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editorial, slovo ředitele

Editorial na téma: Pamětní destičky
Na začátku to vypadalo na běžnou nudu. Skanzen, otrávené děti,
spousty turistů a horko. Nakonec jsme byli uchváceni ukázkami starých řemesel v autentických chalupách Vysokého Chlumce. Čistota,
harmonie, poetika. Tam lze nalézt vzor pro naši dlouho hledanou
národní identitu. V Chlumci jsem kromě této identity také někoho
objevila. Nebo ona se zjevila mně. Bílé vlasy pokryté šátkem, šmolkově modrá halenka s výšivkou na štíhlém těle. Krásná stará paní.
V chladné sednici skanzenu seděla a předla. Vlna ležela okolo ní
v chomáčcích jako houbičky na pasece. Kolovrátek, obklopený kanafaskou vrněl a zastavil, když přišla chvíle na povídání. Z hloučku
zvědavců se ozval sentimentální vzlyk: „Já jsem také uměla příst,
když jsem byla malá, ale určitě jsem to už zapomněla.“ Stařenka
od kolovrátku klidně vzhlédla svýma modrýma očima a podala praktickou odpověď:

„Jaképak zapomínání! Víte, já říkám, že věci jako plavání, milování nebo předení se nezapomínají. Jak se je jednou naučíte, kdykoliv
je můžete dělat zase.“
Skanzen bzučel jako úl. Najednou mi padl zrak na pamětní destičku ROPu SČ umístěnou u veřejí mlýna z Radešic. Připomněla mi, že
část roubenek byla zachráněna před trudným osudem postupného
rozpadu díky evropským dotacím. Ano, na „tamty věci“ se nezapomíná, ale tisíce informací denně kolem nás nechá čas zmizet. Stavíme památníky padlým, ale i vítězům. Tyhle malé destičky s povinnou
publicitou projektu mají přeci jen svůj smysl. Jsou takovou poštovní
známkou na obálce projektu, která dál nese hrdou zprávu, že je investicí do naší budoucnosti také díky evropským dotacím. To není
málo.
Vaše editorka Klára Fronková

Nové výzvy ROP SČ
Číslo výzvy 					Oblast podpory 					Garant výzvy
74			 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace
Jakub Slováček, tel.: 222 749 746,
										
e-mail: slovacek@ropsc.cz
75 			
2.2 – Rozvoj venkova – oblast vzdělávání (Mateřské školy)
			
– výzva byla zrušena
76 			
3.2 – Rozvoj měst – oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice)
Mgr. Radek Kučera, tel.: 222 749 738,
										
e-mail: kucera@ropsc.cz

Nové metodické pokyny
MP č. 74 (ve znění dodatku č. 1)	Aktualizace výzvy č. 72, 73, 91b a 92b
MP č. 75			
Úprava pravidel pro projekty vytvářející příjmy
MP č. 76			
Úprava termínů předkládání poslední ŽoP u náhradních projektů
MP č. 77			Prodloužení data pro předkládání projektů a změna výše alokovaných prostředků u kolové výzvy
				
č. 76 (oblastní nemocnice, obl. p. 3.2)
MP č. 79 			Pravidla pro dokládání povinné přílohy „Doklad o zajištění finančního krytí projektu“ k uzavření
				
smlouvy o poskytnutí dotace – projekty v režimu závěrečných výzev
Dodatek č. 2 k MP č. 75		Mění se jím formulář Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů, část B a upravuje znění kap. č. VII
				PPŽP „Projekty vytvářející příjmy“
Dodatek č. 1 k MP č. 24 		Změna části pravidel pro nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti
Dodatek č. 2 k MP č. 51 		
Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace

Evropské fondy jsou
ve Středočeském kraji vidět
Pomalu ale jistě se chýlí ke konci 7. rok čerpání prostředků z fondů
EU z ROP Střední Čechy. Je tedy příležitost pro menší rekapitulaci.
Náš Regionální operační program je 4. ze 17. operačních programů
v rozsahu uzavřených smluv se žadateli ve výši 17,13 miliardy Kč
včetně spolufinancování, což je 99 % prostředků programu. Jsme
s částkou 12,03 miliardy Kč na 3. místě mezi operačními programy
v proplacených prostředcích příjemcům ze státního rozpočtu.

