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ÚVODní slOVO VýROční ZPRáVy  
RegIOnální RaDy RegIOnU sOUDRžnOsTI JIhOVýchOD Za ROk 2007

rndr. miloš vystrčil
předseda regionální rady jihovýchod a hejtman vysočiny 

Vážení čtenáři, vážení zájemci o osud evropských peněz a našich krajů,
je to právě výroční zpráva Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, která přináší konkrétní informace 
o tom, jak se nám na Vysočině a v Jihomoravském kraji podařilo otevřít pomyslnou bránu k využití evropských 
strukturálních fondů na příštích sedm až deset let, jak se nám na Vysočině a v Jihomoravském kraji daří předkládat 
projekty a napomáhat tak úspěšnému rozvoji obou krajů spojených za tímto účelem na přání evropských politiků 
v umělý celek s umělým názvem NUTS II Jihovýchod nebo také region soudržnosti Jihovýchod.
Nechci a nebudu nic zastírat ani malovat narůžovo. Naše umělé společenství dvou krajů si prošlo obtížným 
obdobím hledání kompromisů a vyjednávání. Bylo to období těžké a poučné a zajímavé zároveň. Museli jsme se 
vyrovnat se spoustou požadavků Evropské komise, museli jsme se dohodnout mezi sebou. Pokud bychom tyto 
dvě podmínky nesplnili, nikdy bychom nedosáhli schválení regionálního operačního programu (ROP) a nikdy 
bychom neměli pro rozvoj našich dvou krajů k dispozici současných necelých 18 miliard českých korun.
Naše první výroční zpráva je důkazem, že jsme to dokázali. Zástupce Evropské komise jsme přesvědčili, mezi sebou 
jsme se dohodli. Náš Úřad Regionální rady funguje. Žadatelé předkládají první projekty a úspěšně získávají  
v celkovém součtu první miliardy. Jsme úspěšní, poptávka převyšuje nabídku. 
Začínáme za evropské peníze stavět první silnice, opravovat nemocnice, zlepšovat infrastrukturu pro cestovní ruch 
nebo zkvalitňovat občanskou vybavenost obcí a měst. 
I proto jsem přesvědčen, že součástí naší první výroční zprávy musí být tedy i poděkování. Na závěr děkuji všem, 
kteří se na přípravě Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod podíleli.  
Velmi oceňuji výbornou spolupráci partnerů v regionu, kteří byli do přípravy zapojeni a dokázali přispět svou 
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odborností a zkušenostmi. Oceňuji i práci členů Výboru Regionální rady i zaměstnanců Úřadu Regionální rady.  
A potom především oceňuji odhodlání a vůli žadatelů, kteří se úspěšně vyrovnávají se všemi podmínkami žádostí 
a úspěšně realizují potřebné projekty.
Jsem rád, že závazek, který jsme s ostatními členy Výboru Regionální rady na sebe v prosinci 2007 podpisem 
Regionálního operačního programu vzali, se daří plnit. Bylo a zůstává pro nás výzvou a cílem dovést region 
Jihovýchod k většímu ekonomickému rozvoji a zlepšení kvality života obyvatel obou krajů.

V Jihlavě 24. června 2008
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ÚVODní slOVO VýROční ZPRáVy  
RegIOnální RaDy RegIOnU sOUDRžnOsTI JIhOVýchOD Za ROk 2007

Ing. stanislav juránek, 
hejtman jihomoravského kraje a člen výboru regionální rady jihovýchod 

Vážení přátelé,
právě otevíráte Výroční zprávu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2007, která bilancuje 
činnost regionu soudržnosti Jihovýchod i jeho Regionální rady. Věřím, že na stránkách Výroční zprávy najdete 
dostatek informací, které Vás zaujmou.
Rád bych se jako člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ohlédl za tím, co se během roku 
2007 na jižní Moravě a na Vysočině v této oblasti podařilo. Ten nejdůležitější moment nastal v závěru roku po 
řadě jednání a odvedené práci mnoha lidí. V prosinci 2007 Evropská komise nejprve schválila Regionální operační 
program Jihovýchod a ten byl pak slavnostně podepsán 11. prosince 2007. 
Tento podpis umožní našemu regionu soudržnosti v tomto programovém období let 2007 až 2013 čerpat 
přibližně 700 milionů euro, což je více než 17 miliard korun právě pro naše dva kraje. Finance budou směřovat 
především do investičních záměrů v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. 
Programové období 2007–2013 regionům soudružnosti v České republice přináší velkou šanci čerpání z vydatné 
pomoci strukturálních fondů EU - nutno však dodat, že se jedná o šanci jak mimořádnou, tak zřejmě poslední. 
S plánovaným přistoupením dalších zemí do EU se naše pozice uvnitř EU zásadně změní. 
Pokud bude v obou našich krajích dostatek kvalitních projektů jako doposud, může se každý rok tímto způsobem 
do regionu dostat na 2,5 miliardy korun. Se zkušeností z minulého programového období jsem optimista a věřím, 
že úspěšné čerpání regionu soudržnosti Jihovýchod bude pokračovat i nadále.
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1. IDenTIfIkace OPeRačníhO PROgRamU

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod je realizován na základě evropské politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti v rámci cíle Konvergence. ROP JV pro programové období 2007–2013 je jedním ze sedmi regionálních 
operačních programů. ROP JV je určen pouze pro realizaci na území regionu soudržnosti Jihovýchod, jenž se dále 
skládá z území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Tabulka č. 1: Identifikační údaje ROP JV

Zdroj dat: ROP JV

operační program

Dotčený cíl konvergence

dotčená způsobilá oblast cz06

programové období 2007–2013

číslo programu (ccI) 2007cz161po001

název programu
regionální operační program nuts 2 

jihovýchod

výroční zpráva o provádění

rok, za nějž se podává zpráva 2007

datum schválení výroční zprávy 

monitorovacím výborem 
2. 6. 2008
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Územní vymezení ROP JV v rámci systému územních statistických jednotek NUTS 2 znázorňuje obrázek č. 1:

Obrázek č. 1: Regiony soudržnosti čR a vymezení nUTs 2 Jihovýchod

 

Zdroj dat: ÚRR JV

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod. Orgány Regionální rady jsou Výbor Regionální rady, předseda Regionální rady a Úřad Regionální rady. 
Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Tabulka č. 2: Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

Zdroj dat: intranet ÚRR JV

STŘEDNÍ ČECHY

STŘEDNÍ MORAVAJIHOZÁPAD

MORAVSKOSLEZSKO

PRAHA

SEVEROZÁPAD

SEVEROVÝCHOD

JIHOVÝCHOD

Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod hejtman kraje Vysočina RnDr. miloš Vystrčil
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Tabulka č. 3: členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zdroj dat: intranet ÚRR JV 

Tabulka č. 4: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zdroj dat: intranet ÚRR JV 

Tabulka č. 5: seznam institucí - členů monitorovacího výboru ROP JV

kraj Počet členů

jihomoravský kraj 8

vysočina 8

ředitelka mgr. marta sargánková

vedoucí odboru řízení rop Ing. artur zatloukal

vedoucí odboru implementace  projektů jihlava Ing. erika Šteflová

vedoucí odboru implementace projektů brno Ing. jan karásek

název organizace Vztah k ROP Počet členů

Úřad regionální rady regionu soudržnosti 

jihovýchod
řídící orgán 1

krajský úřad jihomoravského kraje kraj – instituce 2

krajský úřad kraje vysočina kraj – instituce 2

jihomoravský kraj kraj – politická reprezentace 2

vysočina kraj – politická reprezentace 2

vysoké učení technické v brně akademická obec 1

masarykova univerzita akademická obec 1
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Zdroj dat: intranet ÚRR JV 

Obsahové zaměření ROP JV je formulováno zejména s ohledem na strategické dokumenty evropské a národní 
úrovně. Program je řízen i realizován přímo z úrovně regionu a při zachování doplňkovosti s celonárodními 
tematickými operačními programy lépe identifikuje a uspokojuje potřeby regionu soudržnosti Jihovýchod. 
Konkrétně je podpora směrována do prioritních os: Dostupnost dopravy, Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, 
Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a Technická pomoc.

název organizace Vztah k ROP Počet členů

vysoká škola polytechnická jihlava akademická obec 1

sdružení obcí vysočiny obce 2

sdružení obcí a měst jižní moravy obce 2

krajská hospodářská komora jižní moravy podnikatelská sféra 1

krajská hospodářská komora kraje 

vysočina
podnikatelská sféra 1

svaz obchodu a cestovního ruchu čr podnikatelská sféra 1

koordinační uskupení nno kraje vysočina neziskové organizace 1

asociace nestátních neziskových 

organizací jmk-anno
neziskové organizace 1

ministerstvo pro místní rozvoj čr partnerské ministerstvo 1

ministerstvo financí čr partnerské ministerstvo 1

ministerstvo dopravy čr partnerské ministerstvo 1

ministerstvo financí čr,  

odbor auditní orgán – chj
partnerské ministerstvo 11

european commission – dg regio evropská komise 11

1 Členové MV ROP JV bez hlasovacího práva
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2 Důležité mezníky ROP JV v roce 2007 se nachází v příloze 1.

Obrázek č. 2: ROP JV v hierarchii strategií 

 

Zdroj dat: MMR. NSRR ČR 2007-2013, červenec 2007 [volně zpracováno, 22. března 2008]. Dostupné na: http://www.strukturalni-fondy.cz/
uploads/documents/NOK/NSRR_final_1.pdf

Pro uskutečnění těchto záměrů byla prostřednictvím ROP JV pro léta 2007–2013 zajištěna možnost příspěvku až 
do výše 704,45 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a přibližně dalších 124,31 mil. EUR z národních 
zdrojů. Důležitým okamžikem bylo schválení ROP JV Evropskou komisí 3. 12. 2007 a podpis smlouvy mezi 
Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod a Evropskou komisí 11. 12. 2007.2

Nejčastějšími a očekávanými příjemci těchto dotací jsou kraje, obce, svazky obcí a mikroregiony, podnikatelé, 
nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, organizace zřizované kraji či obcemi.

Národní rozvojový plán

ROP JV

Prioritní osy

Oblasti podpory

Projekty

Národní strategický 
referenční rámec

Společné obecné
zásady Společenství
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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 
Z hlediska věcného pokroku programu došlo v roce 2007 ke dvěma důležitým událostem. První událostí bylo 
schválení ROP JV Evropskou komisí v prosinci a druhou významnou událostí bylo vyhlášení dvou výzev pro 
podávání žádostí o dotace z ROP JV. První výzva byla vyhlášena jako kontinuální (průběžná) již 17. 9. 2007,  
a to pro projekty v rámci prioritní osy 1 Dostupnost dopravy – oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 
v regionu a v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc – oblasti podpory 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením 
ROP a 4.2 Podpora absorpční kapacity. V roce 2007 bylo v rámci těchto dvou výzev zaregistrováno 14 projektů, 
z toho devět v rámci výzvy v oblasti podpory 1.1 a pět v rámci prioritní osy Technická pomoc.

Po schválení programu byly připraveny a dne 17. 12. 2007 vyhlášeny kolové (časově vymezené) výzvy, čímž začala 
realizace ROP JV ve všech jeho prioritních osách. Konkrétně šlo oblasti podpory:

  1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
  1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
  2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
  2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
  3.2 Rozvoj regionálních středisek
  3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
  3.4 Veřejné služby regionálního významu

U všech kolových výzev k podávání projektů kromě výzev v oblasti podpory 3.2 a 3.3 bylo datum ukončení 
příjmu žádostí stanoveno na 29. 2. 2008. Ukončení příjmu žádostí pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 bylo stanoveno 
na 31. 3. 2008. Posouzení věcného pokroku v těchto případech spadá zcela do roku 2008.

V současné době jsou již známy výsledky kontinuální výzvy ROP JV k 31. 12. 2007. Souhrnně jsou zobrazeny 
v tabulce Přehled projektů registrovaných v roce 2007 podle stavu administrace projektů. 
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Tabulka č. 6: Přehled projektů registrovaných v roce 2007 – stav administrace projektů

výzva pro prioritní osu 4 – technická pomoc

cz.1.11/4.1.00/01.00005
regionální rada regionu 

soudržnosti jihovýchod
podpora řízení rop jv vydáno usnesení5

cz.1.11/4.2.00/01.00006
regionální rada regionu 

soudržnosti jihovýchod

tp rop jv - publicita 

a absorpční kapacita
vydáno usnesení

Registrační číslo projektu název žadatele název projektu
stav projektu dosažený v roce 

2007

výzva pro oblast podpory 1.1 – rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

cz.1.11/1.1.00/01.00001

správa a údržba silnic 

jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje

silnice II/408 suchohrdly  

u znojma–dyjákovice zaregistrován3

cz.1.11/1.1.00/01.00002

správa a údržba silnic 

jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje

zvýšení dopravní dostupnosti 

města Ivančice doporučen k financování4

cz.1.11/1.1.00/01.00003

správa a údržba silnic 

jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje

silnice II/422 lednice, přeložka 

silnice
doporučen k financování

cz.1.11/1.1.00/01.00004

správa a údržba silnic 

jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje

Újezd u brna,  

most 418-005
doporučen k financování

cz.1.11/1.1.00/01.00010 vysočina
II/602 hranice kraje 

–pelhřimov, 2. stavba
zaregistrován

cz.1.11/1.1.00/01.00011 vysočina II/353 bohdalov - obchvat zaregistrován

cz.1.11/1.1.00/01.00012 vysočina
II/602 hranice kraje  

–pelhřimov, 1. stavba
zaregistrován

cz.1.11/1.1.00/01.00013 vysočina
II/360 oslavička – obchvat, 2. 

stavba
zaregistrován

cz.1.11/1.1.00/01.00014 vysočina II/405 brtnice-zašovice zaregistrován
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Zdroj dat: Informační systém MONIT7+ ROP JV

Oprávněnými žadateli v oblasti podpory 1.1 jsou kraje a organizace zřizované a zakládané kraji.  
Pět z registrovaných projektů v této oblasti podpory byly projekty kraje Vysočina, čtyři projekty předložila Správa  
a údržba silnic Jihomoravského kraje.

V prioritní ose 4 jsou oprávněnými žadateli kraje a Regionální rada. Všech pět projektů registrovaných v této 
prioritní ose bylo předloženo Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod.

