projekt přispěje k vytvoření zařízení poskytující kvalitní a kvalifikovanou péči seniorům v souladu se 
zavedenými Standardy kvality sociálních služeb. Cílem projektu je vytvoření bezbariérového domova pro 
seniory se zvláštním režimem prostřednictvím rekonstrukce objektu v Hrušovanech u Brna. Obecnými cíli 
projektu je vytvoření kapacit a materiálního vybavení, zvýšení kvality poskytovaných služeb v regionu, 
omezení přesunu duševně nemocných klientů do psychiatrických léčeben, prevence sociálního vyloučení. 
Projekt také počítá s vytvořením 14 nových pracovních míst.  

                                                 

22 Použitý kurs: ECB leden 2010, tj. 26,40Kč/EUR. 
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Obrázek č. 7: sociální zařízení Villa Martha 

 

 

3.3.2 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění  

V roce 2009 probíhal náročný proces notifikace podpory pro výstavbu místních datových sítí sloužících pro 
zpřístupnění broadbandových ICT služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na 
principu nediskriminačních otevřených sítí a aktivit motivujících vstup komerčních poskytovatelů na místní 
telekomunikační trh (podpora nabídky) pouze v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu (typicky z 
důvodů nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic). Proces notifikace, týkající se aktivit prioritní osy 3 
Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, nebyl do konce roku 2009 ukončen.  

U některých indikátorů dochází k výraznému přesahu cílových hodnot indikátorů na projektech krytých 
smlouvou vysoko nad plánovanou cílovou hodnotu indikátoru. Řídicí orgán tuto situaci řeší zacílením výzev a 
zvažuje úpravu (navýšení) plánovaných cílových hodnot některých indikátorů. 
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3.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc 

3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 

3.4.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc bylo do konce roku 2009 vytvořeno 28 metodických a technicko-
informačních materiálů, bylo uskutečněno 374 kontrol čerpání finančních prostředků, byly uspořádány kurzy 
zaměřené na posílení absorpční kapacity, kterých se zúčastnilo více než 2,5 tis. osob. Řídicí orgán uspořádal 
od počátku programového období 52 školení, seminářů, workshopů a konferencí, z toho 6 s mezinárodní 
účastí. Podrobnější informace o aktivitách v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc se nachází v kapitole 6 
Technická pomoc. Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů přináší níže uvedená tabulka. 

Tabulka č. 33: Indikátory prioritní osy 4 

Kód NČI 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 
Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 
Kód 
EU/Lisabon 

Typ 
indikátoru 

480500 
Počet vytvořených studií 
a zpráv (vč. evaluačních)  

Počet ŘO 

Dosažená 0 1 3 N/A 0 

  Výchozí 0 0 1 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 14 14 

712501 Počet uskutečněných 
kontrol čerpání finančních 
prostředků 

Počet ŘO 

Dosažená 0 267 374 N/A 374 

  Výchozí 0 0 267 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 466 466 

710700 Počet vytvořených 
metodických a technicko-
informačních materiálů 

Počet ŘO 

Dosažená 8 27 28 N/A 28 

  Výchozí 0 8 27 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 65 65 

711601 Počet osob, které se 
zúčastnily vzdělávacích 
kurzů na posílení 
absorpční kapacity 

Počet ŘO 

Dosažená 250 2049 2515 N/A 2515 

  Výchozí 0 250 2049 N/A 0 

Výsledek Plánovaná N/A N/A N/A 1 250 1 250 

711101 Počet 
školení,semin.,workshopů 
a konferencí 

Počet ŘO 

Dosažená 10 40 46 N/A 46 

  Výchozí 0 10 40 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 100 100 

711102 Počet uskutečněných 
školení, seminářů, 
workshopů a konferencí s 
mezinárodní účastí 

Počet ŘO 

Dosažená 0 5 6 N/A 0 

  Výchozí 0 0 5 N/A 0 

Výstup Plánovaná N/A N/A N/A 20 20 
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Zdroje: Údaje poskytované Řídicím orgánem (ŘO) pochází z informačního systému MSC2007. 

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. 

Dosažené hodnoty plnění všech indikátorů v této výroční zprávě jsou vztahovány vždy ke konci kalendářního 
roku, tedy k 31. 12. příslušného roku. 

Řídicí orgán ROP Jihovýchod stanovuje plánované hodnoty pouze ke konci programového období, nikoliv pro 
jednotlivé roky. 

Indikátor 710500 byl po dohodě s NOK nahrazen indikátorem 480500, který mu věcně odpovídá. 

V tabulce jsou uvedeny pouze tzv. hlavní indikátory dle platné agregační mapy indikátorů, které řídicí orgán 
závazně sleduje a stanovuje jejich plánovanou cílovou hodnotu. (Řídicí orgán pro své potřeby sleduje i další 
indikátory, ovšem nezávazně jako tzv. indikátory vedlejší.)  

 

Výzvy platné v roce 2009 pro prioritní osu 4 Technická pomoc 

Pro prioritní osu 4 byly dne 5. 12. 2008 vyhlášeny kontinuální výzvy pro obě oblasti podpory, tj. 4.1 Aktivity 
spojené s řízením ROP a 4.2 Podpora absorpční kapacity. 

3.4.1.B Kvalitativní analýza 

Tabulka č. 34: Postup realizace prioritní osy 4 

Prioritní 
osa 

Alokace  
2007-2013 

Projekty kryté 
rozhodnutím  

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Certifikované prostředky 
předložené EK 

EUR 
podíl na 
alokaci 

(%) 
EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 
 EUR 

podíl na 
alokaci 

(%) 

4. 28 177 826,00 25 393 484,85 90,12%  7 381 678,28  26,20%  0,00  0,00% 

4.1 21 133 369,00 18 893 939,39 89,40%  5 805 488,91  27,47%  0,00  0,00% 

4.2 7 044 457,00 6 499 545,45 92,26%  1 576 189,37  22,37%  0,00  0,00% 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. 
Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory. 
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U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím 
orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci 
ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti podpory. 

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace. 