D

osud bylo ukončeno 567 projektů v celkové hodnotě 12,4 miliardy Kč. Schváleno
výborem regionální rady (VRR) k financování
z ROP Střední Čechy bylo 736 projektů. Ministerstvem financí bylo v tzv. souhrnných
žádostech připravených k odeslání a částeč-

ně odeslaných k proplacení do Bruselu schváleno 11,21 miliard Kč. Do konce tohoto roku
předpokládáme odblokování tzv. certifikace,
čili proplácení prostředků Evropskou komisí.
Troufnu si říci, že v ČR není jiný správce evropských dotací, který by prošel tolika audity

slovo ředitele, téma autobusy
a kontrolami jako ROP Střední Čechy. Své
připomínky k auditu společnosti KPMG, který
skončil na úrovni 0,.93% chybovosti ze vzorku 65 projektů a s minimální chybovostí při
kontrole systému ROP SČ, by měla do konce
září zaslat Evropská komise. Po vypořádání
stanoviska Evropské komise by mělo konečně dojít k otevření přísunu peněz z rozpočtu
EU, které byly zastaveny v květnu minulého
roku v důsledku případu bývalého hejtmana.
Česká republika tak získá dalších 6 miliard Kč
z ROP SČ, které na proplacení čekají.
V současné době končí období (30. 9. 2013)
pro příjem žádostí do výzev na udržitelné formy veřejné dopravy s alokací ve výši 85 milionů Kč, na veřejnou infrastrukturu a služby
cestovního ruchu s alokací na 85 milionů Kč
a do výzvy na mateřské školky pro města
nad 5000 obyvatel s alokací ve výši 50 milionů Kč. Dále běží do konce listopadu pro obce
výzva na místní komunikace ve výši 168 milionů Kč. Pokračují výzvy pro Kladno a Mladou
Boleslav, stejně jako výzvy pro Středočeský

kraj na krajské silnice a cestovní ruch.
Bohužel, i přes usnesení vlády o navýšení
alokace ROPu SČ z prostředků ROP Severozápad k tomuto nedojde. Je zarážející, že nad
usnesením vlády převážilo usnesení monitorovacího výboru ROP SZ, které s přesunem
prostředků ze svého programu celkem logicky nesouhlasilo. V dané věci měla vláda stát
za svým a nerezignovat na své rozhodnutí.
Z tohoto důvodu musí VRR ROP SČ zrušit navýšení výzvy na mateřské školy u obcí nad 5000
obyvatel o 100 milionů Kč a zrušit také výzvu
na mateřské školy u obcí do 5000 obyvatel.
V neposlední řadě bude nutné snížit výzvu
na krajské silnice o 200 milionů Kč.
Na rozdíl od ROPu SČ a většiny dalších ROPů
nemají ministerské operační programy
dobré výsledky v čerpání fondů EU. České
republice hrozí tento rok vracení až 30 miliard Kč do rozpočtu EU a do roku 2015 podle odhadů MMR až 73 miliard Kč. Obávám
se, že výsledná čísla budou ještě horší. Je
velká škoda, že zejména minulá vláda, ale

ROPoviny
ani současná vláda v demisi nepřikročila
k převedení části prostředků z hůře fungujících operačních programů v gesci ministerstev do ROPů včetně ROP SČ. Část
prostředků z fondů EU by se pro investice
v naší zemi zachránilo. Nerozhodností
a snahou ministerstev nepřiznat chyby,
přijde ČR o rozsáhlé prostředky, které
mohly zvelebit naši infrastrukturu, města
a obce, podpořit ekonomický růst a životní úroveň obyvatel. Jenom v ROP SČ jsme
odhadli dodatečné zdroje, na které by
města, obce a kraj byly schopny připravit
kvalitní projekty na 6 miliard Kč. Přeji občanům Středočeského kraje maximální
využití nových staveb, které díky pomoci z Evropské unie v našem kraji vznikly
a dále vznikají.
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD.
ředitel Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy (22. 9. 2013)

Autobusy na cestách

Bylo po letních vedrech a nebe se zatmělo. Přišla bouře s vichřicí v takové síle, jakou nikdo nečekal. Skupina cestujících, mířících od jednoho krajského města na Prahu, nastoupila svižně do autobusu už s prvními kapkami deště. Pak se i místa k stání se plnila stále mokřejšími nastupujícími.
V té chvíli se všichni v autobuse cítili jako v pokojíčku. Když vypukla zběsilá bouře, která trhala
větve v alejích jako stébla trav a produkovala tolik prudkého lijáku, že nebylo vidět takřka na krok,
oči cestujících se upínaly k řidiči. Pro mne byl tím největším hrdinou.