Graf č. 1: Přehled projektů registrovaných v roce 2007  

Zdroj dat: MONIT7+ ROP JV

2

6

6

Zaregistrován

Vydáno usnesení

Doporučen k financování

3 Stav „zaregistrován“ znamená, že projekt byl žadatelem předán na ŘO a ještě nebyly provedeny žádné kontroly.
4 Stav „doporučen k financování“ znamená, že projekt prošel kontrolou formálních náležitostí, kontrolou přijatelnosti, splnil limit minimálního 
dosaženého počtu bodů v rámci věcného hodnocení projektu a byl schválen VRR.
5 Stav „vydáno usnesení“ znamená, že VRR vydal usnesení o podpoře projektu a podmínky pro čerpání podpory.

cz.1.11/4.1.00/01.00007
regionální rada regionu 

soudržnosti jihovýchod

řízení a implementace rop 

jv 2008
doporučen k financování

cz.1.11/4.1.00/01.00008
regionální rada regionu 

soudržnosti jihovýchod
monitoring a evaluace 2008 doporučen k financování

cz.1.11/4.2.00/01.00009
regionální rada regionu 

soudržnosti jihovýchod

publicita, vzdělávání 

a absorpční kapacita 2008
doporučen k financování

Registrační číslo projektu název žadatele název projektu
stav projektu dosažený v roce 

2007
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V širším pojetí věcného pokroku došlo v roce 2007 dále k těmto zásadním událostem, nezbytným pro čerpání 
prostředků a uskutečňování regionální politiky:

  byl vytvořen, projednán a schválen základní programový dokument ROP JV, včetně všech nezbytných 
navazujících dokumentů umožňujících jeho realizaci,

  byla rozšiřována a zkvalitňována absorpční kapacita regionu soudržnosti Jihovýchod tak, aby mohly být co 
nejdříve a v dostatečném množství přijímány kvalitní projekty6,

  během roku došlo ke konsolidaci a plné funkčnosti všech orgánů Regionální rady Jihovýchod, včetně 
materiálně-technického zabezpečení, kvalitního personálního zajištění a realizace plánu prohlubování kvalifikace 
pracovníků,

  byl stanoven základní záměr pro vytvoření týmu expertů pro posuzování vysoce odborných specifik jednotlivých 
projektů.

Pro získávání dat a zjišťování pokroku na úrovni programu byly do ROP JV instalovány indikátory sledované v rámci 
monitorovacího systému. Níže uvedené tabulky Kontextové indikátory, Indikátory globálního cíle a Indikátory 
horizontálních témat (udržitelný rozvoj a rovné příležitosti) zobrazují cílové hodnoty ROP JV vytyčené na rok 2015, 
dále hodnoty výchozí z roku 2005, kdy došlo k prvotnímu sběru dat a nastavení výchozí nulové úrovně7.  
Lze zde nalézt také hodnoty nenaplněné vzhledem k zmíněnému schválení ROP JV v prosinci roku 2007. 

6 Konkrétní realizovaná opatření se nachází v kapitole 7
7 Pro nenulové údaje jsou stanoveny opět hodnoty na úrovni roku 2005
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Tabulka č. 7: kontextové indikátory

kód nčI
kód eU/
lisabon  

Typ indikátoru 

název indikátoru
měrná

jednotka
Zdroj hodnota 2007

cílová 
hodnota 

2015
celkem

552000

kontext

regionální hdp na 

obyvatele (pps)

přepočet hdp na 

obyvatele pomocí 

pps (purchasing 

power standards) 

– standardu kupní 

síly (jednotky 

eu založené na 

společně uvažované 

paritě kupní 

síly a užívané 

při objemových 

srovnáních)

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 15 525

552001

kontext

regionální hdp na 

1 obyvatele,

čr = 100

hdp na 1 obyv.,  

čr = 100
čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 89,7

552002 

kontext

regionální hdp  

na 1 obyvatele,  

eu 25 = 100

hdp na 1 obyv., eu 

25 = 100
čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 66,1

552101 

kontext

čistý disponibilní 

důchod 

domácnosti  

na 1 obyvatele,  

čr = 100

čddd na 1 

obyvatele,  

čr = 100

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 96,6
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kód nčI
kód eU/
lisabon  

Typ indikátoru 

název indikátoru
měrná

jednotka
Zdroj hodnota 2007

cílová 
hodnota 

2015
celkem

520800

kontext

obecná míra

nezaměstanosti

míra 

nezaměstnanosti 

podle výběrového 

šetření pracovních 

sil (%) nuts 2 

jihovýchod

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 7,7

520801

kontext

obecná míra 

nezaměstnanosti 

– muži

míra 

nezaměstnanosti 

podle výběrového 

šetření pracovních 

sil (%) nuts 2 

jihovýchod

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 6,4

520802 

kontext

obecná míra 

nezaměstnanosti 

– ženy

míra nezaměst-

nanosti podle 

výběrového šetření 

pracovních sil (%) 

nuts 2 jihovýchod

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 9,3

521000 

kontext

průměrná měsíční 

mzda (kč)

průměrná 

hrubá měsíční 

nominální mzda na 

zaměstnance (kč)

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí

vys: 

18 715

jmk:  

20 272
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kód nčI
kód eU/
lisabon  

Typ indikátoru 

název indikátoru
měrná

jednotka
Zdroj hodnota 2007

cílová 
hodnota 

2015
celkem

520505

kontext

míra 

zaměstnanosti 

15–64

podíl zaměstnaných 

starších 15 let  

na počtu obyvatel 

starších 15 let  

(%)

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 64,8

520505

kontext

zaměstnaní 

v národním 

hospodářství podle 

sektorů:

a) primární

b) sekundární

c) terciární

podíl zaměstnaných 

osob v národním 

hospodářství 

starších 15 let  

(%)

mpsv

dosažená 0

plánovaná –

výchozí

a) 6,1

b) 40,6

c) 53,3

5212012 

kontext

naděje dožití při 

narození

a) muži

b) ženy

průměrný věk čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí

a) 72,5

b) 79,2

(2002)

531300 

kontext

podíl obyvatel se 

středním a vyšším 

vzděláním

podíl obyvatel ve 

věku 15 a více let se 

vzděláním středním 

s maturitou  

a vyšším odborným 

na populaci 15+  

(%)

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 31,2



20

Zdroj dat: MONIT7+ ÚRR JV

kód nčI
kód eU/
lisabon  

Typ indikátoru 

název indikátoru
měrná

jednotka
Zdroj hodnota 2007

cílová 
hodnota 

2015
celkem

531301 

kontext

podíl obyvatel 

s vysokoškolským 

vzděláním

podíl obyvatel ve 

věku 15 a více let 

s vysokoškolským 

vzděláním na 

populaci 15+ (%)

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 11,2

630503 

kontext

průměrná doba 

pobytu

přenocování na 

osobu
čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 2,4

631501 

kontext

zahraniční 

návštěvníci 

regionu – počet 

přenocování

počet návštěvníků 

(tis.)
čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 427

631502 

kontext

zahraniční 

návštěvníci 

regionu – počet 

přenocování

počet návštěvníků 

(tis.)
čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 874

630502 

kontext

návštěvníci 

v regionu – počet 

přenocování

počet návštěvníků 

(tis.)

čsÚ

 

dosažená 0

plánovaná –

výchozí 3 482

630501 

kontext

návštěvníci 

v regionu – počet 

příjezdů

celkový počet 

příjezdů 

zahraničních  

i domácích hostů za 

rok (tis.) 

čsÚ

dosažená 0  

plánovaná –  

výchozí 1 445
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Tabulka č. 8: Indikátory globálního cíle

Zdroj dat: MONIT7+ ÚRR JV

kód nčI
kód eU/
lisabon

Typ 
indikátoru

název 
indikátoru

měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

552000 

kontext

regionální hdp 

na obyvatele 

(pps)

přepočet hdp na 

obyvatele pomocí pps 

(purchasing power 

standards) – standardu 

kupní síly (jednotky eu 

založené na společně 

uvažované paritě 

kupní síly a užívané při 

objemových srovnáních)

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

region: 

15 924

vys: 15 039

jmk: 16 332

výchozí

region: 15 525

vys: 14 582

jmk: 15 951

521000 

kontext

průměrná 

měsíční mzda 

(kč)

průměrná hrubá měsíční 

mzda na zaměstnance 

(kč)

čsÚ

dosažená 0

plánovaná –

vys: 22 458

jmk:

24 326

výchozí
vys: 18 715

jmk: 20 272

520513 

kontext

zaměstnaní 

v národním 

hospodářství 

podle sektorů: 

terciární

podíl zaměstnaných 

osob starších  

15 let v terciárním 

sektoru národního 

hospodářství (%)

mpsv

dosažená 0

plánovaná –

region:

58,63

vys: 49,17

jmk: 63,03

výchozí

region: 53,3

vys: 44,7

jmk: 57,3
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Tabulka č. 9: Indikátory horizontálních témat – udržitelný rozvoj

Zdroj dat: MONIT7+ ÚRR JV

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ 
indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

653107  

ht

snížení 

hlukové zátěže 

obyvatelstva

podíl obyvatel žijících 

v oblasti překročení 

limitu hluku  

(+55 db) podle 

hlukových map (%)

řo

dosažená 0

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

výchozí 21,5

653103  

ht 

emise prekurzoru 

troposférického 

ozónu

celkové roční emise 

troposférického 

ozónu: voc, nox, 

pco a ch4 – kt

řo

dosažená 0

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

výchozí 86 

653104  

ht

snížení emisí 

primárních částic 

a prekurzorů 

sekundárních 

částic

celkové roční emise 

primárních částic 

pm10  

a emise nox, so2,  

a nh3 – kt  

(v potenciálu tvorby 

částic)

řo

dosažená 0

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

výchozí 34,8 

651120  

ht

plocha nově 

založené nebo 

rekonstruované 

veřejné zeleně

plocha  (m2) řo

dosažená 0

plánovaná – 200 000

výchozí 0

652000  

ht

plocha 

revitalizovaných, 

nevyužívaných, 

nebo zanedbaných 

areálů 

(brownfields) 

celkem

plocha (m2) řo

dosažená 0

plánovaná – 66 000

výchozí 0
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Tabulka č. 10: Indikátory horizontálních témat – Rovné příležitosti 

Zdroj dat: MONIT7+ ÚRR JV

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

520100 

core 01  

ht

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

celkem

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

brutto (podle 

evidence Úřadu práce 

v přepočtu na plnou 

pracovní dobu)

řo

dosažená 0

plánovaná – 219

výchozí 0

520101

core 02 

ht 

z toho pro muže 

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

brutto (podle 

evidence Úřadu práce 

v přepočtu na plnou 

pracovní dobu)

řo

dosažená 0

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

výchozí 0

520102 

core 03 

ht

z toho pro ženy

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

brutto (podle 

evidence Úřadu práce 

v přepočtu na plnou 

pracovní dobu)

řo

dosažená 0

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

výchozí 0
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2.1.b finanční údaje
V roce 2007 bylo stanoveno předpokládané čerpání finančních prostředků na projekty podávané v rámci  
ROP JV. Jde o celkové částky podle jednotlivých prioritních os určené na čerpání pro úspěšné projekty,  
které obstojí v soutěži s ostatními projekty. Cílem ROP JV je financovat kvalitní projekty s optimálním přínosem  
pro naplňování cílů programu. 

Tabulka č. 11: finanční plán ROP JV (kč)

Zdroj dat: intranet ROP JV, kurz 1 EUR = 26,620 CZK

Celkové certifikované výdaje ve všech prioritních osách jsou nulové.

název priority fond Podíl na alokaci eU celkové zdroje

dostupnost dopravy erdf 49 % 9 188 647 996 10 810 174 124

rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu
erdf 19 % 3 562 945 169 4 191 700 172

udržitelný rozvoj měst  

a venkovských sídel
erdf 28,6 % 5 363 169 999 6 309 611 782

technická pomoc erdf 3,4 % 637 579 666 750 093 728

celkem 100 % 18 752 342 830 22 061 579 807
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Přehledné grafické rozdělení alokace znázorňuje následující graf:

Graf č. 2: struktura alokace ROP JV

Pramen: ROP JV - Prováděcí dokument

Vzhledem k datu schválení ROP JV (3. 12. 2007) a datu výzev (17. 9. 2007, 17. 12. 2007) neobdržel v roce 2007 
žádný projekt certifikované prostředky z ERDF prostřednictvím státního rozpočtu. 

Technická pomoc 3,4 %

Udržitelný rozvoj 
měst a venkovských 
sídel 28,6 %

Rozvoj 
udržitelného
cestovního 
ruchu 19 %

Dostupnost 
dopravy 49 %



26

Tabulka č. 12: Prioritní osy podle zdrojů fi nancování (EUR)

Zdroj dat: Informační systém MONIT7+ ROP JV

 

Výdaje zaplacené 
příjemci zahrnuté 

v žádostech 
o platby zaslaných 

řídícímu orgánu

Příslušný příspěvek 
z veřejných zdrojů

Výdaje zaplacené 
subjektem odpovědným 

za platby příjemcům

Celkové platby obdržené 
od EK

Prioritní osa 1

Fond ERDF

z toho výdaje typu ERDF

0 0 0 6 903 567,23

Prioritní osa 2

Fond ERDF

z toho výdaje typu ERDF

0 0 0 2 676 893,42

Prioritní osa 3

Fond ERDF

z toho výdaje typu ERDF 

0 0 0 4 029 429,04

Prioritní osa 4

Fond ERDF

z toho výdaje typu ERDF

0 0 0 479 023,03

Celkový součet 0 0 0 14 088 912,72

Úhrn v regionech bez 

přechodné podpory 

v celkovém součtu

0 0 0 14 088 912,72

Výdaje typu ESF 

v celkovém součtu, 

je-li program 

spolufi nancován ERDF

0 0 0 0
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V roce 2007 bylo žadateli do ROP JV předloženo 14 projektů s předpokládanou výší celkových způsobilých výdajů 
přibližně 1 070 mil. Kč. 
Přibližně 950 mil. Kč připadlo na projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury. Z toho činí zhruba  
190 mil. Kč podíl Jihomoravského kraje, 760 mil. Kč podíl kraje Vysočina.
Celková výše předpokládané dotace u projektů předložených v roce 2007 byla přibližně 990 mil. Kč, z toho 
předpokládané nároky v rámci projektů zaměřených na rozvoj dopravní infrastruktury činily téměř 880 mil. Kč.

graf č. 3: celková předpokládaná dotace – struktura podle žadatelů (rok 2007)

Zdroj dat: Informační systém MONIT7+ ROP JV

Pro ROP JV byla v roce 2007 na účet PCO připsána zálohová platba ve výši 14 088 912,72 EUR. Druhá zálohová 
platba byla poskytnuta na začátku roku 2008 ve výši 21 133 369,08 EUR.

701 607 653 Kč

113 835 125 Kč

175 127 183 Kč Vysočina

JMK

Regionální rada JV
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2.1.c Informace o rozpisu využití fondů
Referenční číslo EK: 2007CZ161PO001
Název OP: Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod
Datum posledního rozhodnutí Komise týkající se ROP JV: 3. 12. 2007

Vzhledem k datu schválení ROP JV (3. 12. 2007) a datu výzev (17. 9. 2007, 17. 12. 2007) neobdržel v roce 2007 
žádný projekt certifikované prostředky z ERDF prostřednictvím státního rozpočtu.