Do konce roku 2009 vydal Výbor regionální rady rozhodnutí o financování v rámci prioritní osy 4 u 8 projektů 
v objemu asi 25,4 mil. EUR veřejných prostředků, což představuje asi 90,12 % celkové alokace na prioritní 
osu. V oblasti podpory 4.1 bylo vydáno rozhodnutí o financování u 4 projektů o celkovém objemu 18,9 mil. 
EUR celkových veřejných prostředků (89,40 % alokace pro oblast podpory), v oblasti podpory to byly také 4 
projekty s celkovým objemem veřejných prostředků ve výši asi 6,5 mil. EUR (92,26 % alokace pro oblast 
podpory). V rámci prioritní osy 4 již bylo proplaceno přibližně 7,4 mil. EUR, tedy asi 26,20 % alokace osy. 
Evropskou komisí nebyly v prioritní ose 4 do konce roku 2009 certifikovány žádné výdaje. Stav čerpání 
alokace prioritní osy 1 nastiňuje také níže uvedený graf. 

Graf č. 14: Čerpání alokace prioritní osy 4 

 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Použité částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Použité částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.  
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U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím 
orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíl na alokaci je proto v tomto případě vztahován také k alokaci ERDF 
a Regionální rady na danou prioritní osu.  

 

V roce 2009 nebylo vydáno žádné nové rozhodnutí o financování projektu. Finančně ukončeny byly dva 
projekty o celkovém objemu veřejných prostředků 1,5 mil. EUR.  

 

Tabulka č. 35: Pokrok v realizaci prioritní osy 4 v roce 2009 

Prioritní 
osa 

Projekty pokryté smlouvou 
k financování v roce 2009 

Ukončené projekty v roce 
2009 

počet v EUR počet v EUR 

4. - - 2 1 477 272,73 

4.1 - - 1 1 198 295,45 

4.2 - - 1 278 977,27 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007; údaje platné k 7. 1. 2010.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.  

Ukončenými projekty se rozumí projekty finančně ukončené. 

Informace o realizovaných projektech v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc se nachází v kapitole 6.  

 

3.4.2 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění  

V průběhu roku 2009 byly vyřešeny problémy související s úpravami dat o projektech technické pomoci v IS 
MONIT7+. 

Z metodických důvodů byla pro tyto projekty vyjednána výjimka, na základě které nemusí být zahrnuty do 
automatických přenosů mezi IS MONIT7+ a účetním systémem ÚRR Jihovýchod. 
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4 PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ 

Hlavním a jediným zdrojem financování programu ROP Jihovýchod ze strukturálních fondů byl v roce 2009 
Evropský fond pro regionální rozvoj.  

V rámci programu bylo rozhodnuto o možnosti využití tzv. křížového financování. Motivem pro využití této 
příležitosti bylo dosahování multiplikovaných pozitivních přínosů vyplývajících z kombinace investičních a 
neinvestičních prostředků. Toto rozhodnutí do budoucna otevírá nový prostor k přípěvku ROP Jihovýchod 
pro naplňování cílů Lisabonské strategie prostřednictvím realizovaných projektů s přímým dopadem pro praxi. 

Vzhledem k tomu, že žádný projekt dosud nepožádal o možnost využití křížového financování nelze provést 
objektivní dopad implementace na regionální rozvoj ve smyslu naplňování strategií vyšší úrovně. 
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5 PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI 

Žádný velký projekt definovaný podle čl. 39 obecného nařízení nebyl v roce 2007 z ROP Jihovýchod 
realizován a ani do budoucna není plánován. 
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6 TECHNICKÁ POMOC 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v čl. 46 umožňuje financovat v rámci operačního programu 
činnosti v oblasti přípravy, monitorování, hodnocení, informování a kontroly implementace operačního 
programu a rovněž činnosti zaměřené na zajištění administrativní a absorpční kapacity pro efektivní čerpání 
pomoci ze strukturálních fondů.  

Cílem aktivit Technické pomoci je zajistit odpovědnou a účinnou správu a implementaci ROP Jihovýchod a 
zvyšovat absorpční kapacitu v regionu a zajišťovat úspěšné čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. 

Technická pomoc zahrnuje veškeré podpůrné aktivity prováděné na úrovni Řídicího orgánu s cílem podpořit 
účinnost realizované podpory, zlepšit kvalitu prováděných intervencí a zvýšit efektivnost využití prostředků 
zejména k efektivnímu řízení ROP Jihovýchod, jeho propagaci a hodnocení programu a projektů.  

Prioritní osa 4 Technická pomoc je členěna do dvou oblastí podpory: 4.1. Aktivity spojené s realizací a řízením 
ROP a 4.2. Podpora absorpční kapacity 

Celkový podíl prioritní osy Technická pomoc na alokaci zdrojů ROP Jihovýchod na celé programové období 
z ERDF je 3,4 %, tj. 23 951 152 EUR ze 704 445 636 EUR. Z hlediska celkových veřejných výdajů je na 
prioritní osu 4 alokováno přibližně 28,18 mil. EUR, z toho 21,13 mil. EUR pro oblast podpory 4.1 a přibližně 
7,04 mil. EUR pro oblast podpory 4.2. 

V rámci operačního programu Technická pomoc (OP TP) s finanční alokací pro cíl Konvergence 
286,9 mil. EUR, získává Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod finanční prostředky na mzdy 
pracovníků pověřeného auditního subjektu (PAS). V roce 2009 bylo z OP TP řídicím orgánem ROP 
Jihovýchod vyčerpáno 80 252,35 EUR23. 