Z

jeho osobnosti ale vyzařovala naprostá pohoda a klid. Počasí ve svých proměnách je partnerem řidiče autobusu. Pro
něho to byla jen další výzva, aby ukázal,
že má kormidlo pod kontrolou. Další šichta
v mizerném počasí. Cestujícím stydla krev
v žilách. Někteří tu měli malé děti, vraceli se
z dovolené. Když jsme uvízli v koloně způsobené spadanými stromy, neutrousil jediné
nevhodné slovo. Zajistil větrání a bernardýnovi, který s pánem také potřeboval do Prahy, nalil z vlastní láhve do misky vodu a měl
pro něho vlídná slova. Zpoždění bylo asi
hodinové. Okolo jedoucí autobusy v koloně
zastavovaly a řidiči si okénkem vyměňovali
rady, kudy jet. Bouře naštěstí pozvolna umlkla. Když k němu dorazilo „tichou poštou“
přání od slečny vzadu, aby zastavil z důvodu nutné potřeby, vybral jí velký silný strom

v řídkém lesíku, kde galantně zastavil. Později mlčky trpěl nadávky jakéhosi pána, kterému povolily nervy. Přes všechny překážky
dojel obdivuhodnými „triky“ k dálnici a pak
do cíle cesty. Cestující s úlevou vystoupili
a rozprchli se po městě. Řidič se obrátil a vydal se dle jízdního řádu zase dál pokračovat
v práci.
A to bylo jen léto. Představme si, jak za ledového jitra, kdy teploměr padá hluboko pod
nulu, jdeme v roli řidiče rozpohybovat autobus, který je zasněžený jako kokosový suk.
Všichni ještě snídají, ale řidič už kontroluje
stroj. A na konci perné šichty, kdy po desítkách zažehnaných smyků v plískanicích, by
mohl jít domů – musí něco opravit, vyplnit
papíry…
Proto děkujme řidičům, kteří svoji práci dělají rádi, přestože je to jedna z nejtěžších

a nejzodpovědnějších služeb lidem. Životy
stovek lidí, nejen ve středních Čechách, jsou
denně v jejich rukách. Na jejich přesnosti
a spolehlivosti závisí školní docházka, možnost dojet za prací včas, dostat se k doktorovi do města apod.
Díky také těm, kdo řídí autobusové společnosti, že se snaží zlepšovat služby. Kupují
stroje, které šetří životní prostředí a jsou
bezbariérové, bezpečnější, vzhlednější
a úspornější.
Ve výzvě č. 70 na nákup nových ekologických vozů uspělo deset dopravců, kteří nyní
realizují své projekty. Ropoviny vám přináší
přehled o tom, kolik vozů dopravci celkem
koupí a v jakých oblastech. Seznámí Vás
i s těmito příjemci dotace, kteří stojí za fungujícím autobusovým provozem ve Středočeském kraji.

Metodický pokyn č. 76

R

OP SČ vydal Metodický pokyn č. 76, kterým se stanovuje výjimka z povinnosti předkládat poslední zjednodušenou žádost o platbu do 60
kalendářních dnů od ukončení realizace projektu pro náhradní projekty schválené VRR k realizaci, u nichž byla fyzická realizace ukončena
před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
Metodický pokyn byl schválen ředitelem Úřadu Regionální rady ROP NUTS 2 Střední Čechy dne 19. 8. 2013, s platností od 20. 8. 2013.
Celé znění MP naleznete na www.ropstrednicechy.cz/ Dokumenty k ROP.

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD., ředitel
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www.ropstrednicechy.cz

www.ropstrednicechy.cz
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ve výzvě č. 70 − autobusy na ekologický pohon, zasmluvněno příjemci dotace celkem 142 mil. Kč
1

2

5

Zdeněk Abrham, člen představenstva a vý-

Petr Čihák, jednatel ARRIVA Praha s.r.o.

konný ředitel společnosti PROBO BUS, a.s.

Projekt: Moderní autobusy společnosti Veolia Transport (předkládala společnost Veolia Transport Praha s. r.o., která od 1. 7. 2013 nese nový obchodní název ARRIVA

Projekt: Moderní autobusy společnosti

PRAHA s.r.o.) Příjemce: ARRIVA Praha s.r.o.

9
Ing. Jindřich Poláček, generální ře-

Kolik vozů se koupí?

PROBO BUS
Projekt: Modernizace vozového parku

Příjemce: PROBO BUS a.s.

Příjemce: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.
Kolik vozů se koupí?
Deset nízkopodlažních vozidel, splňujících emisní limity

ditel

Celkem 17 nízkopodlažních vozidel splňujících emisní limity EURO V. Kapacitně půjde o vozidla dvou typů. Konkrétně ve 14 případech se bude jednat o meziměstský low entry autobus délky
12 metrů a ve třech případech o meziměstský low entry autobus délky 11 metrů.

Projekt: Nákup ekologických, bezba-

Můžete říci, na které trase se autobusy například objeví?

riérových, nízkopodlažních autobusů

V souladu se zadáním je projekt orientován na výkony zahrnuté do závazku veřejné služby Středočeského kraje, které jsou součástí Středočeské integrované dopravy. Vozidla budou na-

Kolik vozů se koupí?

pro Středočeský kraj
Příjemce: ARRIVA Východní Čechy a.s.

