Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura
(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu.
Jedná se o důležitý milník a předpoklad pro uzavření programu.
Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více
než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci.
V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů.
Závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod představuje souhrn informací o prioritních osách programu,
finančním čerpání, přehled splněných indikátorů a dalších tématech. Prošla několika koly připomínkování na
úrovních ministerstev České republiky. Nyní má Evropská komise lhůtu pěti měsíců k zaslání svých připomínek.
Po jejich vypořádání bude program oficiálně prohlášen za uzavřený.
Cíl proinvestovat přidělenou alokaci programu byl splněn na 100 %, na rozdíl od některých méně úspěšných
programů, jimž se v souhrnu nepodařilo vyčerpat zhruba miliardu eur.
Dotace z ROP Jihovýchod za devět let představují asi 12 000 korun na každého obyvatele regionu. Projekt
proplacený z ROP Jihovýchod najdete v každé druhé obci s velikostí nad 500 obyvatel. Nejtěžší bylo získat dotaci
pro malé obce (podpořen byl zhruba jeden projekt ze tří) a v cestovním ruchu (podpořeny byly dva projektu
z pěti).
Celkově bylo obnoveno nebo nově postaveno takřka 180 předškolních zařízení a škol, vybudováno 100 km
cyklostezek, vytvořeno téměř 1.000 pracovních míst.
V ROP Jihovýchod bylo zaregistrováno 1701 projektů. Schváleno bylo 941 projektů, z toho 619 v Jihomoravském
kraji a 322 v Kraji Vysočina.
Projekty nejčastěji podávaly obce – celkem 535 projektů. Průměrná úspěšnost projektu dosahovala více než 55
%. Nejčastějším důvodem pro vyřazení projektů byla jeho nízká kvalita – u přibližně 60 % projektů bylo důvodem
vyřazení to, že projekt nedosáhl minimální bodové hranice v hodnocení.
„V našem programu nikdy nešlo jen o pouhé vyčerpání peněz. Každý projekt jsme důsledně kontrolovali a
hodnotili jeho přínos pro obyvatele. Kvalitu projektů potvrdilo i nepočítaně auditů z českých a evropských
institucí. Troufám si říct, že projekty placené z ROP Jihovýchod potkáváte a využíváte každý den,“ dodává
k stoprocentnímu vyčerpání programu ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod Artur Zatloukal.
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