Tabulka č. 36: Přehled projektů krytých rozhodnutím VRR v prioritní ose 4 Technická pomoc  

Název projektu Reg. číslo projektu 
Oblast 
podpory

Stav projektu  
Veřejné finanční 
prostředky celkem 
(EUR) 

Podpora řízení ROP JV CZ.1.11/4.1.00/01.00005 11.4.1 
Financování projektu 
ukončeno 

                1 198 295,45   

Řízení a implementace ROP 
JV 2008 

CZ.1.11/4.1.00/01.00007 11.4.1 
Realizace projektu 
ukončena 

                2 346 401,52   

                                                 

23 Použitý kurs: ECB leden 2010, tj. 26,40Kč/EUR. 
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Název projektu Reg. číslo projektu 
Oblast 
podpory

Stav projektu  
Veřejné finanční 
prostředky celkem 
(EUR) 

Monitoring a evaluace 2008 CZ.1.11/4.1.00/01.00008 11.4.1 
Realizace projektu 
ukončena 

                    197 727,27  

Aktivity spojené s realizací a 
řízením ROP Jihovýchod v 
letech 2009-2015 

CZ.1.11/4.1.00/04.00871 11.4.1 Projekt v realizaci               15 151 515,15   

TP ROP JV - Publicita a 
absorpční kapacita 

CZ.1.11/4.2.00/01.00006 11.4.2 
Financování projektu 
ukončeno 

                    278 977,27  

Publicita, vzdělávání a 
absorpční kapacita 2008 

CZ.1.11/4.2.00/01.00009 11.4.2 
Realizace projektu 
ukončena 

                    640 151,52  

Expertní podpora příjemcům 
dotace ROP Jihovýchod 

CZ.1.11/4.2.00/01.00405 11.4.2 Projekt v realizaci                     256 931,82  

Podpora absorpční kapacity 
ROP Jihovýchod v letech 
2009-2015 

CZ.1.11/4.2.00/04.00870 11.4.2 Projekt v realizaci                 5 323 484,85   

Celkem               25 393 484,85   

Zdroj: Monit 7+, IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010 

Částky přepočítány kurzem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

 

Čerpání prostředků technické pomoci v roce 2009 

Finanční prostředky na výdaje technické pomoci jsou zahrnuty do rozpočtu Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod.   

Při koordinaci činností jako je plánování, schvalování projektových záměrů, kontrola plnění rozpočtu v rámci 
jednotlivých projektů a navrhování opatření k řádnému fungování technické pomoci, sehrává důležitou úlohu 
Komise pro technickou pomoc. V Komisi jsou zastoupeni členové vedení Úřadu Regionální rady. V roce 2009 
se Komise setkala desetkrát. Hlavními tématy byla příprava plánu technické pomoci pro rok 2010 a čerpání 
rozpočtu aktivních projektů. 

V roce 2009 bylo v prioritní ose 4 proplaceno 2,12 mil. EUR veřejných prostředků, od počátku programového 
období tak zde již bylo proplaceno 7,38 mil. EUR celkových veřejných prostředků. Podrobný přehled čerpání 
v prioritní ose v čase přináší níže uvedená tabulka.  
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Tabulka č. 37: Přehled čerpání v prioritní ose 4 v čase 

Prioritní 
osa/oblast 
podpory 

2007 (EUR) 2008 (EUR) 2009 (EUR) 
2007-2009 

(EUR) 

4. 1 062 695,72 4 197 293,52 2 121 689,03 7 381 678,28 

4.1 974 066,59 3 160 166,56 1 671 255,76 5 805 488,91 

4.2 88 629,14 1 037 126,96 450 433,27 1 576 189,37 

Zdroj: IS MONIT7+, IS MSC2007, údaje platné k 7. 1. 2010 

Částky představují proplacené výdaje v EUR, uvažovány jsou podíly ERDF a Regionální rady, tj. podíly 
proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod.  

Částky přepočítány kursem ECB leden 2010, tj. 26,40 Kč/EUR. 

6.1 Oblast podpory 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 

Do této oblasti podpory byla předložena projektová žádost obsahující výdaje zaměřené na: 

 přípravu a organizaci jednání Výboru Regionální rady, Monitorovacího výboru a jiných pracovních 
skupin včetně účasti odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních; 

 přípravu, výběr, ocenění a sledování pomoci a operací; 

 zpracování studií, statistických materiálů, analýz o vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur; 

 instalaci, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení 
operací ROP Jihovýchod. 

Pracovní kapacity řídicího orgánu a vzdělávání pracovníků 

K 31. 12. 2009 bylo do implementační struktury zapojeno 67 pracovníků, z toho pracovníků řídícího orgánu je 
celkem 56, pracovníků finančního útvaru 7 a úkoly pověřeného auditního subjektu zajišťují 4 pracovníci. 

Zkušenosti z programového období 2004–2006 má 20,96 % pracovníků úřadu. V současné době pracuje 
v implementační struktuře 12 pracovníků se zkušeností delší než tři roky v oblasti strukturálních fondů.  

V roce 2009 se dle analýzy uskutečnilo celkem 72 vzdělávacích akcí hrazených z prostředků technické 
pomoci.  

Profesní vzdělávání je rozlišováno na externí a interní. V případě externích školení se jedná převážně o 
jednodenní školení a semináře v oblasti legislativy, účetnictví, veřejných zakázek, stavebního zákona, nových 
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předpisů, novelizací zákonů atd. Dále individuální školení pro zaměstnance je nastavováno 2x ročně při 
hodnotících pohovorech vedoucími odboru. Jedná se především o vzdělávání v oblasti dané pozice 
zaměstnance, např. profesní asistentka, manažerské vzdělávání, personální manažer, intenzivní kurz 
účetnictví. Individuální kurzy pro zaměstnance slouží především pro zvyšování jejich kvalifikace. 

Mezi interní kurzy v roce 2009 lze zařadit: 

 Projektový management 

 Výuka angličtiny ve čtyřech úrovních 

 Soft skills (komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, stress management atd.) 

 Výuka počítačových kurzů 

 

Hlavní výdaje v prioritní ose 4 

Hlavní výdaje v roce 2009 byly vynaloženy zejména na:  

 mzdové výdaje včetně odvodů, odměny expertům 

 provozní výdaje (nájemné a služby spojené s nájmem, služby telekomunikací, cestovné, nákup 
drobného hmotného majetku, služby pošt, pohoštění, platby poplatků aj.) 

 výdaje na zajištění odborných posudků (právní poradenství) 

 nákup programového vybavení, videokonferenčního zařízení, hardware, software a pomocného 
technického zařízení, servis programového vybavení 

 organizace zasedání pracovních skupin, porad ředitelů atd. 

 

Řídicí orgán vynaložil v roce 2009 celkem 9 126,63 EUR na pořízení a instalaci počítačových systémů a 
informačních technologií. Jednalo se především o nákup softwarových programů pro řízení programu a 
rozšíření systému GINIS o modul pro vedení spisové služby. Od počátku programového období tak do konce 
roku 2009 výdaje řídicího orgánu v této oblasti činily 533 689,87 EUR. 