EURO V. Kapacitně půjde o vozidla třech typů, při zpracování

Předmětem projektu je pořízení 3 nových ekologických a bez-

projektu bylo zájmem dosažení efektivního provozu, a tak celé

bariérových autobusů. Tyto autobusy přispějí k modernizaci

p. Třemšínem, Příbram–Petrovice, či Příbram–Kamýk. Linek je větší množství, neboť pro dosažení odpovídající efektivity přechází během dne vozidla mezi linkami.

řešení vychází z předpokládaného objemu cestujících na jednot-

stávajících zastaralých autobusů, které má společnost ČSAD

Co vidíte jako hlavní problém, který se projektem vyřeší?

livých linkách.

POLKOST spol. s r.o. ve vozovém parku. Nově pořízené autobusy

Směřování dotačních prostředků ERDF do veřejné linkové silniční dopravy vítáme. V časové ose se však jeví daný projekt prozatím jako jednorázová záležitost. Vozidlový park je však potřebné

litnění úrovně veřejné autobusové dopravy a podpora udržitel-

Které trasy jsou ve Vaší oblasti nejvíce vytížené?

budou nízkopodlažní a budou splňovat nejpřísnější ekologickou

obměňovat průběžně. Proto je žádoucí nalézt spolu se Středočeským krajem, jenž veřejnou dopravu objednává a spolufinancuje, model, který bude představovat v čase stabilní řešení. Dotační

ného rozvoje ve Středočeském kraji včetně zlepšení ekologizace

normu EEV. Budou zajišťovat veřejnou linkovou dopravu na páteř-

prostředky v příštím rozpočtovém období jsou jednou z možností, kterou rozhodně vítáme.

regionu,“ řekl Jindřich Poláček, generální ředitel (na obr. vpravo)

Z projektovaných linek se jedná především o linku Hořo-

sazena na výkonech provozovny Příbram, a tak se s nimi cestující potkají na Příbramsku, Dobříšsku, ale i Březnicku. Konkrétně jde například o linky: Sedlčany–Příbram, Příbram – Rožmitál

Co je cílem vašeho projektu ?
„Cílem tohoto projektu je v rámci obnovy vozového parku zkva-

vice – Příbram, která vozí lidi za prací, ale částečně i za vzdělá-

ních linkách, které společnost ČSAD POLKOST spol. s r.o. smluvně

Arriva Východní Čechy. „Dodání posledního sedmého autobusu

ním a kulturou. Spoje jsou vedeny od časného rána do večerních

zajišťuje na území Středočeského kraje.

SOR typu CN 12 očekáváme do konce září 2013,“ dodal Poláček.
Předpokládaný průměrný počet kilometrů najetých jedním vozi-

hodin. Druhou dosti vytíženou projektovanou linkou je spojení
Sedlčan s Prahou, které vedle návozu lidí do zaměstnání vozí

dlem za rok bude podle aktuálních jízdních řádů 43 955 kilometrů.

6

i cestující o víkendech za rekreací.

Kde budou autobusy jezdit?

RNDr. Štěpán

Co vidíte jako hlavní problém, který se projektem vyřeší?
Na financování veřejné dopravy se výraznou měrou podílí

1. Králův Dvůr

Krajský úřad Středočeského kraje, který je v souladu s platnými
zákony jejím objednatelem. Samotné investice do nových vozidel

3

2. ČSAD POLKOST

podporoval v minulosti stát prostřednictvím investičního programu Ministerstva dopravy, tento byl však v minulosti zastaven. Po-

3. Slaný

řízení vozidel prostřednictvím dotačního programu ROP NUTS II
Střední Čechy vzniklý propad do jisté míry vyrovnává. V budouc-

7

4. Kladno

nu však bude nutné přijmout systémové řešení, které udrží kva-

Pořízené autobusy budou nasazeny na linky Arriva VČ napří-

Ševčík, ředitel

klad na Čáslavsku na linky 240043 Čáslav−Žleby nebo 240051

společnosti ČSAD

Čáslav−Zbýšov, Chlum, na Kutnohorsku například na linky 240011

Střední Čechy

Uhlířské Janovice − Petrovice II, Losiny nebo 240015 Kutná Hora−

Projekt: Nákup autobusů LOW-ENTRY

Zbraslavice či 240021 Kutná Hora − Uhlířské Janovice − Sázava

pro příměstskou dopravu − ČSAD Střed-

a na Kolínsku například na linky 240016 Kutná Hora − Kolín nebo

ní Čechy, a.s.

240056 Čáslav − Kutná Hora − Kolín.