Tabulka č. 13: Informace o rozpisu využití fondů

Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 celkem

prioritní téma
forma 

financování
typ území

hospodářská 

činnost

zeměpisná 

poloha
částka eur (kč)

11 1 01/05 * cz06 3 498 641 (93 133 823)

18 1 01/05 * cz06 11 113 215 (295 833 783)

23 1 01/05 * cz06 248 218 685 (6 607 581 395)

24 1 01/05 * cz06 17 065 196 (454 275 518)

25 1 01/05 * cz06 37 306 427 (993 097 087)

28 1 01/05 * cz06 870 976 (23 185 381)

29 1 01/05 * cz06 7 142 858 (190 142 880)

52 1 01/05 * cz06 23 461 006 (624 531 980)

55 1 01/05 * cz06 6 859 539 (182 600 928)

56 1 01/05 * cz06 5 420 709 (144 299 274)

57 1 01/05 * cz06 93 323 196 (2 484 263 478)

58 1 01/05 * cz06 16 864 428 (448 931 073)

59 1 01/05 * cz06 26 783 261 (712 970 408)

60 1 01/05 * cz06 2 275 359 (60 570 057)

61 1 01/05 * cz06 81 511 404 (2 169 833 574)

75 1 01/05 * cz06 28 475 691 (758 022 894)

76 1 01/05 * cz06 29 431 682 (783 471 375)
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Zdroj dat: ROP JV, MSC 2007, MONIT7+, kurz 1 EUR = 26,620 CZK

Celkové certifikované výdaje ve všech prioritních osách jsou nulové.

* Předpokládají se činnosti v oblastech 41, 42, 43, 49, 51, 55, 56, 61, 62, 63, 85, 86, 87, 91 podle nové Klasifikace ekonomických činností  
(CZ-NACE 2), přesná kombinace kódů nebyla dosud stanovena. V případě kódů typu území je rozepsáno pro města (kód 01) 367 082 010 EUR  
a pro venkovské oblasti (kód 05) 337 363 626 EUR. Město je definováno podle schváleného NSRR pro obce s velikostí více než 2 000 obyvatel  
a venkovská oblast je definována pro obce s velikostí méně než 2 000 obyvatel. 

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

Z územního hlediska jsou v rámci ROP JV zvýhodňovány pouze projekty naplňující realizaci oblastních nebo 
místních strategických rozvojových dokumentů schválených orgány místní samosprávy. Prostřednictvím tohoto 
zvýhodnění přispívá ROP JV také k naplňování principu subsidiarity. 

ROP JV při svém provádění dává důraz (podle možností svého obsahového zaměření) zejména na rovnost mužů 
a žen a na 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.

Vzhledem k počátečnímu stavu realizace ROP JV v roce 2007 nelze kvantifikovat přínosy pro tyto cílové skupiny. 

Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 celkem

77 1 01/05 * cz06 22 677 295 (603 669 593)

79 1 01/05 * cz06 18 194 916 (484 348 664)

81 1 01/05 * cz06 8 622 415 (229 528 687)

85 1 01/05 * cz06 7 903 880 (210 401 286)

86 1 01/05 * cz06 7 424 857 (197 649 693)

celkem 704 445 636 (18 752 342 830)
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2.1.e vrácená nebo znovu použitá pomoc
ROP JV v roce 2007 nerealizoval žádnou vrácenou nebo znovu použitou pomoc po zrušení podpory podle čl. 47  
a čl. 98 odst. 2 obecného nařízení.

2.1.f kvalitativní analýza
Cílem ROP JV je posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání 
rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti 
a propojení rozvojových pólů regionu, vedoucí k využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále podporuje 
zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V průběhu roku 2007 byl zaznamenán pokrok směrem ke splnění tohoto cíle uskutečněním těchto úkolů:

  nastavení všech nezbytných podmínek pro realizaci ROP JV:
   příprava, vypracování a vyjednávání s EK o ROP JV a související dokumentace s programem8,
   vytvoření, provoz a rozvoj implementační struktury pro ROP JV – organizace a činnosti nezbytné pro realizaci 

ROP JV9,
   zajištění dostatečných zdrojů národních veřejných financí10,
   vytvoření absorpční kapacity v regionu11,

  zapracování připomínek EK do ROP JV,
  přijetí ROP JV Evropskou komisí (prosinec roku 2007),
  realizace první výzvy k předkládání projektů v oblastech podpory:

  1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury,
  4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP,
  4.2 Podpora absorpční kapacity,

8 viz příloha č. 1: Důležité mezníky ROP JV v roce 2007
9 viz příloha č. 2: Organizační struktura Úřadu Regionální rady Jihovýchod
10 viz příloha. č. 3: Plánované objemy, termíny výzev pro rok 2008 a alokované částky pro jednotlivé prioritní osy ROP JV (CZK)
11 viz kapitoly 6 a 7
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  realizace druhé výzvy k předkládání projektů v oblastech podpory:
   1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy,
   1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu,
   2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch,
   2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu,
   3.2 Rozvoj regionálních středisek,
   3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel,
   3.4 Veřejné služby regionálního významu.

  započetí přípravy a realizace auditu shody (ujištění EK a národních orgánů o schopnosti a připravenosti 
k čerpání prostředků z ERDF), 

  vyhlášení prvních výzev pro rychlý start realizace ROP JV a urychlení rozvoje regionu ve stanovených prioritních 
osách a přiblížení skutečného čerpání ERDF.

ŘO spolupracoval s odborem Národního fondu – Platebním a certifikačním orgánem na vytváření  
a připomínkování Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů na 
programové období 2007-2013, zvláště na nastavení plateb příjemcům podpory, jednotlivých formulářů žádostí  
o platby a postupů pro řídící a auditní kontroly.

Regionální rada Jihovýchod zdárně prošla v roce 2007 kontrolou hospodaření za rok 2006 a částečnou kontrolou 
za rok 2007, prováděnou Ministerstvem financí ČR podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, 
ve znění pozdějších předpisů, což svědčí o správnosti nastavení a dodržování právních norem a postupů 
v hospodaření Regionální rady Jihovýchod jako řídícího orgánu ROP JV.

Spolufinancování programu z národních veřejných zdrojů je zabezpečeno uzavřením smluv s kraji regionu NUTS 2 
Jihovýchod (Jihomoravským krajem a Vysočinou) na celé programové období 2007–2013  
a nastavením postupů pro žádost o dotaci a její poskytnutí Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (formou 
Rámcového rozhodnutí o poskytování dotací ROP JV v období 2007–2013).

Pro zjišťování skutečného naplňování stanovených cílů byly instalovány do ROP JV indikátory, pravidelně sledované 
a vyhodnocované ve vztahu k naplňování stanovených změn v regionu soudržnosti Jihovýchod.

Při vyjednáváních s EK a při naplňování Národního programu reforem ČR bylo dosaženo výsledku, jehož účinky 
jsou očekávány jako příspěvek Lisabonské strategii zejména v těchto oblastech:
a) uvolnění podnikatelského potenciálu, zejména pak pro malé a střední podniky,
b) energetické otázky a změny klimatu s cílem zvyšování efektivní integrované energetické politiky EU.
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V rámci Národního programu reforem pak zejména:
a) rozvoj informační společnosti, 
b) zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti.

Pro zjišťování realizace a pokroku pro Lisabonskou strategii a Národní program reforem byly instalovány pro  
ROP JV v rámci globálního cíle i prioritních os 1, 2 a 3 vždy alespoň dva indikátory, viz podkapitola 2.1.A. 
Podrobnější informace o indikátorech prioritních os se nachází v kapitole 3.

Projekty žádající o podporu z ROP JV jsou bodově hodnoceny podle jejich předpokládaného přínosu k naplňování 
cílů v oblasti horizontálních témat. Rovněž je důležité zmínit, že projekty s negativním vlivem na horizontální 
témata jsou z podpory ROP JV vyloučeny12. 

12 Příklad projektové žádosti přispívající k naplňování těchto témat je uveden v podkapitole 3.1.1.B.
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2.2 InfORmace O sOUlaDU s PRáVnímI PřeDPIsy sPOlečensTVí

Při provádění pomoci z ERDF postupoval v roce 2007 ŘO v souladu se všemi politikami Společenství.
 
ROP JV byl posuzován v řízení dle zákona 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  
a získal kladné vyjádření (tzv. EIA). Programová dokumentace je 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. 

Dle čl. 16 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 (dále jen „obecné 
nařízení“) mají členské státy povinnost zajistit podporu rovnosti žen a mužů a začlenění rovnosti pohlaví během 
jednotlivých fází provádění pomoci z fondů. Vedle toho je třeba zohledňovat rovnost příležitostí z hlediska 
rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského nebo světového názoru nebo sexuální 
orientace. Rovné příležitosti v tomto širším pojetí byly respektovány a podporovány při programování, vytváření 
implementační struktury, tvorbě podkladů pro žadatele a také při výběru projektových záměrů. ROP JV v procesu 
hodnocení využívá hodnotící kritéria zaměřená na tuto oblast. 

Řídící orgán si je vědom svých povinností v oblasti veřejných zakázek. Dle platné programové dokumentace 
jsou příjemci podpory povinni vybírat dodavatele v rámci svých projektů postupem podle platné vnitrostátní 
legislativy (z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). Tato legislativa je v souladu 
s Evropskými směrnicemi č. 2004/18/ES a č. 2004/17/ES, případně podle pokynů vydaných řídícím orgánem, 
obsahově vycházejících z uvedeného zákona a metodiky doporučené vnitrostátním koordinačním orgánem pro 
oblast Evropské dotační politiky (MMR). V roce 2007 byly tyto závazné postupy přijaty spolu s vypracováním 
kontrolních postupů. Řídící orgán o povinnosti dodržovat transparentní výběr dodavatelů v podpořených 
projektech průběžně informuje možné příjemce podpory na odborných seminářích a také zajistil vzdělávání svých 
pracovníků, do jejichž pracovní náplně patří kontrola uvedených povinností.

Řídící orgán dbal při programování v roce 2007 na vhodné nastavení pravidel k ochraně hospodářské soutěže, 
zejména stanovil postupy pro posuzování všech přijatých projektových záměrů z hlediska naplnění znaků veřejné 
podpory dle čl. 87 Smlouvy ES.
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V roce 2007 byla implementace ROP JV zahájena až ve druhém pololetí roku, nedošlo tudíž ke kontrolám  
a nemohlo tak být ani zjištěno případné porušení komunitárního práva ze strany příjemců finanční podpory. 
Takovéto porušení nebylo zjištěno ani při kontrolách provedených u řídícího orgánu podle vnitrostátní legislativy 
(přezkum hospodaření dle  z. č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

2.3 ZáVažné PROblémy a OPaTření PřIJaTá k JeJIch ODsTRanění

Nejzávažnějším problémem z hlediska celé podstaty ROP JV bylo v roce 2007 velmi pozdní schválení operačního 
programu (3. 12. 2007) a jeho podpis (11. 12. 2007). Přes intenzivní snahu a vyjednávání všech zúčastněných stran 
nebylo dosaženo společného cíle začít plně realizovat ROP JV na začátku programového období.

V průběhu všech jednání byla situace ze strany ŘO pravidelně vyhodnocována, a to i v kontextu s vývojem 
vyjednávání ostatních operačních programů ČR. Kontinuálně probíhaly práce na programovém dokumentu ROP 
JV (včetně zapracování námitek EK), jeho metodikách a manuálech, upřesňovaly se procesy řízení programu  
a s tím spojené pravomoci a odpovědnosti. Důraz byl kladen na kvalitní personální zabezpečení a zvýšení 
absorpční kapacity. Oba úkoly jsou stále aktuální a jejich plnění pokračuje i v dalším roce. 

V roce 2007 byly vyhlášeny kontinuální výzvy v prioritní ose Dostupnost dopravy pro oblast podpory Rozvoj 
dopravní infrastruktury v regionu a v prioritní ose Technická pomoc, v oblasti podpory Podpora absorpční kapacity 
a v oblasti podpory Aktivity spojené s realizací a řízením ROP.

ŘO si uvědomuje nebezpečí ve skluzu v čerpání prostředků a realizaci programu v souvislosti s pravidlem n+3  
a n+2. Opatření spočívající ve zvýšení objemu realizovaných projektů bude zapracováno do finančního plánu  
a plánování dalších výzev.

2.4 PříPaDné Změny V sOUVIslOsTI s PROVáDěním PROgRamU

Vývoj kurzu české koruny na devizových trzích směroval k celkovému posilování české národní měny (ČNB 2. 1. 2007 
kurz 27,530 EUR/CZK; ČNB 31. 12. 2007 kurz 26,620 EUR/CZK). Ve zveřejněné zprávě o inflaci I/2008, vycházející 
z údajů předchozích let, hovoří ČNB v kapitole II. 2.213 o trendu meziročního posilování české koruny. Graf vývoje kurzu 
české koruny k euru v roce 2007 se nachází níže. Rovněž je sledována inflace (zejména vývoj cen ve stavebnictví), která 
může negativní efekt kurzu na plnění cílů násobit.

13 ČNB. Zpráva o inflaci I/2008 [citováno 26. února 2008]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_
politika/zpravy_o_inflaci/2008/2008_I/download/zoi_I_2008.pdf
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Graf č. 4: Vývoj kurzu eUR/cZk v roce 2007

Zdroj dat: ČNB. [citováno 23. března. 2008]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/graf.
jsp?rok=2007&mena=EUR

S využitím vlastních zkušeností a příkladů dobré praxe zahraničních expertů v rámci interního vzdělávacího 
kurzu Přenos know-how a dobré praxe řízení regionálního operačního programu pro Regionální radu regionu 
soudržnosti Jihovýchod jako implementační agenturu – Learning by Doing jsou zvažovány možné scénáře opatření 
v následujícím pořadí realizace: další sledování vývoje kurzu a expertních střednědobých odhadů, tvorba rezervy, 
využití úroků z likvidních prostředků, zvýšení spoluúčasti zdrojů z národního financování. Poslední možností je 
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veličin.
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2.5 PříPaDná PODsTaTná Změna

V rámci realizace ROP JV nebyla v roce 2007 zjištěna žádná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení.

2.6 DOPlňkOVOsT s JInýmI násTROJI

Cílem kapitoly je představit shrnutí provedených 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 zásahy EIB i dalších stávajících finančních nástrojů (čl. 9 odst. 4 obecného nařízení).

2.6.1 koordinace pomoci na úrovni nsrr
V souladu s obecným nařízením ČR definovala základní instituce pro řízení a koordinaci NSRR:

  Národní orgán pro koordinaci 
  Monitorovací výbor – Řídící a koordinační výbor
  Platební a certifikační orgán – odbor Národní fond
  Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka

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 NOK pro 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.

Roli MV pro NSRR zajišťuje Řídící a koordinační výbor, 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. 

Pro implementaci pomoci ze SF a FS byl ustaven jediný Platební a certifikační orgán, kterým je odbor Národní fond 
MF. Platební a certifikační orgán funguje v úzké součinnosti s NOK. 
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Auditní orgán se zřizuje ve smyslu čl. 59 obecného nařízení. Usnesením vlády České republiky č. 198 ze dne  
22. února 2006 je výkonem funkce auditního orgánu (AO) pověřen Auditní orgán – Centrální harmonizační 
jednotka.