V roce 2009 byl také rozšířen vozový park automobilů o 4 automobily. 



 

  MV–08–6–příl–1 

122 

 

Níže uvedená tabulka přináší přehled nejdůležitějších písemných výstupů ROP Jihovýchod v roce 2009. 

Tabulka č. 38: Seznam písemných výstupů vytvořených v roce 2009 

Externí metodické 
pokyny 

01/2009 EX Pracovní místa 

02/2009 EX Otevírání obálek 

03/2009 EX Reklamní panely projektů 2.2 

04/2009 EX Autorský dozor 

05/2009 EX Stanovení a monitorování počtu nově vytvořených pracovních míst 

06/2009 EX Kontrola výběrových řízení na dodavatele 

07/2009 EX Analytické účetnictví 

08/2009 EX Nemožnost zastavení majetku v rámci ROP Jihovýchod 

09/2009 EX Vícepráce a vícenáklady 

10/2009 EX Popis realizace projektu jako příloha Monitorovací zprávy a Monitorovacího hlášení 

11/2009 EX Způsobilost výdajů u oblasti podpory 2.2 - cestovní náhrady 

12/2009 EX Kontrola pravidel pro zástavy majetku 

13/2009 EX Sleva na pojistném na sociálním zabezpečení 

14/2009 EX Podpora malého rozsahu u projektů ve 2.2 

15/2009 EX Kontrola pravidel pro zástavy majetku 

Interní metodické 
pokyny 

1/2009 Zkrácení doby realizace - dodatek 

2/2009 Notifikace pořízení a obnova vozidel 

3/2009 Ruční zadávání požadované částky dotace na zjednodušené žádosti o platbu 

4/2009 Způsobilost výdajů vzešlých z výběrových řízení před vyhlášením výzvy 

5/2009 Korekce 

6/2009 Způsobilost výdajů vzešlých z výběrových řízení před vyhlášením výzvy 

7/2009 Administrativní kapacita ROP Jihovýchod 

8/2009 Úroky vzniklé na běžných účtech Regionální rady Jihovýchod 

9/2009 Evidence listů vlastnictví 



   

  MV–08–6–příl–1 

 

123 

 

Evaluační studie 

Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu soudržnosti Jihovýchod  

Zhodnocení realizace ROP Jihovýchod a vyhodnocení evaluačních aktivit 

Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP Jihovýchod a návrh jejího zkvalitnění 

Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod 

Systém hodnocení projektů a hodnoticích kritérií ROP Jihovýchod 

Výroční zpráva 2008 

Publikace 

Brožura ROP Jihovýchod 

Shrnutí výroční zprávy 

Veřejné zakázky 

Ve třetině cesty ROP Jihovýchod 

Konferenční brožura Dialog nad projektem 

Skládačka tři roky ROP Jihovýchod 

Omalovánky ROP Jihovýchod 

Newsletter ROP Jihovýchod 

 
Metodické pokyny a evaluační studie byly zpracovány v elektronické podobě, řídicí orgán má jejich fyzickou 
podobu pouze pro archivační účely. Údaje o nákladech publikací jsou uvedeny v kapitole 7. 

 

6.2 Oblast podpory 4.2 – Podpora absorpční kapacity 

Hlavním cílem této oblasti podpory je zvyšování absorpční kapacity regionu i ŘO a zajištění úspěšného 
čerpání prostředků z ROP Jihovýchod. 

V rámci této oblasti podpory jsou podporovány aktivity zaměřené na zvyšování schopnosti příjemců 
připravovat a následně také úspěšně realizovat projekty spolufinancované z ERDF prostřednictvím ROP 
Jihovýchod. Nástrojem bude zejména poskytování asistence potencionálním předkladatelům projektů, a to 
zejména aktivitami zaměřenými na propagaci programu, poskytování informací, poradenskou a osvětovou 
činnost a dále přípravou a realizací vzdělávacích programů. Jde tedy např. o pořádání konferencí, seminářů, 
dne otevřených dveří a dalších komunikačních aktivit. 

Hlavní výdaje v roce 2009 byly vynaloženy zejména na:  
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 Zajištění veřejných akcí pro veřejnost (in-line jízdy) 

 Zveřejnění znění výzvy a další inzerce v denících 

 Zajištění seminářů pro žadatele a příjemce 

 Zveřejnění personální inzerce  

 Výdaje na interní vzdělávání – program Soft skills, výuka anglického jazyka na pracovištích Brno a 
Jihlava, odborné semináře pro zaměstnance,  

 Úprava webových stránek www.jihovychod.cz 

 Ostatní provozní výdaje 

 Zajištění výroční konference  

 Tisk prezentačních materiálů a výroba propagačních materiálů 

 Vydávání pravidelného newsletteru 

Podrobný přehled realizovaných aktivit přináší kapitola 7 Informování a publicita. 

Díky projektu „Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod“ pomáhá příjemcům podpory 
s administrací projektů Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy a Regionální rozvojová agentura 
Vysočina. Agentury vedou příjemce k řádnému plnění veškeré administrativy v průběhu realizace projektu a 
pomáhají jim s přípravou dokumentů ještě ve fázi před jejich odevzdáním na Úřad Regionální rady 
Jihovýchod.  

7 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA 

Povinnost propagovat operace a programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je 
zakotvena v čl. 69 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 
(Nařízení Rady). Článek 69 Nařízení Rady stanovuje kromě samotné povinnosti poskytovat informace o 
operacích a spolufinancovaných programech také hlavní cíl jejich propagace a to je zdůraznění role 
Společenství a zajištění transparentní pomoci poskytované z fondů.  

Komunikační plán ROP Jihovýchod byl předložen Evropské komisi ke schválení dne 31. března 2008. 
V souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 přezkoumala Evropská komise kompatibilitu 
komunikačního plánu se článkem 2 (2) nařízení (ES) č. 1828/2006 a dne 14. května 2008 předala Regionální 
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radě regionu soudržnosti Jihovýchod své připomínky. Evropská komise následné vypořádání připomínek 
akceptovala a dne 21. srpna 2008 komunikační plán ROP Jihovýchod schválila. 