Příjemce: ČSAD Střední Čechy a.s.

Vaše společnost v rámci výzvy č. 70 uspořádala slavnostní „ote-

4

vření“ projektu jako první. Můžete nám ji přiblížit?
Kolik vozů koupíte?

litní vozidlový park, jenž bude pozitivně vnímán veřejností, která

5

5. Příbram

tak o naše služby neztratí zájem.

8

6. Mělník

3

7. Rakovník

Kateřina Kratochvílová – předsedkyně

1

představenstva ICOM transport

8. Praha 9

Projekt: Nákup ekologických autobusů

Společnost Arriva Východní Čechy je součástí skupiny Arriva

Deset nízkopodlažních příměstských

po akvizici mateřskou firmou Deutsche Bahn. Arriva VČ provozuje

autobusů typu Low Entry s pohonem die-

v regionální dopravě 320 autobusů, z toho 52 (včetně výše uvede-

sel. Cílem projektu je modernizace veřej-

ných sedmi vozů) částečně nízkopodlažních s průměrným stářím

né dopravy prostřednictvím zvýšení kom-

7,3 roku. Ve středních Čechách má firma 59 autobusů, z toho 16

fortu pro cestující veřejné dopravy a dále

částečně nízkopodlažních. Společnost zaměstnává celkem 436

posílení ekologických forem dopravy.

řidičů, z toho 65 řidičů ve Středočeském kraji, kteří najeli za první pololetí letošního roku v linkové dopravě 10 041 576 kilometrů,

9

Příjemce: ČSAD Slaný, a.s.

10

9. Čáslav

V které oblasti budete jezdit?

z toho 1 361 321 kilometrů ve Středočeském kraji.

Předpokládá se provoz v oblasti
Střední Čech − region Praha−východ.

10. Dobříš

10

Kolik vozů se koupí?
Jan Bosák

Zakoupeno bude 12 vozů.

Projekt: Moderní autobusy

Můžete říci, na které trase se autobusy například objeví?
Tyto vozy budou využívány především pro obsluhu v okrese

společnosti BOSÁK BUS

8

Kladno s centrem ve Slaném.
Ing. Milan Křístek, ředitel

Například pro linky Slaný–Kladno, Slaný–Rakovník.
Jak byste laikovi vysvětlila, co je to kategorie M3?

7

4

Pojmenováním M3 se označují motorová vozidla s nejméně

Příjemce: BOSÁK BUS, spol. s r.o.
Kolik vozů se koupí?

Projekt: Nákup autobusů pro příměstskou

V rámci projektu pořídí naše společnost tři nízkopodlažní auto-

dopravu − Dopravní podnik hl.města Pra-

busy, splňující emisní limity EURO V, o standardní kapacitě 45 se-

čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro dopravu osob, která mají

Bc. Lubomír Landa, ředitel společnosti

Pavel Kopřiva, jednatel společnosti

hy, a.s. Příjemce: Dopravní podnik hl. m.

dících cestujících. Velikost autobusu, jakožto i technické parametry

více než osm sedadel kromě sedadla řidiče a s maximální hmot-

Projekt: Modernizace vozového parku − auto-

Projekt: Modernizace vozového parku společnosti Anexia s.r.o.

Prahy, a.s.

jsou nastaveny v závislosti na linkách, na kterých budou nasazeny.

ností vyšší než 5 tun. Tímto dělením je dána kategorizace vozidel

busy na CNG

Příjemce: ANEXIA s.r.o.

v EU dle rámcové směrnice 2007/46/ES (jež nahrazuje dřívější

Příjemce: ČSAD MHD Kladno a.s.
Kolik vozů se koupí?

70/156/EHS).

Osm vozů.

Všechny vozy jsou plně bezbariérové. Jsou vybavené automatickou plošinou, umožňující bezproblémový nástup bez jakékoliv
asistence osobám se sníženou pohyblivostí. Plošiny jsou využitelné i pro cestující s dětskými kočárky. Autobusy budou také plně

Kolik vozů se koupí?
Dvanáct.
Jaký typ pohonu jste zvolili?

Kde budou autobusy jezdit?

Naše společnost provozuje veřejnou linkovou dopravu na Příbramsku a Dobříšsku, tam také přirozeně směřuje i samotný
projekt, potažmo nasazení vozidel. Konkrétně se s novými nízkopodlažními vozidly cestující setkají například na lince Příbram–

Autobusy budou nasazeny na turnusové oběhy, kde je předpoklad jejich maximálního využití jak frekvencí cestují-

toky s pražskými Dejvicemi. Přidanou hodnotou nových vozidel

Dobříš–Nový Knín, či Dobříš–Županovice. Z uvedeného plyne, že

cích tak počtem ujetých km. Z toho důvodu budou moci cestující využít tyto nové autobusy na příměstských linkách,

je jejich nízkopodlažnost, která zvýší komfort cestujících na této

se jedná o linky Středočeské integrované dopravy, objednávané

ale i na lince do Prahy popřípadě Kladna.

lince. Autobusy jsou navíc vybaveny klimatizací v prostoru pro

a spolufinancované Středočeským krajem, mimo tento systém ne-

Jak byste lajkovi popsal co je to eko norma EKO5 ?

cestující.

mohou být vozidla nasazována.