2.6.2 koordinace rop jv s jednotlivými operačními programy erdf
Pro zajištění plynulého toku informací, posílení synergického efektu, zabránění překryvům a co nejúčinnějšího 
využití prostředků ze SF a FS je nezbytná úzká spolupráce mezi řídícím orgánem ROP JV a ostatními řídícími 
orgány programů financovaných z ERDF. 

Pro ROP JV je klíčová zejména spolupráce s řídícími orgány ostatních ROP a ŘO IOP. Dalším důležitým partnerem 
pro ŘO ROP JV je zejména ŘO OP Doprava, ŘO OP Životní prostředí, ŘO OP Podnikání a inovace. Koordinační roli 
zajišťuje NOK. Spolupráce probíhá na úrovni ředitelů odborů – řídících orgánů. Zástupci regionu soudržnosti jsou 
členy MV těchto OP.

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 JV a recipročně zástupce ŘO ROP JV je zastoupen v Monitorovacím výboru IOP. 
ŘO ROP JV a ŘO IOP spolupracují při přípravě výběrových kritérií, 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 JV s IOP jsou nastaveny tyto mechanismy:

  Monitorovací výbor – zastoupení MMR v MV ROP JV a reciproční zastoupení ŘO ROP JV v MV IOP tvoří 
vrcholovou úroveň koordinace mezi IOP a ROP. 

  Koordinační výbor pro IV. strategický cíl NSRR – tento koordinační výbor je platformou pro vzájemné konzultace 
výběrových kritérií, upřesňování rozhraní, připravovaných výzev a informování žadatelů mezi ŘO ROP JV a ŘO 
IOP. Prostřednictvím MSC2007 je pro ŘO ROP JV a ŘO IOP zajištěn přístup k informacím o projektech vybraných 
k realizaci v obou operačních programech. 

  Pracovní skupina pro koordinaci intervencí ROP JV a IOP s EAFRD (složení ŘO ROP JV, regionální pracoviště SZIF 
v Brně, MZe, MMR). 

 Věcné a územní vymezení intervencí a vymezení příjemců.

V oblasti veřejného zdraví budou projekty na vybavení zdravotnickou technikou a projekty prevence zdravotních 
rizik podporovány na národní úrovni z IOP. ROP JV je doplňkově podporovat projekty regionálního významu.
V oblasti sociální integrace budou z IOP řešeny především pilotní, systémové a inovativní projekty na národní 
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úrovni. ROP JV 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 MK. ROP JV doplňuje IOP péčí o ostatní kulturní památky a jejich budoucí využití v oblasti rozvoje 
cestovního ruchu. 

Mezi regionálními radami všech sedmi regionů soudržnosti a OP Doprava byla uzavřena Dohoda o vzájemné 
spolupráci a koordinaci při implementaci OP Doprava a ROP. V souladu s touto dohodou je zástupce MD 
zastoupen v MV ROP JV a recipročně zástupce ŘO ROP JV je zastoupen v MV OP Doprava. ŘO ROP JV a ŘO OP 
Doprava budou spolupracovat při přípravě výběrových kritérií, 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 JV s OP Doprava slouží vzájemné zastoupení v monitorovacích výborech. Poskytování 
informací bude zajištěno prostřednictvím MSC2007 a vzájemné konzultace upřesnění stanovení technických 
podmínek pro výběr drážních vozidel.

Spolupráce mezi ROP JV, OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace probíhá zejména v oblasti regenerace 
brownfields a řešení starých ekologických zátěží pomocí následujících mechanismů:

MŽP bude informováno o projektech regenerace brownfields předkládaných do ROP JV a OP Podnikání a inovace. 
MŽP bude informovat ŘO ROP JV nebo OP Podnikání a inovace o tom, zda předkládaný projekt zahrnuje vážnou 
starou ekologickou zátěž, která bude řešena OP ŽP, nebo která může být řešena v rámci ROP JV (OP PI). Vzájemné 
poskytování informací bude zajištěno prostřednictvím MSC2007. ROP JV 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 JV a OP Podnikání a inovace 
regeneraci brownfields s budoucím využitím pro zemědělství. 

Koordinace s ostatními ROP probíhá zejména na bázi spolupráce mezi MV ROP JV a dalšími MV. Monitorovací 
výbor ROP JV usiluje o koordinaci termínů a míst zasedání s cílem zajistit co nejplynulejší tok informací.  
Pro koordinaci a spolupráci mezi ROP je také zřízena odborná pracovní skupina AK ČR pro evropské fondy  
a pracovní skupiny pro jednotlivé okruhy činností Regionální rady.



40



41

Koordinace s operačními programy financovanými z ESF bude probíhat na základě dohody mezi ŘO ROP JV  
a ŘO OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 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. Demarkační linie mezi ROP JV a operačními 
programy financovanými z ESF jsou podrobně popsány v příslušných kapitolách programového dokumentu  
ROP JV. Vzhledem k investičnímu charakteru ROP JV a neinvestičnímu charakteru programů financovaných z ESF 
nebude k překryvům docházet. 

V rámci cíle Evropská územní spolupráce budou 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 JV, problematiku dopravní dostupnosti a turismu 
výhradně v příhraničních oblastech a s dopadem na přeshraniční spolupráci. 

2.6.3 koordinace rop jv s operačními programy financovanými z eafrd a eff
V souladu s ustanovením příslušných nařízení EK a ES je vyjednáno 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.

Koordinace a spolupráce řídících orgánů Programu rozvoje venkova (PRV), EFF a operačních programů politiky 
soudržnosti na centrální úrovni je zajištěna prostřednictvím resortní koordinační skupiny MMR. Tato skupina 
dá k dispozici všem řídícím orgánům databázi všech projektů v jednotlivých programech. Rovněž je koordinace 
zajištěna pracovní skupinou na regionální úrovni (složenou ze zástupců regionálního pracoviště SZIF, MZe, MMR  
a RR JV – k dohledu nad překryvy). Demarkační linie mezi ROP JV a Programem rozvoje venkova jsou definovány 
jak ve schváleném znění NSRR, tak v ROP JV. 

PRV je územně zaměřen převážně na podporu aktivit v obcích do 500 obyvatel, v oblasti turistického ruchu pak 
do 2 000 obyvatel. V řadě intervencí (doprava, cestovní ruch, kultura) tak PRV doplňuje ROP JV, který je, vyjma 
cestovního ruchu, zaměřen na obce nad 500 obyvatel. 
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V sektoru dopravy bude ROP JV řešit 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 JV 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 JV, aby nedocházelo 
k překryvům a celá problematika byla komplexně pokryta. ROP JV bude komplementárně k PRV podporovat 
značení umístěné mimo pozemky s funkcí lesa – cyklostezky, turistické stezky a objekty k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků. Na pozemcích s funkcí lesa jsou tyto aktivity zajištěny PRV. Pro oblast rekreační infrastruktury 
cestovního ruchu je rozhraní stanoveno pomocí kategorizace příjemců, a to především v obcích do 2 000 
obyvatel, aby konkrétní žadatel mohl svůj projekt předložit pouze do jednoho z operačních programů.  
U problematiky kulturních památek budou 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 JV). ROP JV 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 JV 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 JV 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 JV 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).



43

2.7 OPaTření k mOnITOROVání 

Regionální rada v souladu s čl. 63 a 64 obecného nařízení zřídila Monitorovací výbor. Cílem MV je zajistit účinnost 
a kvalitu poskytované pomoci. Monitorovací výbor je sestaven na základě principu partnerství dle článku 11 
obecného nařízení14. 

Monitorovací výbor je dle článku 65 obecného nařízení zodpovědný za efektivní a kvalitní implementaci 
operačního programu. V souladu s tímto článkem plní především následující úkoly:
  vypracovává a po dohodě s ŘO schvaluje svůj Jednací řád v souladu s národním, institucionálním, legislativním  

a finančním rámcem,
  do 6 měsíců od schválení programu posuzuje a schvaluje kritéria (navržená ŘO) pro výběr projektů 

spolufinancovaných v rámci příslušného programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb 
programování,

  pravidelně posuzuje pokrok dosažený při implementaci ROP JV na základě dokumentů předložených řídícím 
orgánem, zejména s ohledem na dosažení stanovených cílů,

  posuzuje a schvaluje výroční a závěrečnou zprávu o provádění před jejím odesláním EK, 
  je informován o výroční kontrolní zprávě a o veškerých souvisejících připomínkách vznesených EK po 

přezkoumání této zprávy,
  posuzuje a schvaluje návrhy na změnu rozhodnutí EK o prostředcích z rozpočtu EU,
  může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum operačního programu, které by mohly přispět 

k dosažení cílů fondů uvedených v článku 3 nebo zlepšit jeho řízení včetně finančního řízení,
 přezkoumává výsledky hodnocení programu, prováděného dle čl. 48 obecného nařízení,
  dle potřeby ustavuje pracovní skupiny pro řešení specifických problémů (pro přípravu odborných stanovisek  

a expertiz),
  je dále informován o Komunikačním plánu a jeho revizích, Evaluačním plánu a jeho revizích a Plánu technické 

pomoci pro následující rok.
 
Sběr dat od úrovně žadatelů až po úroveň MMR je zajišťován ve třech propojených informačních systémech.  
Pro úroveň ŘO ROP JV byl stanoven IS MONIT7+, zajišťovaný prostřednictvím CRR a jeho dodavatelem.

14 viz tabulka Seznam institucí členů MV ROP JV v kapitole 1
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Obrázek č. 3: struktura monitorovacího systému

Zdroj dat: intranet ROP JV 

V roce 2007 se objevovaly první potíže žadatelů i ŘO, a to především v oblasti spolehlivosti a prostupnosti 
dat. Vzhledem k tomu, že získaná data mají být používána pro řízení ROP JV a také mají poskytovat nezbytné 
informace od žadatelů a příjemců, vnímá ROP JV zavedený systém jako rizikový. ŘO vypracoval pro usnadnění 
práce uživatelům IS BENEFIT7+ a IS MONIT7+ podrobný manuál procházející pravidelnou aktualizací. 

ŘO má v tomto směru omezené možnosti. Pro eliminaci zmíněných rizik budou nezbytná další jednání  
a spolupráce při odstraňování systémových nedostatků a vzájemné informovanosti v záměrech rozvoje 
informačních systémů.
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Vyplnění žádosti o dotaci



45



46

3. PROVáDění PODle PRIORITních Os

3.1. PRIORITní Osa 1 DOsTUPnOsT DOPRaVy

Hlavním cílem prioritní osy 1 je zkvalitnění dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti území při respektování 
ochrany životního prostředí. Územím se rozumí region soudržnosti Jihovýchod. Podpora se dotýká následujících 
oblastí podpory:

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

Příjemci této podpory jsou kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, obce, svazky obcí, provozovatelé dráhy  
a drážní dopravy.

Příklady realizace těchto projektů: výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, dopravních terminálů a nákup 
ekologických veřejných dopravních prostředků, vozidla pro příměstskou regionální dopravu, výstavba cyklostezek 
a bezbariérová stavebnětechnická opatření. 

3.1.1 dosažený pokrok a jeho analýza
3.1.1.a Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy
V roce 2007 došlo k ustanovení zmíněných oblastí podpory, a to na základě rozsáhlých a podrobných 
socioekonomických šetření. Na uvedených tématech byla nalezena shoda jak ve vztahu k potřebám regionu, tak 
pro splnění podmínek Evropské komise a práva Evropského společenství a českých právních norem.

Významnou událostí v této prioritní ose bylo zmíněné vyhlášení výzev pro podávání projektů a žádostí o podporu 
z ROP JV. Vyhlášeny byly výzvy pro oblasti podpory:

  1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu (17. 9. 2007), s alokací celkové výše dotace 1 949,6 mil. Kč  
(tzv. kontinuální výzva)

  1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy (17. 12. 2007), s alokací celkové výše dotace 258 mil. Kč  
(tzv. kolová výzva)

  1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu (17. 12. 2007), s alokací celkové výše dotace 200 mil. Kč 
(tzv. kolová výzva)
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Pro výzvy v oblasti podpory 1.2 a 1.4 byl stanoven příjem žádostí od 2. 1. 2008 do 29. 2. 2008, v případě výzvy 
v oblasti podpory 1.1 jsou žádosti přijímány průběžně do vyčerpání výše alokace nebo do rozhodnutí ŘO.

Pro prioritní osu 1 Dostupnost dopravy byly stanoveny indikátory obsažené v tabulce Indikátory prioritní osy  
1 Dostupnost dopravy. 

Tabulka č. 14: Indikátory výstupu prioritní osy 1 Dostupnost dopravy  

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová  

hodnota  
2015

celkem

511100 

core 13 

výstup 

počet 

podpořených 

projektů 

zaměřených na 

rozvoj dopravy 

(dopravní 

dostupnost)

počet 

podpořených 

projektů 

zaměřených 

na dopravní 

infrastrukturu

řo

dosažená 0

plánovaná – 91

výchozí 0

610241 

výstup 

počet nově 

pořízených 

ekologických 

vozidel ve veřejné 

dopravě

počet vozidel řo

dosažená 0

plánovaná – 15

výchozí 0

610244 

výstup

počet nově 

pořízených 

vozidel kolejové a 

trakční dopravy ve 

veřejné dopravě

počet vozidel řo

dosažená 0

plánovaná – 9

výchozí 0
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Zdroj dat: ROP JV

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová  

hodnota  
2015

celkem

610100 

core 16 

výstup

délka nových a 

rekonstruo-vaných 

silnic II. a III. třídy 

celkem

(km) řo

dosažená 0

plánovaná – 270

výchozí 0

610301 

výstup

počet upravených 

regionálních letišť
počet projektů řo

dosažená 0

plánovaná – 1

výchozí 0

610111 

výstup

délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek 

s vyloučením 

motorové dopravy

délka nových 

separovaných 

cyklistických 

stezek (km)

řo

dosažená 0

plánovaná – 40

výchozí 0

610109 

výstup

délka nově 

vybudovaných 

nebo rekonstr. 

silničních 

obchvatů měst 

a obcí

(km) řo

dosažená 0

plánovaná – 12

výchozí 0
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Tabulka č. 15: Indikátory výsledku prioritní osy 1 Dostupnost dopravy

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota
2015

celkem

610108 

výsledek 

podíl 

rekonstruovaných 

silnic na celkové 

délce regionální 

silniční sítě II. a III. 

třídy

podíl (%) řo

dosažená 0

plánovaná – 3

výchozí 0

610205 

výsledek

celkový přírůstek 

počtu osob 

přepravených 

veřejnou 

hromadnou 

dopravou celkem

počet osob (tis.)
md, 

provozovatelé

dosažená 0

plánovaná – 461 000

výchozí 424 470

610211 

výsledek

počet obcí 

zapojených do Ids

počet obcí 

zapojených do 

integrovaných 

dopravních 

systémů (Ids)  

v regionu

řo

dosažená 0  

plánovaná – 650  

výchozí 257

610249 

výsledek

počet nových 

nebo zrekon-

struovaných 

přestupních 

terminálů veřejné 

hromadné 

dopravy

počet řo

dosažená 0  

plánovaná – 20  

výchozí 0
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Zdroj dat: ROP JV

Tabulka č. 16: Indikátory dopadu prioritní osy 1 Dostupnost dopravy 

Zdroj dat: ROP JV

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota
2015

celkem

611105 

výsledek

počet uživatelů 

nových cyklo a 

hipostezek po  

1. roce provozu

počet uživatelů řo

dosažená 0  

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

 

výchozí 0

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

610300 

dopad 

počet odbavených 

cestujících na 

regionálních 

letištích

počet cestujících řo

dosažená 0

plánovaná – 450 000

výchozí 315 000
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Tabulka č. 17: Indikátory horizontálních témat prioritní osy 1 Dostupnost dopravy 

Zdroj dat: ROP JV

3.1.1.B Kvalitativní analýza
Tabulka Projekty a objem prostředků v oblasti podpory 1.1 představuje souhrn předložených projektových 
žádostí za celou prioritní osu. Tyto projekty předpokládají rekonstrukce a novou výstavbu pozemních komunikací, 
včetně pozitivních přínosů pro životní prostředí a veřejné zdraví. Lze předpokládat, že projekty přispějí rovněž 
k naplňování Lisabonské strategie a prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti dojde rovněž ke zlepšení 
podmínek v oblasti zaměstnanosti obyvatel.