Informační a propagační aktivity jsou zaměřeny na následující cílové skupiny: 

1) Cílové skupiny komunikace, které se zabývají implementací a monitorováním ROP Jihovýchod a jsou 
zdrojem informací o ROP Jihovýchod 

 Řídící orgán ROP Jihovýchod - Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (ÚRR) 

 Monitorovací výbor ROP Jihovýchod 

 Výbor Regionální rady 

 Předseda RR Jihovýchod 

2) Cílové skupiny fungující jako distributoři a zprostředkovatelé informací o ROP Jihovýchod 

 Média 
 Hospodářští a sociální partneři 
 Zpracovatelé projektů 
 Informační střediska o Evropské unii v regionu Jihovýchod 

3) Cílové skupiny obsahující příjemce informací o ROP Jihovýchod  

 Potenciální žadatelé a příjemci pomoci: 

 Kraje a obce regionu Jihovýchod a dobrovolné svazky obcí 

 Organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi 

 Nestátní neziskové organizace 

 Podnikatelské subjekty (MSP) 

 Profesní organizace 

 Hospodářská komora a její složky 

 Zájmová sdružení právnických osob 

 Široká veřejnost regionu Jihovýchod: 
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 Obyvatelé regionu soudržnosti Jihovýchod (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina) 

 Návštěvníci regionu a turisté 

 

7.1 Opatření pro zajištění publicity v roce 2009 

V roce 2009 byly v Komunikačním plánu nastaveny tyto dílčí komunikační cíle:  

Cíle etapy I.: Budování znalosti ROP Jihovýchod 

1) Zajistit vyváženou informovanost o ROP Jihovýchod a jeho vymezení vůči ostatním dotačním titulům 
dostupným v regionu u všech cílových skupin. 

2) Zvyšovat povědomí o konkrétních přínosech fondů EU v regionu Jihovýchod a podporovat tím pozitivní 
vnímání role Společenství pro udržitelný hospodářský a sociální rozvoj regionu Jihovýchod. 

Cíle etapy II.: Motivování a mobilizace 

1) Zajistit jednotný výklad dotační problematiky používáním jednoduchého a srozumitelného jazyka a 
zabezpečit informovanost o celém dotačním procesu od přijímání žádostí o podporu a překládání 
projektu, přes jeho realizaci, až po ukončení projektu.  

2) Posilovat image transparentnosti hodnocení a konečného výběru projektů pro financování z ROP 
Jihovýchod. 

Cíle etapy III.: Vzdělávání a asistence 

1) Systematicky propagovat vzdělávací a konzultační roli Úřadu Regionální rady Jihovýchod (dále jen 
ÚRR) a zvyšovat tak povědomí o něm a zároveň směřovat k vytvoření image ÚRR jako 
komunikativního, přátelského a nápomocného subjektu. 

2) Vzdělávat žadatele a podpořit předkládání kvalitních projektových záměrů.  
3) Příjemcům poskytnout včasné, dostupné a srozumitelné informace a pomoc ve vztahu k administraci a 

realizaci projektů. 

Cíle etapy IV.: Budování povědomí o výsledcích a přínosech ROP Jihovýchod 

1) Informovat průběžně o konkrétních výsledcích ROP Jihovýchod srozumitelnou a lidem blízkou formou. 
Znalost skutečných přínosů ROP Jihovýchod pro region Jihovýchod vybudovat pomocí prezentace 
konkrétních úspěšně realizovaných projektů ROP Jihovýchod. 

2) Seznamovat veřejnost s výsledky evaluací programu a úspěšnými projekty. Při prezentaci výsledků a 
přínosů nenásilně komunikovat roli Regionální rady Jihovýchod a tím pokračovat v posilování 
pozitivního vnímání její role jako efektivního řídícího i implementačního orgánu ROP Jihovýchod.  

Komunikační strategie se opírala o následující hlavní komunikační sdělení: 
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 ROP Jihovýchod je zdrojem finančních prostředků na vaše rozvojové projekty 
 Úřad Regionální rady Jihovýchod je efektivní, vstřícný a transparentní 
 ROP Jihovýchod nenechá nic „ležet“, pravidla musí každý důsledně dodržovat 
 Finanční prostředky ROP Jihovýchod se už přeměnily v reálné projekty 

Propagační a informační aktivity v roce 2009 

Při příležitosti Mezinárodního investičního veletrhu specializovaného na rozvoj regionů zemí střední a 
východní Evropy URBIS INVEST se konal 23. dubna 2009 kulatý stůl na téma „Ohrozí finanční a ekonomická 
krize čerpání evropských dotací v regionech?“ 

Na tomto oficiálním a velmi úspěšném jednání mezi bankovním sektorem a řídícími orgány spravujícími 
evropské fondy došlo k dohodě o vytvoření společné pracovní skupiny, která se bude zabývat spoluprací na 
posuzování bonity žadatelů o dotaci a následně o úvěr, na edukaci trhu a řešení kurzového rizika ležícího na 
bedrech krajů a regionálních rad. 

Obrázek č. 8: Kulatý stůl, dne 23. dubna 2009 

 

Zástupci bankovního sektoru zleva: Ladislav Macka (Českomoravská záruční a rozvojová banka), Daniel 
Heler, Petr Zahradník a Milan Hašek (Česká spořitelna) a Květoslava Botková (Komerční banka).  
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Regionální rada Jihovýchod ve spolupráci se statutárním městem Jihlava a krajem Vysočina pořádala 14. 
května 2009 v rámci oslav Dne Evropy první ročník in-line závodu o Zlatou brusli regionu Jihovýchod. Záštitu 
nad akcí převzali primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Závod se konal v 
Jihlavě na ulici Vrchlického. Závod byl určen pro všechny věkové kategorie široké veřejnosti. 