Mohl byste představit vaši společnost?

Které trasy jsou u vás nejvíc vytížené?

Celkem již provozujeme 14 autobusů s pohonem na CNG, 8 jezdí

tických hlásičů pro nevidomé. Tímto zajišťujeme výrazné snížení

v MHD Kladno a 6 na regionálních linkách. Autobusů nakoupených

exkluze z dopravy a veřejného života u daných skupin obyvatel.

s dotací bude 12 a budou zajišťovat dopravní obslužnost na regio-

Výrazným pozitivem je i skutečnost, že vozy splňují nejpřísnější

nálních linkách. Nasazením ekologických autobusů s pohonem CNG

chozích dob, kdy při jízdě za autobusem nebylo skoro vidět

emisní normu EURO 6, což v porovnání s doposud nejtvrdší nor-

do oblastí již zatížených emisemi (města, průmyslové oblasti, Kladno,

Jaký je největší přínos ?

mou EURO 5 znamená především výrazné snížení emisí dusíku.

Slaný, Kralupy, Roztoky, Beroun) předcházíme dalšímu zhoršování,

Např. mezní hodnota emisí určených k přepravě bude 80 mg/kg

nasazením do zatím nezatížených oblastí (rekreační oblasti, Křivoklát-

(což představuje snížení o dalších více jak 50 % v porovnání s nor-

sko, Okoř, atd.) pomáháme zachovat zdravé ovzduší v těchto lokali-

mou Euro 5).

tách i nadále při současném zajištění dopravní obslužnosti.

www.ropstrednicechy.cz

Dva nízkopodlažní autobusy s pohonem diesel.
Budou vozit cestující na příměstské lince 340, jež spojuje Roz-

Kde budou autobusy jezdit?

vybaveny odbavovacími a dispečerskými systémy včetně akus-

4

Na kterých trasách se objeví?
Kolik vozů se koupí?

Zřejmě nejjednodušší popsání normy EKO 5 je minimum výfukových plynů. Každý z řidičů má jistě zkušenost z před-

Dopravní podnik obsluhuje celkem 150 autobusových linek,

Jednoznačně jde o linky Příbram–Dobříš–Praha, kde zajišťu-

dále 21 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra.

jeme návoz cestujících za prací, vzděláním, ale i kulturou. Jedná

V současné době se ve voze jedoucím za autobusem ani nepřepne klimatizace na vnitřní okruh.Samozřejmostí je

V roce 2012 bylo ve vlastnictví společnosti 1247 autobusů, 931

se o velmi vytížené spoje, nesloužící jen městům a obcím na této

maximální šetrnost vůči životnímu prostředí. Z pohledu cestujících vidím hlavní přínos projektu ve zvýšení komfortu

tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví

lince, ale v provázanosti s dalšími linkami širšímu regionu Pří-

cestování. Všechny autobusy jsou vybaveny klimatizací a starší osoby uvítají pohodlný nástup díky nízkopodlažnímu

více než miliardu osob a ujede cca 163 000 000 kilometrů. Podnik

bramska a Dobříšska. Máme i takové cestující, kteří zaparkují své

typu autobusů.

má 10 562 zaměstnanců, z toho 4175 tvoří řidiči MHD.

vozidlo a dále do Prahy pokračují s námi.

www.ropstrednicechy.cz
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Aktuality

Mé dny s Regionálním operačním programem

Tipy pro příjemce ve fázi kontroly přijatelnosti

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, je již téměř jeden rok předsedou Výboru
Regionální rady. Jaké dojmy a zkušenosti mu funkce přinesla? Zde je několik odpovědí
na toto téma.