Kód NČI
Kód EU/Lisabon
Typ indikátoru

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007
Cílová 

hodnota 
2015

Celkem

653107

HT

Snížení 

hlukové zátěže 

obyvatelstva

Podíl obyvatel 

žijících v oblasti 

překročení 

limitu hluku 

podle hlukových 

map (%)

ŘO

Dosažená 0

Plánovaná –

Výsledky 

evaluační 

studie ŘO

Výchozí 21,5

653103

HT

Emise prekurzoru 

troposférického 

ozónu

Celkové roční 

emise troposfé-

rického ozónu: 

VOC, NOX, PCO 

a CH4 

(kilotuny)

ŘO

Dosažená 0 

Plánovaná – 

Výsledky 

evaluační 

studie ŘO

Výchozí 86 

653104

HT

Snížení emisí 

primárních částic 

a prekurzorů 

sekundárních 

částic

Celkové 

roční emise 

primárních částic 

PM10 a emise 

NOX, SO2, a NH3 

ŘO

Dosažená 0  

Plánovaná –

Výsledky 

evaluační 

studie ŘO

 

Výchozí 34,8 
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Příkladem může být projektová žádost č. CZ.1.11/1.1.00/01.00003 – Silnice II/422 Lednice, přeložka silnice, 
podaná v oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Záměrem je realizovat projekt v jižní části 
regionu soudržnosti Jihovýchod v těsné blízkosti hranic se Slovenskem a Rakouskem. Jedná se o silnici II. třídy, 
jejíž přeložka zlepší napojení regionu na nadregionální silniční dopravní síť TEN-T ve městě Břeclav. Město Břeclav 
se nachází na velmi významné železniční křižovatce a je dopravně velmi dobře dostupné. Projekt předpokládá 
odstranění nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo (emise, hluková zátěž) a prevenci bezpečnostních rizik 
(instalace zpomalovacích pruhů, zúžené jízdní pruhy, zaslepení vybraných příčních ulic). 

Princip rovných příležitostí je naplněn i skutečností, že jde o revitalizaci veřejné infrastruktury přístupné nejen 
místním obyvatelům, ale všem návštěvníkům regionu. V projektu se počítá 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 sníží riziko úniku ropných látek do okolního prostředí a usnadní se údržba vozovky. 

Tabulka č. 18: Projekty a objem prostředků v oblasti podpory 1.1 (kč)

Registrační číslo projektu název projektu žadatel
celkové způsobilé 

výdaje
Dotace – z toho neinvestiční

Výzva pro oblast podpory 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

cz.1.11/1.1.00/01.00001

silnice II/408 

suchohrdly 

u znojma – 

dyjákovice

sÚs jmk 48 165 685 44 553 259 69 075

cz.1.11/1.1.00/01.00002

zvýšení dopravní 

dostupnosti města 

Ivančice

sÚs jmk 36 698 807 33 946 396 109 750

cz.1.11/1.1.00/01.00003

silnice II/422 

lednice, přeložka 

silnice

sÚs jmk 79 765 015 73 782 639 244 750



53

Zdroj dat: ROP JV

Registrační číslo projektu název projektu žadatel
celkové způsobilé 

výdaje
Dotace – z toho neinvestiční

cz.1.11/1.1.00/01.00004
Újezd u brna, most 

418-005
sÚs jmk 24 697 178 22 844 889 55 750

Jihomoravský kraj celkem 189 326 685 175 127 183 479 325

cz.1.11/1.1.00/01.00010

II/602 hranice 

kraje–pelhřimov,  

2. stavba

vysočina 84 204 044 77 888 741 0

cz.1.11/1.1.00/01.00011
II/353 bohdalov  

– obchvat
vysočina 98 462 173 91 077 510 333 000

cz.1.11/1.1.00/01.00012

II/602 hranice 

kraje–pelhřimov,  

1. stavba

vysočina 164 688 935 152 337 265 0

cz.1.11/1.1.00/01.00013

II/360 oslavička  

– obchvat,  

2. stavba

vysočina 141 588 722 130 969 568 101 750

cz.1.11/1.1.00/01.00014
II/405 brtnice 

– zašovice
vysočina 269 550 885 249 334 569 832 500

kraj Vysočina celkem 758 494 759 701 607 653 1 267 250

Oblast podpory 1.1 celkem 947 821 444 876 734 836 1 746 575
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Graf č. 5: Předpokládaná dotace (mil. kč) – oblast podpory 1.1 
  projekty předložené do ROP JV v roce 2007
  členění podle stavu administrace projektu

Zdroj dat: ROP JV

Z uvedených dat vyplývá připravenost ROP JV čerpat finanční prostředky z ERDF a zároveň schopnost zajistit 
dostatek projektů.
Předložené projekty mohou vyčerpat až 8,11 % celkové alokace pro programové období 2007–2013.

3.1.2 závažné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
V roce 2007 nebyly ŘO ROP JV zjištěny závažné problémy vedoucí k závěru změnit programový dokument nebo 
zavést jiné hluboké zásahy do programu.
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3.2. PRIORITní Osa 2 ROZVOJ UDRžITelnéhO cesTOVníhO RUchU

Cílem prioritní osy 2 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:
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.1 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Očekávanými příjemci podpory jsou například: obce, svazky obcí a jejich organizace, kraje, právnické osoby 
s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé.

Podpora je ilustrativně zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení lázeňských a kongresových center, rekreační 
zařízení, turistická informační centra, zpřístupnění památek, dále na výstavbu ubytovacích a stravovacích kapacit, 
značení cyklotras, výstavbu hipostezek a další aktivity. 

3.2.1 dosažený pokrok a jeho analýza
3.2.1.a Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy
V roce 2007 byla vyhlášena výzva pro oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2 Rozvoj 
služeb v cestovním ruchu. Vyhlášení výzvy proběhlo 17. 12. 2007 a příjem žádostí byl stanoven na období  
od 2. 1. 2008 do 29. 2. 2008.

Celková výše dotace pro oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch byla stanovena na 435 mil. Kč 
a celková výše dotace pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu byla stanovena na 110 mil. Kč.

Očekávané hodnoty programu na konci období na úrovni prioritní osy včetně očekávaného přínosu pro téma 
rovnost příležitostí se nachází v tabulkách č. 19–21. 
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Tabulka č. 19: Indikátory výstupu prioritní osy 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 2015
celkem

511200 

core 34 

výstup 

počet podpořených 

projektů na rozvoj 

cestovního ruchu

počet projektů 

zaměřených na 

rozvoj cestovního 

ruchu

řo

dosažená 0  

plánovaná – 250  

výchozí 0

630100 

výstup

počet nově 

vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných 

lůžek celkem

počet nových lůžek řo

dosažená 0  

plánovaná – 120  

výchozí 0

610115 

výstup

délka nově 

vybudovaných 

hipostezek  

a stezek pro pěší

délka nových nebo 

zrekonstruovaných 

turistických cest pro 

pěší, cyklisty, jezdce 

na koních, lyžaře 

(km)

řo

dosažená 0  

plánovaná – 150

výchozí 0

632200 

výstup

počet zrekonstru-

ovaných 

památkových 

objektů

počet zrekonstru-

ovaných  

a zpřístupněných 

památek pro potřeby 

cestovního ruchu

řo

dosažená 0  

plánovaná – 30

výchozí 0
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Zdroj dat: ROP JV

Tabulka č. 20: Indikátory výsledku prioritní osy 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 2015
celkem

633101 

výstup

počet vytvořených 

propagačních nebo 

marketingových 

produktů pro 

cestovní ruch

počet řo

dosažená 0  

plánovaná – 56

výchozí 0

633111 

výstup

počet vytvořených 

produktů pro 

orientaci  

a směrování 

návštěvníků

počet řo

dosažená 0  

plánovaná – 95  

výchozí 0

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

632102 

výsledek 

počet nově 

certifikovaných 

ubytovacích zařízení 

v cestovním ruchu

počet 

certifikovaných 

ubytovacích 

zařízení

příslušné 

certifikační 

orgány

dosažená 0  

plánovaná – 15  

výchozí 0
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Zdroj dat: ROP JV

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

632300 

výsledek

počet nových 

a technicky 

zhodnocených 

objektů turistické 

infrastruktury

počet objektů řo

dosažená 0  

plánovaná – 18  

výchozí 0

520212 

core 35 

výsledek

počet vytvořených 

pracovních míst 

v rámci projektů na 

rozvoj cestovního 

ruchu

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

brutto (podle 

evidence Úřadu 

práce v přepočtu 

na plnou 

pracovní dobu)

čsÚ

dosažená 0  

plánovaná – 200  

výchozí 0
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Tabulka č. 21: Indikátory prioritní osy 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (horizontální témata, 
udržitelný rozvoj)

Zdroj dat: ROP JV

3.2.1.b kvalitativní analýza
Vzhledem k neschváleným žádostem v roce 2007 v této prioritní ose nelze provést hodnotnou analýzu.

3.2.2 závažné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění 
V roce 2007 nebyly ŘO ROP JV zjištěny závažné problémy vedoucí k závěru změnit programový dokument nebo 
zavést jiné hluboké zásahy do programu.

kód nčI 
kód eU/
lisabon 

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

520101 

core 02  

ht

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst pro 

muže

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

brutto (podle 

evidence Úřadu 

práce v přepočtu 

na plnou 

pracovní dobu)

řo

dosažená 0  

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

 

výchozí 0

520102 

core 03 

ht

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst pro 

ženy

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

brutto (podle 

evidence Úřadu 

práce v přepočtu 

na plnou 

pracovní dobu)

řo

dosažená 0

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

výchozí 0
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3.3. PRIORITní Osa 3 UDRžITelný ROZVOJ měsT a VenkOVských síDel

Hlavním cílem této prioritní osy je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového 
potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru.

Tento cíl je naplňován ve čtyřech oblastech podpory:
3.1 Rozvoj urbanizačních center
3.2 Rozvoj regionálních středisek
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
3.4 Veřejné služby regionálního významu

Očekávanými 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.

Podpora je například zaměřena 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). 

3.3.1 dosažený pokrok a jeho analýza
3.3.1.a Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy
V roce 2007 byla vyhlášena výzva pro oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek, 3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel a 3.4 Veřejné služby regionálního významu. Vyhlášení výzvy proběhlo koncem roku 2007  
(17. 12. 2007).

Celková výše dotace pro oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek činila 570 mil. Kč, pro oblast podpory 
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 270 mil. Kč a pro oblast 3.4 Veřejné služby regionálního významu byla 
alokace stanovena na 750 mil. Kč.

Dále jsou uvedeny očekávané hodnoty programu na konci období na úrovni prioritní osy včetně očekávaného 
přínosu pro téma rovnost příležitostí.
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Tabulka č. 22: Indikátory výstupu prioritní osy 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Zdroj dat: ROP JV

kód nčI  
kód eU/
lisabon  

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

511518/19  

core 39 

výstup 

počet 

podpořených 

projektů 

zvyšujících 

atraktivitu 

urbanizačních 

center – z toho:

počet 

podpořených 

projektů

řo

dosažená 0  

plánovaná – 10  

výchozí 0

511519 

výstup
brno

počet  

podpořených 

projektů

řo

dosažená 0

plánovaná – 6

výchozí 0

511518 

výstup
jihlava 

počet  

podpořených 

projektů

řo

dosažená 0  

plánovaná – 4  

výchozí 0

511531 

core 39 

výstup

počet pod-

pořených projektů 

zvyšujících 

atraktivitu 

vybraných měst 

celkem

počet  

podpořených 

projektů 

řo

dosažená 0  

plánovaná – 38  

výchozí 0

512100 

core 39 

výstup

počet pod-

pořených projektů 

zvyšujících 

atraktivitu 

venkovských sídel 

celkem

počet  

podpořených 

projektů

řo

dosažená 0

plánovaná – 35

výchozí 0
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Tabulka č. 23: Indikátory výsledku prioritní osy 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

kód nčI  
kód eU/
lisabon  

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

650101 

výsledek 

plocha 

regenerovaného  

a revitalizovaného 

území ve městech

plocha (km2) řo

dosažená 0 

plánovaná – 2,20  

výchozí 0

650505 

výsledek

plocha 

regenerovaného  

a revitalizovaného 

území ve 

venkovských 

oblastech

plocha (km2) řo

dosažená 0  

plánovaná – 0,60 

výchozí 0

650100 

výsledek

plocha 

regenerovaného  

a revitalizovaného 

území celkem

plocha (km2) řo

dosažená 0 

plánovaná – 2,80 

výchozí 0

651100  

výsledek

plocha 

regenerovaných  

a revitalizovaných 

objektů ve městech 

celkem

podlahová 

plocha (m2)
řo

dosažená 0  

plánovaná – 86 000 

výchozí 0
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kód nčI  
kód eU/
lisabon  

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

651500 

výsledek

plocha nových 

regenerovaných  

a revitalizovaných 

objektů ve 

venkovských 

oblastech (obcích) 

celkem

podlahová 

plocha (m2)
řo

dosažená 0  

plánovaná – 61 000  

výchozí 0

651103 

 výsledek

plocha 

regenerovaných  

a revitalizovaných 

objektů pro sociální 

služby a zdravotní 

péči

podlahová 

plocha (m2)
řo

dosažená 0 

plánovaná – 15 000 

výchozí 0

651104  

výsledek

plocha 

regenerovaných  

a revitalizovaných 

objektů zájmové  

a volnočasové 

povahy

podlahová 

plocha (m2)
řo

dosažená 0

plánovaná – 102 500

výchozí 0

640102  

výsledek

počet 

zdravotnických 

zařízení nově 

vybavených 

speciálním 

přístrojovým 

vybavením

počet zařízení řo

dosažená 0

plánovaná – 7

výchozí 0
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kód nčI  
kód eU/
lisabon  