Obrázek č. 9: In-line závod o Zlatou brusli regionu Jihovýchod pořádaný dne 14. května 2009 v Jihlavě 

 

Účastníci závodu o Zlatou brusli 

 

Poslední prázdninovou sobotu uspořádala Regionální rada Jihovýchod pod záštitou svého předsedy a 
hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a primátora města Brna Romana Onderky jedinečnou in-line 
jízdu centrem Brna. Bruslaři si projeli místa jim obvykle zapovězená. 
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Obrázek č. 10: In-line jízda městem Brnem dne 29. srpna 2009 

 

Účastníci in-line jízdy Brnem  

Úřad Regionální rady Jihovýchod pořádal dne 19. listopadu 2010 v Interhotelu Voroněž již třetí výroční 
konferenci o realizaci Regionálního operačního programu s názvem „Dialog nad projektem aneb jak zadat, 
postavit a udržet projekt“. 

Konference byla zaměřena na témata spojená s realizací projektů. Cílem konference bylo poskytnout 
manažerská doporučení pro kvalitní řízení projektů. Konferenci sledovalo více než 300 účastníků.  

V rámci konference vyhlásil Úřad Regionální rady „Soutěž TOP realizovaných projektů ROP Jihovýchod“. 
Účastníci konference zhlédli videospoty na úvod konference a poté označili projekt, kterému dali svůj hlas.  



 

  MV–08–6–příl–1 

130 

 

Obrázek č. 11: konference Dialog nad projektem, dne 19. listopadu 2009 

 

Účastníci výroční konference Dialog nad projektem v hotelu Voroněž v Brně 

Obrázek č. 12: konference Dialog nad projektem, dne 19. listopadu 2009 

 

Přednášející na konferenci Dialog nad projektem 



   

  MV–08–6–příl–1 

 

131 

 

 

Obrázek č. 13: konference Dialog nad projektem, dne 19. listopadu 2009 

 

Vyhlášení vítězného projektu v rámci soutěže TOP realizovaných projektů Jihovýchod. Zleva: Jitka 
Bednářová, ředitelka Betánie-křesťanská pomoc, Martin Hyský, radní kraje Vysočina a člen Výboru Regionální 
rady a Marta Sargánková, ředitelka ÚRR Jihovýchod 

V roce 2009 uspořádal Úřad Regionální rady celkem 6 seminářů pro žadatele a příjemce podpory. Tématem 
seminářů pro žadatele bylo ekonomické hodnocení projektů, příprava žádostí BENEFIT7 a také finanční 
zdraví žadatele. Semináře pro příjemce byly zaměřeny na otázky týkající se realizace projektů, veřejné 
zakázky a povinností příjemců vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace.  
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Souhrn propagačních a komunikačních aktivit v roce 2009 je obsažen v následující tabulce. 

Tabulka č. 39: Souhrn propagačních a komunikačních aktivit v roce 2009 

Typ komunikačních 
aktivit 

Komunikační 
nástroj 

Název/Stručná 
charakteristika 
komunikační akce 

Termín 
komunikační 
akce 

Indikátor komunikační akce

A. Klasické 
informační a 
propagační postupy 

publikace 

Brožura ROP 
Jihovýchod 

04-06/09 1 publikace/4800 ks 

Shrnutí Výroční zprávy 
ROP Jihovýchod 2008 

04-06/09 1 publikace/500 ks 

Veřejné zakázky 08-09/09 1 publikace/1500ks 

Ve třetině cesty ROP 
Jihovýchod 

10-11/09 1 publikace/1500s 

Konferenční brožura 
Dialog nad projektem 

10-11/09 1 publikace/400 ks 

Skládačka tři roky ROP 
Jihovýchod 

07/09 1 publikace/500 ks 

Omalovánky ROP 
Jihovýchod 

08-12/09 1 publikace/5000ks 

Newsletter ROP 
Jihovýchod 

07-11/09 4 vydání/5000 ks na vydání 

metodické pokyny 
Metodické pokyny 
uveřejněné na 
www.jihovychod.cz 

01/09-12/09 v elektronické verzi 
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Typ komunikačních 
aktivit 

Komunikační 
nástroj 

Název/Stručná 
charakteristika 
komunikační akce 

Termín 
komunikační 
akce 

Indikátor komunikační akce

propagační 
předměty 

tužky, vizitky, 
poznámkové bloky, 
kalendáře, diáře, 
pastelky papírové a 
igelitové tašky 
kongresová taška, USB 
disky, obrázky s 
tématikou ROP 
Jihovýchod, ROP 
bonbony, čokoládové 
euromince, polokošile, 
šňůrky na krk, hrnek čirý 

02/09-12/09 
18 druhů propagačních 
předmětů 

B. Informační a 
komunikační 
technologie (ICT) 

webové stránky 

www.jihovychod.cz      
průběžná aktualizace, 
doplňování aktuálních 
verzi dokumentů, 
novinek, tiskových zpráv, 
výběrových řízení a 
dalších textů, kontakty, 
ankety, fotogalerie, 
registrace na akce, 
anglická verze 

01/09-12/09 
1155 zaregistrovaných 
uživatelů 

jiné Intranet 01/09-12/09 1 informační portál 

C. Masmédia 

mediální publicita – 
rádio 

ekonomický zápisník, 
rozhovor, soutěž, 
pozvánka na in-line 
závod a jízdu 

05/09-11/09 4 realizované akce v rádiu 

tiskové zprávy, PR tiskové zprávy 01/09-12/09 33 vydaných tiskových zpráv 
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Typ komunikačních 
aktivit 

Komunikační 
nástroj 

Název/Stručná 
charakteristika 
komunikační akce 

Termín 
komunikační 
akce 

Indikátor komunikační akce

články, tiskové 
konference, 
spolupráce s médii, 
PROTEXT 

tiskové konference RR 
Jihovýchod 

02/09-12/09 3 tiskové konference 

přímá distribuce přes 
servis ČTK (média, 
ekonomická sféra, státní 
správa) 

01/09-12/09 3 předplacené zprávy 

Inzerce 

informační inzerce a 
výzvy (Moderní obec, 
MF Dnes, Deníky JMK a 
Vysočiny, Ekonom, 
Brněnský metropolitan, 
Vysočina - krajské 
noviny, Listy jižní 
Moravy) 

04/09-12/09 23 informačních inzerátů 

personální inzerce 04/09-09/09 

5 inzerátů 

 

 

 