Mgr. Radek Kučera, vedoucí oddělení Administrace projektů a regionálních fondů, upozorňuje na
některé časté nedostatky v žádostech.

podmínky pro čerpání peněz a přispěje tak
k rozvoji naší vlasti.
V současné době ještě nejsou známa
přesná pravidla. Je ale jisté, že operačních
programů bude méně, peníze se budou poskytovat zejména na větší projekty nadregionálního významu. I z toho důvodu jsme
již uzavřeli partnerství s hlavním městem
Prahou. Rádi bychom společně získali evropskou pomoc například na úplnou integraci pražské a středočeské veřejné dopravy. Nebo na důležité dopravní stavby,
jako je například dokončení pražského silničního okruhu, dálnice D3, nebo dostavby
rychlostní komunikace R4.
Z mých slov vyplývá, že největší pomoc
od Evropské unie bychom potřebovali
na rozvoj dopravní infrastruktury, na sociální péči, ochranu životního prostředí
nebo na podporu mladých rodin s dětmi.“

Jste předsedou RR − co tato funkce obnáší?
„Funkce předsedy Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Čechy, jak se
nazývá, je především funkcí řídicí, administrativní a reprezentativní. Nemám žádné
mimořádné pravomoci. Podobně jako další
členové rady mám při rozhodovacích procesech také pouze jeden hlas.“
Jak jste viděl práci ROP SČ jako starosta
a jak ji vidíte nyní, v pozici hejtmana?
„V době, kdy jsem byl starostou Příbrami, bylo naše město velmi úspěšné při získávání peněz z fondů Evropské unie i z dalších dotačních programů. Například během
čtyřletého volebního období v letech 2006
−2010 se nám podařilo do Příbrami získat
na dotacích na rozvojové projekty přibližně
půl miliardy korun. I když jsme byli takto
úspěšní, přesto nám řada projektů nevyšla
a dotace jsme na ně nezískali. Například
se nám nepovedlo postavit parkovací dům.
Pouze z vlastních peněz jsme také museli
vybudovat novou mateřskou školu. Pokaždé při podobném neúspěchu jsem si říkal,
že ten regionální operační program, nebo
jiný donátor, měl k nám být vstřícnější. Že
jsme měli peníze získat.
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Dnes, když mám nad věcí větší nadhled,
teprve vidím, že jsme v Příbrami dokázali
téměř zázrak. Vždyť u nás asi není mnoho
měst, kde se s pomocí dotací v poměrně
krátké době povedlo mimo jiné opravit obě
hlavní náměstí, zmodernizovat čistírnu
odpadních vod, zrekonstruovat staré sídliště, opravit autobusové nádraží, zateplit
většinu objektů základních škol a domů
s pečovatelskou službou či v neposlední
řadě zrevitalizovat městskou zeleň. Dnes
vím, že peněz v ROP není nazbyt a pomoc
si zaslouží všechna města a obce v našem
kraji. To ale neznamená, že nebudu přát
Příbrami další úspěchy.“
Čtenáři ROPovin by chtěli vědět, co je čeká
v dalším roce a letech, v nichž také evropské dotace budou hrát svou roli. Která
z oblastí života regionu SK by potřebovala
největší finanční posilu?
„Pomoc z fondů EU v nynější podobě
skončí v příštím roce. V současném období už naši představitelé jednají o tom, jak
a kam se bude rozdělovat pomoc z prostředků Evropské unie v letech 2015−2020.
Očekávám, že nová vláda, která vzejde
z nadcházejících voleb, vyjedná dobré

Kdybyste stál na počátku tohoto programovacího období, kdy prostředky ještě
nebyly rozděleny, a přesto měl současné
zkušenosti, udělal byste něco jinak? A naopak, co se zdařilo?
„Nerad hodnotím události ex post.
Nemám rád lidi, kteří říkají, jak se mělo
něco udělat, kdyby. Raději něco sám dělám, než hodnotím, jak to měli udělat jiní
v jiné době. Proto nechci hodnotit, zda
operační programy byly dojednány dobře, nebo ne. Do budoucna bychom se ale
měli poučit a naši vyjednávači o evropské
pomoci by měli klást větší důraz na pomoc regionům. Regionální operační programy byly totiž velmi úspěšné. Narozdíl
od většiny programů administrovaných
například Ministerstvem životního prostředí ČR či Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.“
Vítáte možnost uvidět zrealizované projekty
u příležitosti jejich slavnostního otevření?
„Samozřejmě. Pokud mi to časový program dovolí, rád se slavnostních dokončení projektů zúčastňuji. Hlavním důvodem
samozřejmě je, že si nově otevřenou silnici, nový most nebo novou školu chci prohlédnout.“
Jaké vlastnosti si ceníte na lidech nejvíce?
„Cením si u lidí každé vlastnosti. Velmi
si vážím například pravdomluvnosti. Nebát
se říci v každém okamžiku mnohdy i nepříjemnou pravdu.“
(ZÁŘÍ 2013)