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

640101  

výsledek

počet vzdělávacích 

zařízení nově 

vybavených 

speciálním 

vybavením sloužícím 

k výuce

počet zařízení řo

dosažená 0  

plánovaná – 22  

výchozí 0

651101  

výsledek

plocha 

regenerovaných  

a revitalizovaných 

objektů určených 

pro rozvoj 

vzdělávání

podlahová 

plocha (m2)
řo

dosažená 0  

plánovaná – 8 000  

výchozí 0

651201  

výsledek

plocha nově 

vybudovaných 

objektů pro 

zájmové  

a volnočasové 

aktivity

podlahová 

plocha (m2)
řo

dosažená 0  

plánovaná – 18 000  

výchozí 0

651202 

výsledek

plocha nově 

vybudovaných 

objektů pro sociální 

služby

podlahová 

plocha (m2)
řo

dosažená 0

plánovaná – 3 750  

výchozí 0
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Zdroj dat: ROP JV

kód nčI  
kód eU/
lisabon  

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

651203  

výsledek

plocha nově 

vybudovaných 

objektů pro 

vzdělávání

podlahová 

plocha (m2)
řo

dosažená 0  

plánovaná – 3 750  

výchozí 0

651204 

výsledek

plocha nově 

vybudovaných 

objektů pro 

zdravotní péči

podlahová 

plocha (m2)
řo

dosažená 0  

plánovaná – 2 750  

výchozí 0

651205  

výsledek

počet otevřených 

sítí v oblastech 

postižených 

selháním trhu

počet řo

dosažená 0 

plánovaná – 8 

výchozí 3
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Tabulka č. 24: Indikátory dopadu prioritní osy 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Zdroj dat: ROP JV

kód nčI  
kód eU/
lisabon  

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

520213  

core 01  

dopad 

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

v rámci projektů 

udržitelného 

rozvoje měst

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

brutto (podle 

evidence Úřadu 

práce v přepočtu 

na plnou pracovní 

dobu)

řo

dosažená 0  

plánovaná – 15  

výchozí 0

520215  

core 01 

dopad

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

v rámci projektů 

udržitelného 

rozvoje 

venkovských oblastí

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

brutto (podle 

evidence Úřadu 

práce v přepočtu 

na plnou pracovní 

dobu)

řo

dosažená 0  

plánovaná – 4  

výchozí 0

bez označení

počet obyvatel 

nově pokrytých 

širokopásmovým 

přístupem  

k internetu

počet obyvatel 

nově pokrytých 

širokopásmovým 

přístupem  

k internetu

řo

dosažená 0  

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

 

výchozí 0
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Tabulka č. 25: Indikátory dopadu prioritní osy 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Zdroj dat: ROP JV 

Tabulka č. 26: Indikátory horizontálních témat prioritní osy 3 – Udržitelný rozvoj měst  
a venkovských sídel

kód nčI
kód eU/ 
lisabon

Typ indikátoru

název 
indikátoru

měrná 
jednotka

Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

651120

dopad

plocha nově 

založené nebo 

rekonstruované 

veřejné zeleně

plocha (m2) řo

dosažená 0

plánovaná – 200 000

výchozí 0

652000

dopad

plocha 

revitalizovaných 

nevyužívaných 

nebo zanedbaných 

areálů (brownfields) 

celkem

plocha (m2) řo

dosažená 0

plánovaná – 66 000

výchozí 0

kód nčI
kód eU/ 
lisabon

Typ indikátoru

název 
indikátoru

měrná 
jednotka

Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

520101

core 02  

ht

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst pro 

muže

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

brutto

řo

dosažená 0

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

výchozí 0
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Zdroj dat: ROP JV

3.3.1.b kvalitativní analýza
Vzhledem k neschváleným žádostem v roce 2007 v této prioritní ose nelze provést hodnotnou analýzu.

3.3.2 závažné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění 
V roce 2007 nebyly ŘO ROP JV zjištěny závažné problémy vedoucí k závěru změnit programový dokument nebo 
zavést jiné hluboké zásahy do programu.

3.4. PRIORITní Osa 4 TechnIcká POmOc

Hlavním cílem této prioritní osy 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 posílit absorpční kapacitu v regionu.

3.4.1 dosažený pokrok a jeho analýza
3.4.1.a Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy
V roce 2007 byla vyhlášena kontinuální výzva pro oblasti podpory 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP  
a 4.2 Podpora absorpční kapacity. Vyhlášení výzvy proběhlo 17. 9. 2007.

kód nčI
kód eU/ 
lisabon

Typ indikátoru

název 
indikátoru

měrná 
jednotka

Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

520102 

core 03  

ht

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst pro 

ženy

počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

brutto

řo

dosažená 0

plánovaná –

výsledky 

evaluační 

studie řo

výchozí 0
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Tabulka č. 27: Plnění indikátorů výstupu prioritní osy 4 – Technická pomoc  

Zdroj dat: ROP JV

kód nčI
kód eU/ 
lisabon

Typ indikátoru

název 
indikátoru

měrná 
jednotka

Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota 
2015

celkem

710500 

výstup

realizace 

evaluačních studií 

a zpráv

počet řo

dosažená 0

plánovaná – 14

výchozí 0

710700

výstup

počet 

uskutečněných 

kontrol čerpání 

finančních 

prostředků

počet druhů 

materiálů
řo

dosažená 0

plánovaná – 65

výchozí 0

711101

výstup

počet 

uskutečněných 

školení, seminářů, 

workshopů, 

konferencí

počet akcí řo

dosažená 0

plánovaná – 100

výchozí 0

711102

výstup

z toho akcí 

uskutečněných za 

mezinárodní účasti

počet akcí řo

dosažená 0

plánovaná – 20

výchozí 0
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Tabulka č. 28: Plnění indikátorů prioritní osy 4 – Technická pomoc

Zdroj dat: ROP JV

Během prvního roku fungování Úřadu Regionální rady jako implementační agentury došlo k nastartování činností 
vedoucích k zefektivnění procesu implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod. Cíle stanovené 
v rámci soustavy indikátoru ROP JV se daří průběžně plnit. 

kód nčI
kód eU/ 
lisabon

Typ indikátoru

název indikátoru měrná jednotka Zdroj hodnota 2007
cílová 

hodnota
2015

celkem

711500 

výsledek

počet účastí na 

zahraničních akcí 

zaměřených na 

prohlubování 

znalostí a výměnu 

informací

počet osob, 

které se 

zúčastnily 

zahraničních 

konzultací

řo

dosažená 0

plánovaná – 14

výchozí 0

712501

výsledek

počet uskutečně-

ných kontrol 

čerpání finančních 

prostředků

počet uskuteč-

něných kontrol 

(ex-ante, 

mid-term, ex 

post, kontrola 

vzorků)

řo

dosažená 0

plánovaná – 466

výchozí 0

711601

výsledek

počet osob, které 

se zúčastnily 

vzdělávacích 

kurzů na posílení 

absorpční kapacity

počet osob, 

které se 

zúčastnily 

vzdělávacích 

kurzů v rámci 

technické 

pomoci

řo

dosažená 0

plánovaná – 1 250

výchozí 0

711900

výsledek

počet proškolených 

osob
počet osob řo

dosažená 0

plánovaná – 88

výchozí 0
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Indikátor proškolených osob nebyl v roce 2007 naplněn z důvodu neuskutečněného akreditovaného kurzu 
vzdělávání pro zaměstnance úřadu a dalších spolupracovníků.

V roce 2007 také nebyly realizovány žádné kontroly čerpání finančních prostředků. Se zpracováním evaluačních 
zpráv a hodnocení se počítá dle evaluačního plánu v roce 2008. 

3.4.1.b kvalitativní analýza
Díky realizaci projektů v této prioritní ose mohlo být dosaženo akcelerace a koncentrace prostředků pro 
vybudování absorpční kapacity na straně jedné a všech technickoorganizačních opatření nezbytných k přijímání  
a realizaci projektů ROP JV. 

Tabulka č. 29: Projekty a objem prostředků prioritní osy 4 – Technická pomoc (kč)

Zdroj dat: ROP JV

Projekty prioritní osy 4 – Technická pomoc (kč)

Registrační číslo projektu název projektu název žadatele celkové způsobilé výdaje Dotace

cz.1.11/4.1.00/01.00005 podpora řízení rop jv  rr jv 31 635 000 29 262 375

cz.1.11/4.2.00/01.00006
tp rop jv - publicita  

a absorpční kapacita
 rr jv 7 365 000 6 812 625

cz.1.11/4.1.00/01.00007
řízení a implementace 

rop jv 2008
 rr jv 61 945 000 57 299 125

cz.1.11/4.1.00/01.00008
monitoring a evaluace 

2008
 rr jv 5 220 000 4 828 500

cz.1.11/4.2.00/01.00009
publicita, vzdělávání  

a absorpční kapacita 2008
 rr jv 16 900 000 15 632 500

Prioritní osa 4 celkem 123 065 000 113 835 125

celkem 1 070 886 444 990 569 961
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Graf č. 6: Předpokládaná dotace (mil. kč) – prioritní osa 4 
  projekty předložené do ROP JV v roce 2007
  členění podle stavu administrace projektu

Zdroj dat: ROP JV

Předložené projekty mohou vyčerpat až 15,17 % celkové alokace pro programové období 2007–2013.

3.4.2 závažné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění 

V roce 2007 nebyly ŘO ROP JV zjištěny závažné problémy vedoucí k závěru změnit programový dokument nebo 
zavést jiné hluboké zásahy do programu. 
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4. PROgRamy esf: sOUDRžnOsT a Zaměření

Hlavním a jediným zdrojem financování programu ROP JV ze strukturálních fondů byl v roce 2007 určen Evropský 
fond pro regionální rozvoj. 
V rámci programu se v roce 2007 rozhodovalo o využití možnosti 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 JV pro naplňování 
cílů Lisabonské strategie prostřednictvím realizovaných projektů s přímým dopadem pro praxi. 

5. PříPaDné PROgRamy eRDf/fOnD sOUDRžnOsTI

Žádný velký projekt definovaný podle čl. 39 obecného nařízení nebyl v roce 2007 z ROP JV realizován a do budoucna 
není plánován.

6. TechnIcká POmOc

Obecné nařízení 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 JV, zvyšovat 
absorpční kapacitu v regionu a zajišťovat úspěšné čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU.

Technická pomoc zahrnuje veškeré podpůrné aktivity prováděné na úrovni řídícího 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. 

Při koordinaci činností, jako plánování, schvalování projektových záměrů, kontrola plnění rozpočtu v rámci 
jednotlivých projektů a navrhování opatření k řádnému fungování technické pomoci, sehrává důležitou roli Komise 
pro technickou pomoc. V Komisi jsou zastoupeni členové vedení Úřadu Regionální rady. V roce 2007 se Komise 
setkala čtyřikrát. Hlavními tématy bylo sjednocování podkladů pro sestavování projektů, příprava plánu čerpání  
a nastavení postupu při realizaci projektu. 
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Prioritní osa 4 Technická pomoc je členěna do dvou opatření: 4.1. Aktivity spojené s realizací a řízením ROP a 4.2 
Podpora absorpční kapacity

Tabulka č. 30: alokace pro prioritní osu 4 (kč)

Zdroj dat: intranet ROP JV, kurz 1 EUR = 26,620 CZK

Celkové certifikované výdaje ve všech prioritních osách jsou nulové.

čerpání prostředků technické pomoci za rok 2007
Finanční prostředky na výdaje technické pomoci jsou zahrnuty do rozpočtu Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod. V rámci obou oblastí podpory mohou finanční prostředky čerpat také Jihomoravský kraj  
a kraj Vysočina. Kraje však v roce 2007 nepředložily žádnou projektovou žádost.

Dne 17. září 2007 byla vyhlášena první kontinuální výzva k předkládání projektů v prioritní ose 4 Technická 
pomoc. Regionální rada předložila dvě projektové žádosti. V rámci této kontinuální výzvy byla vyhlášena dvouletá 
alokace v obou oblastech podpory ve výši 91,4 mil. Kč. 

Priorita
alokace  

2007–2013

Plánované čerpání prostředků z jednotlivých veřejných fondů podle skutečnosti 
z roku 2007

eRDf státní rozpočet
Jiné veřejné 
prostředky

celkem

oblast podpory 4.1  

– aktivity spojené  

s realizací  

a řízením rop

375 046 864 28 212 932 2 489 376 2 489 376 33 191 684

oblast podpory 4.2 

– podpora absorpční 

kapacity

375 046 864 6 155 579 543 139 543 1395 7 241 856
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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 JV.

V prvním roce fungování Úřadu Regionální rady jako implementační agentury byly finanční prostředky použity na 
financování nákupu počítačové sítě a počítačového vybavení ve výši 2,3 mil. Kč, pořízení kancelářského nábytku  
a vybavení ve výši 0,9 mil. Kč, vozového parku ve výši 1,2 mil. Kč a dalších výdajů nezbytných pro řádné fungování 
implementační agentury.

Výdaje technické pomoci byly využity na úhradu odborných studií a analýz. Příkladem využití prostředků je 
zpracování analýzy vhodnosti a připravenosti interních procesů pro efektivní řízení procesu implementace 
operačního programu. Výsledky této studie byly využity k optimalizaci operačních postupů Regionální rady. 

OblasT PODPORy 4.2. PODPORa absORPční kaPacITy

V rámci oblasti podpory 4.2. Podpora absorpční kapacity byla předložena jedna projektová žádost. Při nastavení 
postupů pro informování veřejnosti o existenci ROP Jihovýchod bylo třeba vytvořit jednotný vizuální styl ROP 
JV. Byl zpracován podrobný grafický manuál sloužící jak pracovníkům implementační agentury, tak příjemcům 
podpory při realizaci jejich komunikačních aktivit v rámci jednotlivých projektů. 

Finanční prostředky byly vynakládány také na zajištění informovanosti veřejnosti a potenciálních žadatelů  
o roli Společenství a možnostech čerpání prostředků z ROP JV. Jedná se o pořádání konferencí, seminářů, Dne 
otevřených dveří a dalších komunikačních aktivit. 

V rámci projektu byla také realizována publikační činnost. Byla distribuována první informační brožura Regionální 
operační program Jihovýchod. 

Součástí projektu je také realizace informačního kanálu www.jihovychod.cz. Internetová stránka byla graficky 
upravena a nyní poskytuje aktuální informace o operačním programu a implementační agentuře. 
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Významnou část projektu tvoří interní vzdělávání zaměstnanců Úřadu Regionální rady. Zaměstnanci se vzdělávají 
v oblasti projektového managementu, komunikačních a prezentačních dovedností a také prostřednictvím 
odborných workshopů v zahraničí.

Celkový podíl prioritní osy Technická pomoc na alokaci zdrojů ROP JV na celé programové období z ERDF je  
3,4 %, tj. 23 951 152 EUR ze 704 445 636 EUR. 
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7. InfORmOVání a PUblIcITa

Pro programové období 2007–2013 je ze strany orgánů Evropské unie patrný sílící důraz na komunikaci  
a transparentnost při realizaci evropských politik a zviditelňování jejich praktických dopadů na životy občanů. 
Tento důraz je vyjádřen v legislativních požadavcích na implementaci výdajových programů v rámci politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti odrážejících důležitost komunikace na regionální a místní úrovni pro překonání 
„komunikační propasti“ mezi Evropskou unií a jejími občany. 