D. Jednorázové 
informační a 
propagační akce 

vzdělávací akce 
semináře pro žadatele a 
příjemce 

02-06/09 8 akcí/679 účastníků 

konference (hlavní 
informační akce v 
roce 2009) 

konference Dialog nad 
projektem 

11/09 1 akce 
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Typ komunikačních 
aktivit 

Komunikační 
nástroj 

Název/Stručná 
charakteristika 
komunikační akce 

Termín 
komunikační 
akce 

Indikátor komunikační akce

events 

Kulatý stůl s hejtmany, 
zástupci ministerstev a 
finančních institucí 

04/09 1 akce 

Návštěva evropského 
ombudsmana 

05/09 1 akce 

Výstava podpořených 
projektů - Černá Hora v 
rámci akce ministeriády 

06/09 1 akce 

Výročí založení 
Regionální rady 

07/09 1 akce 

Zasedání pracovní 
skupiny bank a 
regionálních rad 

06/09 1 akce 

In-line jízdy ve městě 
Brně a Jihlavě 

05/09 a 08/09 2 akce 

Kulatý stůl cestovního 
ruchu v Jihomoravském 
kraji 

10/12 1 akce 

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 

 

Hlavními komunikačními kanály pro práci s příjemci jsou webové stránky, semináře a media. Rovněž 
nedochází k diskriminaci žádného okruhu potenciálních žadatelů a příjemců. To se v praxi projevuje intenzivní 
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spoluprací s krajskými úřady a širokým spektrem regionálních asociací, kde jsou významnou měrou 
zastoupeny i malé obce. 

 

7.2 Mediální analýza ROP Jihovýchod v roce 2009 

Regionální operační program Jihovýchod v roce 2009 figuroval v 611 příspěvcích, což představuje nárůst 23 
% oproti roku 2008. Ve 163 příspěvcích (tj. 27 %) byl ROP Jihovýchod prezentován pozitivně. Naopak 
negativně se referovaly pouze čtyři příspěvky, jejich podíl na celkové medializaci je tedy nižší než jedno 
procento.  

V centru pozornosti médií je zejména příprava a realizace projektů, k tomuto tématu se vztahovalo 336 
příspěvků. S tímto tématem byla spojena také největší část pozitivních ohlasů. 

S tím, jak se těžiště publicity posunulo od obecných informací o programu ke konkrétním projektům, 
korespondovalo i prvenství měst a obcí mezi subjekty nejčastěji medializováními ve spojitosti s ROP 
Jihovýchod. 

Graf č. 15: Medializace ROP Jihovýchod dle hodnotového zabarvení příspěvků 

21

65

121

14
32

17
34

19
35

23

21

11 2
2835

20
9

26
1313

3

8

10

4

12

24

0

25

50

75

100

125

150

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2009

p
oč

et
 p
ří

sp
ěv

ků

pozitivní
neutrální
negativní

 

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Newton Media 

Dominantním tématem medializace ROP Jihovýchod v roce 2009 byla příprava a realizace projektů. Zpravidla 
se jednalo o příspěvky zdůrazňující význam dotace z ROP Jihovýchod pro realizaci jednotlivých projektů. Mezi 
tyto projekty patřily investice do rekonstrukce veřejných prostranství, vybavení škol a nemocnic, do oprav a 
výstavby silnic a terminálů veřejné dopravy apod.  
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Druhým nejfrekventovanějším tématem byly priority a oblasti podpory, jimiž se zabývalo 191 příspěvků. 
Z jednotlivých priorit vzbudilo největší ohlas vyčlenění prostředků na modernizaci veřejné dopravy. Dotace na 
nákup vozidel pro veřejnou dopravu byly spolu s informacemi o rekonstrukci silniční sítě nejčastějším 
námětem příspěvků s pozitivním vyzněním. 

Téma financí bylo obsaženo celkem ve 127 příspěvcích. K publicitě tohoto tématu přispělo pravidelné 
zveřejňování souhrnných informací o poskytnutých dotacích. 

Další témata, která si média vybírala ke zveřejňování, jsou informace o výzvách k předkládání projektů, o 
administrativních záležitostech a informace o konferenci a seminářích pořádaných Regionální radou. 

Následující graf zobrazuje také mediální dopad, který vyjadřuje míru zásahu mezi čtenáři, posluchači či diváky. 
Tento parametr vychází ze čtenosti a sledovanosti jednotlivých médií. 

Graf č. 16: Tematické zaměření příspěvků 
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Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Newton Media 

Města a obce byly těmi subjekty, jež v médiích nejčastěji vystupovaly ve spojitosti s ROP Jihovýchod. Téměř 
bez výjimky šlo o příspěvky popisující přípravu či realizaci obecných a městských projektů, případně zmiňující 
se o úmyslu ucházet se o dotaci z ROP Jihovýchod.  

Samotná Regionální rada Jihovýchod figurovala se 195 příspěvky na druhém místě. Byla prezentována jak 
v souvislosti s konkrétními projekty, tak i v oblasti obecnějších otázek jako např. výzvy k předkládání projektů, 
objem poskytnutých finančních prostředků atd. 
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Graf č. 17: Subjekty vystupující v médiích v souvislosti s ROP Jihovýchod 
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Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Newton Media 

Podobně jako v předchozím období se o největší část příspěvků postaraly regionální tituly. Uveřejnily celkem 
305 příspěvků, což je 50 % z celkového počtu. I po započtení mediálního dopadu, jež zohledňuje čtenost, 
poslechovou či sledovanost jednotlivých titulů, patřily regionální tituly k nejvýznamnějším skupinám médií.  

Graf č. 18: Média informující o ROP Jihovýchod 

počet příspěvků

50%

2%

7%

17%

8%
9%

7%
Agenturní zpravodajství
Celostátní deníky
Ekonomické časopisy
Internetové servery
Ostatní tisk
Regionální tituly
Televize a rozhlas

mediální dopad

6%

20%

41%

2%

30%

1%

 

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Newton Media 
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Hodnota AVE (Advertising Value Equivalent), jež určuje, jaký by byl ekvivalent ceny publikovaných příspěvků, 
kdyby byly umístěny do stejných médií formou inzerce, činila 24 mil. Kč. Největší měrou k tomu přispěly 
příspěvky celostátních deníků a televize a rozhlasu.  

Tabulka č. 40: Nárůst AVE v letech 2007-2009 

negativní neutrální pozitivní celkem

rok 2007 -632 9 644 783 2 604 942 12 249 093
rok 2008 -770 238 10 995 843 2 593 182 12 818 787
rok 2009 -42 339 12 815 228 11 372 211 24 145 100
ce lke m -813 209 33 455 854 16 570 335 49 212 980 Kč  

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Newton Media 
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8 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A OSVĚDČENÉ POSTUPY  

Vývoj kurzu české koruny  

V roce 2009 směnný kurz české korunu vůči euru osciloval mezi hodnotami 23 a 27 korun za euro. Vzhledem 
k faktu, že alokace ROP Jihovýchod je určena v eurech, ale Smlouvy o poskytnutí dotace, vytvářející právní 
závazek mezi příjemcem a ŘO, jsou uzavírány v korunách, musí ŘO zaručit, že smluvně vázané prostředky 
bude moci vyplatit. Pohyb směnného kurzu o 1 korunu přitom ROP Jihovýchod přináší zisk či ztrátu přibližně 
800 mil. Kč. Z důvodu snížení kurzového rizika proto ŘO ponechává v rámci alokací jednotlivých oblastí 
podpory kurzovou rezervu ve výši 15 % alokace, tedy přibližně jednoletou alokaci. Kurzová rezerva je 
upravována spolu s probíhající certifikací prostředků a napomáhá úspěšnému finančnímu řízení programu.  

 

Naplňování cílů ROP Jihovýchod 

Na základě závěrů interních analýz a externí evaluační studie zaměřených na plnění stanovených cílů 
programu se řídicí orgán ROP Jihovýchod zvažuje změnu cílových hodnot monitorovacích indikátorů (jde 
především o možné navyšování cílových hodnot). Řídicí orgán také dle plnění cílů programu přizpůsobuje 
zaměření výzev. V roce 2009 tak byly vyhlášeny např. výzvy na obnovu památek, trasování cyklo- a hippo- 
stezek a na projekty se strategickým významem, které svou koncentrací prostředků přinesou zásadní 
příspěvek pro rozvoj cestovního ruchu v regionu soudržnosti Jihovýchod. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Popis 

AK ČR Asociace krajů České republiky 

AO Auditní orgán 

BENEFIT7 Informační systém pro úroveň žadatelů  

CCI Číslo kódu operačního programu 

CRR Centrum pro regionální rozvoj 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČTK Česká tisková kancelář 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

ECB Evropská centrální banka 

EFF Evropský rybářský fond 

EK Evropská komise 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES Evropská společenství 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FS Fond soudržnosti  

Ha hektar 

HDP Hrubý domácí produkt 

HT Horizontální témata 

ICT Informační a komunikační technologie 

IDS  Integrovaný dopravní systém 

IOP Integrovaný operační program 

IPRM Integrovaný plán rozvoje měst 

IS Informační systém 

JMK Jihomoravský kraj 

JMK-
BANNO 

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 

Kč Koruna česká 

Km Kilometr 

Kód NČI Kód Národního číselníku indikátorů 

MD Ministerstvo dopravy 

MF Ministerstvo financí 
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Zkratka Popis 

mil. milion 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj  

MONIT7+ Monitorovací informační systém pro úroveň řídícího orgánu ROP Jihovýchod 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSC2007 Monitorovací systém pro centrální (národní) úroveň 

MSP Malý a střední podnik 

MV  Monitorovací výbor  

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NSRR Národní strategický a referenční rámec 

NUTS 2 Region soudržnosti (územní statistická jednotka)  

obecné 
nařízení 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 

OM Operační manuál 

OP Operační program 

OP D Operační program Doprava 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP PI Operační program Podnikání a inovace  

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

PCO Platební a certifikační orgán 

PD Prováděcí dokument 

PM10 Znečistění ovzduší prachem (prašný aerosol – částice menší než 10 µm) 

PPS  Standard kupní síly (Purchasing Power Standards) 

PROTEXT Organizace z oblasti komunikace s veřejností 

prováděcí 
nařízení 

Nařízení Komise č. 1828/2006, jimiž se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj 

PRV Program rozvoje venkova 

ROP Regionální operační program 

ROP 
Jihovýchod 

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 

RR Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod  
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Zkratka Popis 

Jihovýchod 

ŘKV Řídící a koordinační výbor 

ŘO Řídící orgán 

SF Strukturální fondy 

TEN-T Nadnárodní evropská dopravní síť 

TOP Tematický operační program 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

ÚRR Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

VRR Výbor Regionální rady ROP Jihovýchod 
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VÝZNAM POUŽITÝCH POJMŮ 

Pojem Popis 

Cíl Konvergence Jde o jeden ze tří cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 
(též Regionální a strukturální politika), v rámci tohoto cíle jsou 
podporovány regiony na úrovni NUTS 2, které dosahují nižší 
ekonomické výkonnosti než průměr EU.  

Implementace Uskutečnění, naplnění, realizace 

Absorpční kapacita Vyjadřuje míru schopnosti regionu využít prostředky 
poskytované z dotačních fondů.  

Konsolidace Ustálení, upevnění 

Indikátor Ukazatel – ukazatele jsou nejčastěji používány pro hodnocení 
pokroku programu a plnění cílů. 

Indiferentní neutrální 

Synergický efekt Výsledek spolupůsobících sil (za určitých okolností může být i 
větší než jejich součet). 

Pilotní Ověřovaný, zkoušený 

Inovativní Přinášející nové řešení 

Brownfields V rámci ROP Jihovýchod rozumíme pozemky a budovy po 
zemědělské nebo průmyslové výrobě v intravilánech (zastavěné 
části obcí) i extravilánech obcí, nebo pozemky a budovy v 
urbanizovaném území, které ztratily své původní využití, jsou 
zanedbané, případně kontaminované. 

Demarkační linie Přesně vymezená oblast působnosti bez zdvojování aktivit 

Intervence Řízený a cílený administrativní zásah nebo opatření  

Reporting Hlášení, předávání zpráv 

Prekurzor Je výchozí látka (částice) z níž vzniká chemickou přeměnou jiný 
produkt 

Akcelerace Zrychlování 

Multiplikace Násobení 
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