Povinnost propagovat operace a programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je 
zakotvena v čl. 69 obecného nařízení. Článek 69 stanovuje kromě samotné povinnosti poskytovat informace  
o operacích a spolufinancovaných programech také hlavní cíl jejich propagace, a tím je zdůraznění role 
Společenství a zajištění transparentní pomoci poskytované z fondů. 

Základní náležitosti realizace komunikačního plánu, povinnosti řídícího orgánu vůči veřejnosti, potenciálním 
příjemcům a příjemcům pomoci, realizovaných komunikačních opatření, jejich technických náležitostí a nakládání 
s osobními údaji, jsou podrobně rozvedeny v oddíle 1 prováděcího nařízení.

Prováděcí nařízení v základech definuje minimální obsah a požadovanou strukturu Komunikačního plánu  
(čl. 2), upravuje procedurální aspekty jeho odsouhlasení Evropskou komisí (čl. 3), zakotvuje spolupráci mezi řídícím 
orgánem programu a Monitorovacím výborem (čl. 4). Výboru jsou v rámci zpráv o realizaci operačního programu 
předkládány informace o postupu implementace KoP, prováděných informačních a propagačních opatřeních  
a použitých komunikačních nástrojích. 

Komunikační plán ROP Jihovýchod nebyl v roce 2007 předložen Evropské komisi ke schválení, přesto však 
docházelo k realizaci propagačních aktivit, jak ukládá Nařízení Komise. 

Informační a propagační aktivity jsou zaměřeny na následující cílové skupiny:

I. cílové skupiny komunikace zabývající se implementací a monitorováním ROP JV – zdroj informací o ROP JV
  Řídící orgán ROP JV - Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
  Monitorovací výbor ROP JV
  Výbor Regionální rady
  Předseda RR
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II. cílové skupiny fungující jako distributoři a zprostředkovatelé informací o ROP JV
  Média
  Hospodářští a sociální partneři
  Zpracovatelé projektů
  Informační střediska o Evropské unii v regionu JV

III.  cílové skupiny obsahující příjemce informací o ROP JV 
  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 JV:
  Obyvatelé regionu soudržnosti Jihovýchod (Jihomoravský kraj a Vysočina)
  Návštěvníci regionu a turisté

opatření pro zajištění publicity v roce 2007
V roce 2007 uspořádal Úřad Regionální rady pro žadatele celkem čtyři konference a 13 seminářů, na kterých bylo 
proškoleno 1050 osob. První zahajovací konference byly konány s cílem informovat potenciální žadatele  
o možnostech čerpání prostředků z ROP JV v novém programovém období. Semináře byly pořádány především 
v termínech před vyhlášením výzev pro individuální projekty. 

Úřad Regionální rady poskytoval prakticky nepřetržitě individuální konzultace, ať již telefonické, emailové nebo 
formou osobního pohovoru. Celkem bylo poskytnuto na 527 telefonických, emailových a osobních konzultací 
zachycených v databázi projektových záměrů. V rámci hostování na vzdělávacích a informačních akcích jiných 
subjektů se pracovníci Úřadu účastnili cca 20 těchto akcí. 

Pro každou výzvu je zveřejněna inzerce v místním tisku. Celkem bylo uveřejněno 12 inzercí. V srpnu 2007 byly 
spuštěny nové webové stránky obsahující veškeré informace týkající se regionu soudržnosti Jihovýchod:  
www.jihovychod.cz. Jsou pravidelně aktualizovány a již od samotného začátku jsou hojně navštěvovány zájemci 
o čerpání finančních prostředků jak z programu ROP, tak i z ostatních operačních programů. Za asistence Úřadu 
Regionální rady se konala zasedání Výborů Regionální rady a Monitorovacího výboru. 
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S cílem zapojení do informačních a propagačních opatření je navázána průběžná spolupráce s těmito institucemi:
  Krajský úřad kraje Vysočina 
  Krajský úřad Jihomoravského kraje 
  Eurocentrum Brno (Knihovna Jiřího Mahena)
  Magistrát města Brna, Oddělení implementace evropských fondů
  HOPE-E.S., divize EUservis.cz – vzdělávací a expertní služby
  média (TV, rozhlas, tisk) – databáze s cca 180 položkami

Seznam příjemců dotací včetně názvů operací a výše částky  financování přidělené operacím z veřejných zdrojů se 
nachází na webových stránkách: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznam-prijemcu. Seznam příjemců  
v roce 2007 včetně dalších povinných údajů zobrazuje tabulka č. 18 a tabulka č. 29.

Konkrétní informace o těchto opatřeních a výčet aktivit jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka č. 31: Informace o komunikačních aktivitách směrem k potenciálním příjemcům ROP JV v roce 2007

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 jv 

aktualizace brožury
05/07–10/07

2 publikace 

4 000 ks brožury

metodické pokyny

příručky pro žadatele, 

pokyny pro zadávání 

veřejných zakázek, pravidla 

publicity atd.

01/07–12/07
5 publikací 

v elektronické verzi

propagační předměty

tužky, vizitky, reklamní 

bannery, poznámkové 

bloky, kalendáře, diáře, 

prezentační desky, hrnky, 

tašky, odznáčky, měšce 

s čokoládovými euro 

mincemi, trička atd.

03/07–12/07

17 druhů 

propagačních 

předmětů
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Typ komunikačních aktivit komunikační nástroj
název/stručná 

charakteristika komunikační 
akce

Termín  
komunikační akce

Indikátor 
komunikační akce

b. Informační  

a komunikační 

technologie (Ict)

webová stránka

www.jihovychod.cz

– nová grafika, průběžná 

aktualizace, doplňování 

aktuálních verzí dokumentů, 

novinek, tiskových zpráv, 

výběrových řízení a dalších 

textů, kontakty, ankety, 

fotogalerie, registrace na 

akce

08/07–12/07
500 zaregistrovaných 

uživatelů

elektronický zpravodaj 

rr jv

newsletter – adresáti 

registrovaní uživatelé webu 

rr

12/07

jiné
intranet, weby pracovních 

skupin
01/07–12/07

c. masmédia

mediální publicita  

– tv, tisk, rádio

články v tisku, info 

v rozhlase a tv
01/07–12/07 236 příspěvků

tiskové zprávy, 

pr články, tiskové 

konference, spolupráce 

s médii

tiskové zprávy  

tiskové konference rr jv 

tk krajů

03/07–06/07 

03/07–12/07 

09/07–12/07

16 tiskových zpráv 

2 tk rr jv  

4 tk krajů

proteXt

přímá distribuce zpráv 

přes servis čtk (média, 

ekonomická sféra, státní 

správa)

03/07–12/07 5 předplacených zpráv

inzerce

den otevřených dveří 

výzvy  

personální inzerce

05/07 

09/07 

12/07 

01/07–12/07

mf dnes 

3 inzeráty 

7 inzerátů
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Zdroj dat: Úřad Regionální rady Jihovýchod – oddělení publicity a technické pomoci

mediální analýza rop jv
V roce 2007 česká média uveřejnila 236 příspěvků zmiňujících Regionální operační program Jihovýchod. 
Medializace ROP JV v průběhu roku kolísala, navzdory několika výkyvům však vykazovala rostoucí tendenci. 
Nejvyšších hodnot dosahovala v červenci, září a prosinci, kdy bylo měsíčně publikováno 30 a více příspěvků. 
Nejméně příspěvků bylo publikováno v lednu, únoru a srpnu.

Z hlediska hodnotového zabarvení výrazně převažovaly příspěvky prezentující ROP JV neutrálně (202, tj. 85,6 %). 
Ve 33 příspěvcích (14 %) byl ROP JV prezentován pozitivně. Započtení mediálního dopadu zvýšilo podíl pozitivních 
příspěvků na 21,9 %, což svědčí o tom, že se relativně častěji vyskytovaly v médiích s vyšším počtem čtenářů, 
posluchačů či diváků. Jediným negativním příspěvkem byla glosa publikovaná v polovině prosince v Jihlavských 
listech.

Typ komunikačních aktivit komunikační nástroj
název/stručná 

charakteristika komunikační 
akce

Termín  
komunikační akce

Indikátor 
komunikační akce

d. jednorázové 

informační  

a propagační akce

vzdělávací akce semináře pro žadatele 11/07
13 seminářů 

650 účastníků

konference (hlavní 

informační akce  

v roce 2007)

úvodní konference pro 

cílové skupiny (jihlava + 

brno)

05/07
2 konference 

400 účastníků

hostování na 

vzdělávacích akcích 

jiných subjektů

lektorská činnost 01/07–12/07 20 akcí

vyvěšení vlajky eu na 

týden od  9. 5. 2007

povinnost dle nařízení 

komise
05/07 1 akce

vytvoření logotypu 

rop jv a grafického 

manuálu 

aktualizace

posílení corporate Identity 

rr a rop

podklad pro pravidla 

publicity určené příjemcům 

dotace

02/07  

11/07

publikováno na 

webových stránkách 

distribuce na cd
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Graf č. 7: medializace ROP JV dle hodnotového zabarvení příspěvků

Zdroj dat: Newton media

Nejfrekventovanějším tématem byly priority a oblasti podpory, o nichž referovalo 109 příspěvků. Ve většině 
z nich bylo toto téma prezentováno neutrálně. Pozitivní hodnocení priorit ROP se objevovalo zejména ve výrocích 
a komentářích krajských politiků. Objem finančních prostředků byl představen v 90 příspěvcích, z toho 12krát 
s pozitivním zabarvením. 
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Jediným tématem, jež se setkalo s negativním hodnocením, byly administrativní záležitosti. Dva příspěvky 
popisovaly nejistotu kolem financování oprav silnic. Jiné odborné časopisy pak kritizovaly komplikovanou 
administrativu spojenou s čerpáním peněz z evropských fondů. V devíti příspěvcích bylo naopak toto téma 
prezentováno pozitivně. Jako zlepšení proti dosavadní praxi zde média prezentovala soustředění administrativy  
do rukou Regionálních rad.

Nejvyšší podíl pozitivních referencí byl zaznamenán v souvislosti s procesem schvalování ROP, jež se na medializaci 
tématu podílely z více než jedné čtvrtiny. Podle mediálního dopadu pozitivní zmínky dokonce mírně převažovaly 
nad neutrálními a představovaly nejpříznivěji hodnocené téma spojené s ROP JV. K tomuto výsledku dopomohlo 
zejména nadproporční zastoupení této problematiky v celostátních denících, rozhlasu a televizi.

Graf č. 8: Tematické zaměření příspěvků

Zdroj dat: Newton media

Nejčastěji prezentovaným subjektem byla Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, jež byla zmíněna ve 
126 příspěvcích, tedy ve více než polovině příspěvků o ROP JV. Přibližně ve čtvrtině příspěvků v souvislosti s ROP 
JV vystupovaly kraje (63) a orgány Evropské unie (61).
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Graf č. 9: subjekty vystupující v médiích v souvislosti s ROP JV

Zdroj dat: Newton media

Mediální prezentace ROP JV byla relativně rovnoměrně rozložena do všech skupin médií. Z hlediska počtu 
příspěvků měl nejsilnější zastoupení internet (27 %); vzhledem k tomu, že se jednalo zejména o specializované 
tituly s úzkým okruhem čtenářů, však mediální dopad této skupiny klesl na jedno procento. 
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Graf č. 10: média informující o ROP JV

Zdroj dat: Newton media

Podle mediálního dopadu se na medializaci ROP JV nejvýrazněji podílely celostátní deníky (35 %).
Hodnota AVE (Advertising Value Equivalents), jež určuje, jaký by byl ekvivalent ceny publikovaných příspěvků, 
kdyby byly umístěny do stejných médií formou inzerce, byla vyčíslena na více než 12 milionů korun, z toho přes 
2,5 milionu připadalo na příspěvky prezentující ROP JV pozitivně.
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seZnam ZkRaTek

Zkratka Popis

ak čR Asociace krajů České republiky
aO Auditní orgán
benefIT7+ Informační systém pro žadatele 
ccI Číslo kódu operačního programu
chJ Centrální harmonizační jednotka
cRR Centrum pro regionální rozvoj
cZk Česká koruna
čDDD Čistý disponibilní domácí důchod
čnb Česká národní banka
čR Česká republika
čsÚ Český statistický úřad
čTk Česká tisková kancelář
Dg Generální ředitelství při EK (Directorat General)
eafRD  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agriculture Fund for Rural Development)
eff Evropský rybářský fond (European Fisheries Fund)
eIa  Hodnocení pravděpodobného významu vlivů projektů na životní prostředí (Environmental 

impact assessment)
eIb Evropská investiční banka
ek Evropská komise
eRDf Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund)
es Evropské společenství
esf Evropský sociální fond
eU Evropská unie
fs Fond soudržnosti 
gRP Jednotka měření mediálního dopadu (Gross Rating Points)
hDP Hrubý domácí produkt
hT Horizontální témata
ch4 Metan
IcT Informační a komunikační technologie
IDs  Integrovaný dopravní systém
IOP Integrovaný operační program
IPRm Integrovaný plán rozvoje měst
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Is  Informační systém
Jmk Jihomoravský kraj
Jmk-annO Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
kč Koruna česká
km Kilometr
kód nčI Kód Národního číselníku indikátorů
koP  Komunikační plán
kt Kilotuna
mD Ministerstvo dopravy
mf Ministerstvo financí
mil. Milion
mk Ministerstvo kultury
mmR Ministerstvo pro místní rozvoj 
mOnIT7+ Monitorovací informační systém pro řídící orgán ROP JV
mPsV Ministerstvo práce a sociálních věcí
msc2007 Informační systém Národního orgánu pro koordinaci
msP Malý a střední podnik
mssf Monitorovací systém strukturálních fondů
mV  Monitorovací výbor 
mZ Ministerstvo zdravotnictví
mZe Ministerstvo zemědělství 
mžP Ministerstvo životního prostředí
nčI Národní číselník
nh3 Amoniak, čpavek
nnO Nestátní neziskové organizace
nOk Národní orgán pro koordinaci
nOx Oxidy dusíku
nRP Národní rozvojový plán
nsRR Národní strategický a referenční rámec
nUTs 2  Územní statistická jednotka (Nomenclature d‘unités territoriales statistiques)
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 D Operační program Doprava
OP lZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
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OP PI Operační program Podnikání a inovace 
OP Vk Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP žP Operační program Životní prostředí
Osms mmR Odbor správy monitorovacího systému MMR
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 PR servis ČTK
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
Pwc PricewaterhouseCoopers
ROP JV Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod
RR Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (také RR RS JV)
řkV Řídící a koordinační výbor
řO Řídící orgán
sf Strukturální fondy
sO2 Oxid siřičitý
sOZs Společné obecné zásady Společenství
sR Státní rozpočet
sÚs Jmk Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
sZIf Státní zemědělský intervenční fond
Ten-T Nadnárodní evropská dopravní síť
tis. Tisíc
Tk Tisková konference
TP ROP Technická pomoc regionálního operačního programu
TV Televize 
UnescO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
ÚOhs Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚRR Úřad Regionální rady
VOc Těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds)
VRR Výbor Regionální rady
Vys Vysočina
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VýZnam POUžITých POJmů

Pojem Popis

cíl konvergence  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 je 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 JV 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



93



94

PřílOhy

Příloha č. 1: Důležité mezníky ROP JV v roce 2007

Datum Událost nástin obsahu událostí

1. 7. 2006 1. zasedání vrr ve velké bíteši

schválen jednací řád, volba předsedy, 

smlouvy o dotaci rr s oběma kraji, 

schválení rozpočtu rr a Úrr, vyhlášení 

výběrového řízení na ředitele Úrr, 

příprava dokumentace rop jv

11. 9. 2006 2. zasedání vrr v brně

jmenování ředitelky Úrr, změny 

v organizační struktuře Úrr, příprava 

dokumentace rop jv, rozdělení alokací 

na prioritní osy

7. 10. 2006 3. zasedání vrr ve velké bíteši
projednávání připravované dokumentace 

rop jv

22. 11. 2006 4. zasedání vrr ve velké bíteši
rozpočtový výhled rr 2007–2008  

a rozpočet Úrr na rok 2007 

2007

1. 1. 2007

metodika finančních toků a kontroly 

programů spolufinancovaných 

ze strukturálních fondů, fondu 

soudržnosti a evropského rybářského 

fondu na programové období 

2007–2013

vydává ministerstvo financí čr

1. 1. 2007

aktualizovaná metodika monitorování 

programů strukturálních fondů a fondu 

soudržnosti eu pro programové období 

2007–2013

vydává odbor rámce podpory 

společenství ministerstva pro místní rozvoj 

čr

31. 1. 2007 5. zasedání vrr v brně

příprava prováděcí dokumentace k rop 

jv, systém hodnocení projektů, příprava 

mv rop jv, úprava procesu zadávání 

veřejných zakázek rr, zpráva o přijímání 

nových zaměstnanců
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Datum Událost nástin obsahu událostí

28. 2. 2007
usnesení vlády české republiky  

č. 178/2007

usnesení o schválení oficiálního 

předložení národního strategického 

referenčního rámce české republiky 

pro čerpání finančních prostředků 

ze strukturálních fondů a fondu 

soudržnosti evropské unie v letech 

2007–2013 a operačních programů 

evropské komisi

19. 3. 2007
usnesení vlády české republiky 

č. 285/2007

usnesení o zřízení vládního výboru pro 

vyjednávání národního strategického 

referenčního rámce a o složení 

vyjednávacího týmu národního 

strategického referenčního rámce

28. 3. 2007 tisková konference v brně představení rop jv a rr jv

30. 4. 2007

aktualizovaná metodika monitorování 

programů strukturálních fondů a fondu 

soudržnosti eu pro programové období 

2007–2013

vydává odbor evropských fondů 

ministerstva pro místní rozvoj čr

9. 5. 2007 den otevřených dveří v brně
prezentace úřadu potenciálním žadatelům 

a médiím

23. 5. 2007 6. zasedání vrr v jihlavě

zpráva o vyjednávání rop jv s ek, 

projednávání prováděcího dokumentu, 

schválení mv rop jv, operačního 

manuálu, příručky pro žadatele a 

příjemce, schválení členů vyjednávacího 

týmu, metodika Iprm, návrh závěrečného 

účtu za rok 2006 

25. 5. 2007
vyjednávání s představiteli evropské 

komise

společné stanovisko řídících orgánů rop 

bylo zasláno představitelům evropské 

komise k předběžným připomínkám

29. 5. 2007
konference rop jv v jihlavě – evropská 

šance pro region

představení rop jv potenciálním 

žadatelům

30. 5. 2007
konference rop jv v brně  

– evropská šance pro region

představení rop jv potenciálním 

žadatelům

20. 6. 2007 7. zasedání vrr ve velké bíteši
schválení dokumentu rop jv (verze 20. 6. 

2007), aktualizace om
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Datum Událost nástin obsahu událostí

1. 8. 2007

aktualizovaná metodika monitorování 

programů strukturálních fondů a fondu 

soudržnosti eu pro programové období 

2007–2013

vydává odbor správy monitorovacího 

systému ministerstva pro místní rozvoj čr

14. 9. 2007 1. zasedání mv rop jv v jihlavě

schválen statut, jednací řád, etický kodex, 

hodnotící kritéria pro výběr projektů, 

evaluační plán a plán technické pomoci 

na léta  

2007–2009

17. 9. 2007 8. zasedání vrr v brně

zpráva o průběhu vyjednávání s ek, 

o průběhu auditu shody, o absorpční 

kapacitě, schválení dokumentace rop 

jv (programový dokument, prováděcí 

dokument, operační manuál, příručka pro 

žadatele a příjemce, pravidla publicity), 

schválení vyhlášení první výzvy (1.1, 4.1, 

4.2) a schválení projektových fiší (záměrů) 

17. 9. 2007

aktualizovaná metodika monitorování 

programů strukturálních fondů a fondu 

soudržnosti eu pro programové období 

2007–2013

vydává odbor správy monitorovacího 

systému ministerstva pro místní rozvoj čr

5. 11. – 29. 11. 2007 semináře rop jv ve 13 vybraných městech
13 seminářů s praktickými informacemi  

o rop jv pro potenciální žadatele

3. 12. 2007
schválení regionálního operačního 

programu jihovýchod
evropská komise schválila rop jv

10. 12. 2007 2. zasedání mv rop jv v brně

projednání a schválení hodnotících kritérií 

pro výběr projektů, evaluačního plánu  

a plánu technické pomoci na rok 2008

11. 12. 2007
slavnostní podepsání regionálního 

operačního programu jihovýchod

oficiální schválení rop za přítomnosti 

zástupců evropské komise, vlády čr 

a zástupců regionálních operačních 

programů
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Zdroj dat: intranet ÚRR JV

Datum Událost nástin obsahu událostí

12. 12. 2007 9. zasedání vrr v jihlavě

stav vyjednávání rop jv s ek, schválení 

projektů určených k financování z 1. 

výzvy v oblastech podpory 1.1, 4.1, 4.2, 

vyhlášení výzev 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 

3.4, schválení rozpočtového výhledu rr 

na období 2009–2011 a rozpočtu na rok 

2008, zpráva o personálním obsazení Úrr, 

zpráva o databázi externích expertů

12. 12. 2007 tisková konference v jihlavě Informace o schválení a podepsání rop jv
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Tisková konference Regionální rady Jihovýchod 28. 3. 2007 – (zleva) hejtman Jihomoravského kraje a člen Výboru Regionální rady Stanislav 
Juránek, ředitelka Úřadu Regionální rady Marta Sargánková, hejtman kraje Vysočina a předseda Regionální rady Jihovýchod Miloš Vystrčil

Slavnostní podpis ROP Jihovýchod 11. 12. 2007 – hejtman kraje Vysočina a předseda Regionální rady Jihovýchod Miloš Vystrčil a zástupkyně 
generálního ředitele Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio) Katarína Mathernová
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Konference ROP Jihovýchod v Jihlavě 29. 5. 2007 - hejtman kraje Vysočina a předseda Regionální rady Jihovýchod Miloš Vystrčil a ředitelka 
Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková

Konference ROP Jihovýchod v Jihlavě 29. 5. 2007 Konference ROP Jihovýchod v Brně 31. 5. 2007 – hejtman 
Jihomoravského kraje a člen Výboru Regionální rady Stanislav Juránek
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Tisková konference Regionální rady Jihovýchod 28. 3. 2007 - ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková v rozhovoru  
s novináři

Předávání prvních projektů ROP Jihovýchod 8. 10. 2007 – (zleva) Jiří Frýdek ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, ředitelka Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková, člen Rady JMK a člen Výboru Regionální rady Jaroslav Pospíšil a ředitel Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje Jan Zouhar
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Příloha č. 2: Organizační struktura Úřadu Regionální rady Jihovýchod

celkem: 39 zaměstnanců

Finanční odbor

Odd. správy rozpočtu
a financování

Odd. metodického řízení Odd. hodnocení projektů

Odd. monitoringu a evaluace

Odd. publicity
a technické pomoci

Odd. účetnictví Odd. realizace projektů

Odd. hodnocení projektů

Odd. realizace projektů

Odbor řízení ROP
Odbor implementace projektů

Brno
Odbor implementace projektů

Jihlava

Ředitel Úřadu RR

Předseda RR

Útvar interního auditu Kancelář ředitele
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Příloha č. 3: Plánované objemy, termíny výzev pro rok 2008 a alokované částky pro jednotlivé prioritní 
osy ROP JV (cZk)
 

Priorita/
OP

název priority / 
oblast podpory

Podíl  
na alokaci

celková alokace Výzvy
Termín 

vyhlášení
celkem 

vyhlášeno
eU + sR (cZk) Vyhlášené

Plánované 
(2008)

1 dostupnost dopravy 49,00 % 9 909 258 589 2 407 632 432 1 612 000 000 40,56 %

1.1

rozvoj dopravní 

infrastruktury  

v regionu

36,25 % 7 330 829 049 1 949 632 432 196 000 000 5. 5. 2008 29,27 %

1.2
rozvoj dopravní 

obslužnosti a vhd
3,55 % 999 296 142 258 000 000 136 000 000  5. 5. 2008 39,43 %

1.3

obnova vozového 

parku drážních 

vozidel vhd

5,26 % 1 063 447 484 0 1 017 000 000
 5. 5. 2008  

 a 1. 9. 2008
95,63 %

1.4

rozvoj 

infrastruktury pro 

nemot. dopravu

2,55 % 515 685 914 200 000 000 263 000 000
 5. 5. 2008 a  

1. 9. 2008
89,78 %

2
rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu
19,00 % 3 842 365 547 545 000 000 1 050 000 000 41,51 %

2.1

rozvoj 

infrastruktury pro 

cestovní ruch

16,15 % 3 266 010 729 435 000 000 893 000 000 5. 5. 2008 40,66 %

2.2
rozvoj služeb  

v cestovním ruchu
2,85 % 576 354 818 110 000 000 157 000 000 5. 5. 2008 46,33 %
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Pozn. Kurz 1 EUR = 26,38 CZK, částky jsou uvedeny v CZK v objemu ERDF (85 %) a SR (7,5 %), tedy tak, jak byly 
nebo budou vyhlášeny ve výzvách.

Priorita/
OP

název priority / 
oblast podpory

Podíl  
na alokaci

celková alokace Výzvy
Termín 

vyhlášení
celkem 

vyhlášeno
eU + sR (cZk) Vyhlášené

Plánované 
(2008)

3

udržitelný rozvoj 

měst a venkovských 

sídel

28,60 % 5 783 771 336 1 590 000 000 2 549 000 000 71,56 %

3.1

rozvoj 

urbanizačních 

center 

11,57 % 2 340 000 617 0 1 200 000 000  5. 5. 2008 51,28 %

3.2
rozvoj regionálních 

středisek
7,09 % 1 433 592 632 570 000 000 588 000 000  1. 8. 2008 80,78 %

3.3
rozvoj a stabilizace 

venkovských sídel
5,41 % 1 094 683 902 270 000 000 449 000 000  1. 8. 2008 65,68 %

3.4

veřejné služby 

regionálního 

významu

4,53 % 915 494 185 750 000 000 312 000 000  5. 5. 2008 116,00 %

4 technická pomoc 3,40 % 687 581 218 182 862 080 0 26,59 %

4.1
aktivity spojené  

s řízením rop
1,70 % 343 790 609 91 431 040 0 26,59 %

4.2
podpora absorpční 

kapacity
1,70 % 343 790 609 91 431 040 0 26,59 %

celkem ROP JV 100,00 % 20 222 976 690 4 725 494 512 5 211 000 000 49,13 %
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výbor regionální rady

RnDr. miloš Vystrčil
předseda Výboru Regionální rady Jihovýchod a
hejtman kraje Vysočina

Ing. marie černá
náměstkyně hejtmana

Ing. Václav kodet
1. náměstek hejtmana

Ing. Pavel hájek
náměstek hejtmana
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Ing. miroslav houška
radní kraje Vysočina

PaedDr. martina matějková
zastupitelka kraje Vysočina

Ing. Vladimír novotný
zastupitel kraje Vysočina

RsDr. Jiří Vlach
zastupitel kraje Vysočina
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Ing. stanislav Juránek
hejtman Jihomoravského kraje 

Ing. Václav horák
náměstek hejtmana

Ing. milan Venclík
1. náměstek hejtmana

Ing. Jaroslav Pospíšil
radní Jihomoravského kraje
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mUDr. františek adamec
radní Jihomoravského kraje

mgr. Václav božek, csc.
zastupitel Jihomoravského kraje

Ing. Jiří kadrnka
zastupitel Jihomoravského kraje

stanislav navrkal
zastupitel Jihomoravského kraje
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Ing. artur Zatloukal
vedoucí odboru řízení ROP
zatloukal@jihovychod.cz

Ing. erika Šteflová
vedoucí odboru implementace projektů Jihlava
steflova@jihovychod.cz 

Ing. Jan karásek
vedoucí odboru implementace projektů Brno
karasek@jihovychod.cz

mgr. marta sargánková
ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
sargankova@jihovychod.cz

vedení Úřadu regionální rady regionu soudržnosti jihovýchod
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ZáVěRečné slOVO VýROční ZPRáVy 
RegIOnální RaDy RegIOnU sOUDRžnOsTI JIhOVýchOD Za ROk 2007

mgr. marta sargánková,
ředitelka Úřadu regionální rady regionu soudržnosti jihovýchod

Vážené dámy, vážení pánové,
prohlížíte si zprávu za rok 2007, který byl náročný a bohatý na události, milníky i úspěchy důležité pro příštích 
sedm let rozvoje regionu Jihovýchod. Je to šance pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočinu, která se nemusí  
v budoucnu opakovat.
Rok 2007 byl ve znamení přípravy systému poskytování dotací, vyjednávání podmínek s Evropskou komisí, 
budování kvalitního personálního zázemí Regionální rady a v neposlední řadě také komunikace s veřejností  
o šanci, která se s Regionálním operačním programem oběma krajům naskýtá. Za největší úspěch považuji 
zvládnutí auditu systému a sestavení perfektního týmu pracovníků, kteří svou profesionalitou a nasazením 
dodávají jistotu kvalitního řízení programu a efektivního čerpání evropských prostředků. Ráda bych vyzdvihla také 
výborné zázemí a podporu obou krajských samospráv v čele s hejtmany a členy rad, kteří přistoupili k přípravě 
programu zodpovědně a s osobním nasazením. 
Pro Úřad Regionální rady byl rok 2007 zvláště důležitý z pohledu nastavení stabilního systému řízení Regionálního 
operačního programu. Proto věříme, že v následujících letech jej využijeme pro výběr a realizaci kvalitních 
projektů, které posunou region Jihovýchod dopředu.
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