- Aktivity projektu se neshodují s jednotlivými podporovanými aktivitami zvolené oblasti podpory. Projekt svým zaměřením buď
vůbec nespadá do zvolené oblasti podpory
ROP SČ, anebo vůbec nespadá do ROP SČ.
Pečlivě porovnejte zaměření projektu s popisem zvolené oblasti podpory a podporovanými aktivitami, případně projekt konzultujte
s pracovníky oddělení Administrace projektů.
- Subjekt uvedený jako žadatel není ve skupině oprávněných příjemců pro zvolenou oblast podpory.
Ne vždy konkrétní výzva zahrne všechny
oprávněné žadatele v dané oblasti podpory. Je
nutné zkontrolovat, zda se typ subjektu, který
bude projekt předkládat, nachází ve skupině
oprávněných příjemců právě vypsané výzvy.
- Celkové způsobilé výdaje projektu nedosáhly minimální hodnoty, resp. přesáhly
maximální hodnotu stanovenou pro danou
oblast podpory, resp. výzvu.

VE FÁZI KONTROLY FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
- Nesoulad elektronické a tištěné verze žádosti o dotaci, např. chybějící listy v tištěné
verzi či různé kontrolní znaky v elektronické
a tištěné verzi.
Žádost je nutné tisknout až po posledním
finálním uložení projektu v aplikaci Benefit7. Před vložením do obálky zkontrolovat,
zda žádost obsahuje všechny stránky a zda
všechny stránky žádosti obsahují tentýž kód,
který byl vygenerován při poslední finalizaci.
- Žádost nebyla podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo jím na základě plné
moci pověřeným zástupcem.
Před uzavřením obálky doporučujeme
zkontrolovat všechny podpisy na žádosti
a na všech relevantních dokumentech.
- Chybějící povinné přílohy či jejich požadované náležitosti (např. papírová a elektronická podoba rozpočtu).

Mgr. Radek Kučera

Vzorové projekty z dopravy
Chytil za ROP SČ, pan Zrzavý ze společnosti
DIPRO a za zhotovitele díla pan Karel Hanzal.
Byl přítomen také projektový manažer Martin
Mazourek. Dle sdělení pana Mazourka oproti původnímu rozpočtu výrazně ušetřili (cca
4 mil. Kč), způsobilé výdaje projektu byly cca
6,1 mil Kč.

PARK AND RIDE v Dobříši
V Dobříši už zaparkujete na novém P+R nedaleko zámku.
4. září Dobříš otevřela zdařilý projekt parkoviště, které v ulici Pražská funguje jako záchytný bod pro turisty, dojíždějící pracující
a další řidiče. Kolem vede velmi pěkný zděný plot, který citlivě zapadá do památkové
zóny dobříšského zámku.
Projekt otevřel starosta Jaroslav Melša, zástupce hejtmana Jiří Peřina, místostarosta Jan Bláha, 1. náměstek ředitele Václav

Rekonstrukce silnice a mostu v Čestíně
V srpnu Středočeský kraj slavnostně dokončil svůj projekt v rámci prioritní osy Doprava
v rámci ROP SČ na Kutnohorsku.
Stříhání pásky proběhlo za účasti středočeského hejtmana Josefa Řiháka, ředitele ROPu
SČ Tomáše Novotného a dalších významných
osobností z řad mísní reprezentace obcí, zástupců dodavatele a místních obyvatel.
Most se nachází na konci staré zástavby
Čestína v hrázi Hlubokého rybníka.
Po mostním objektu ev.č. 336-004 vede silnice

z Uhlířských Janovic do Zruče nad Sázavou.
Most je v km 11,196 a překračuje Čestínský
potok na jeho výtoku z rybníka. Povrch rekonstruovaného úseku komunikace II/336
v úseku od km 6,900 až do 12,839 vykazoval značné poruchy a nedostatky jako jsou
ztráta asfaltového tmelu, výtluky, trhliny
(mozaikové, příčné podélné, příčné široké,
podélné rozvětvené), odlamování okrajů
vozovky, zanesení příkopů, zvýšené a nezpevněné krajnice.
Na základě odborného posudku byla komunikace v roce 2010 klasifikována jako
nevyhovující a v havarijním stavu. U mostního objektu je nyní dosaženo zlepšení
stavebně technických parametrů a zvýšení
jeho možného zatížení, tím bude zařazen
do zatížení třídy A.
Nový povrch vozovky a mostní objekt splňuje technické a bezpečnostní podmínky
pro plynulý provoz a únosnost mostu. Realizace projektu je v souladu s globálním
cílem ROP − prioritní osy 1 − Doprava „zajistit vysokou a udržitelnou mobilitu obyvatel“ a s cíli prioritní oblasti 1.1 − zvýšení
kvality a kapacity silnic a zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích.

www.ropstrednicechy.cz
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Hořovická cyklostezka bojuje s potokem
Letošní povodně přinesly nemilé překvapení při stavbě cyklostezky Červený potok z Hořovic
do Oseku u Hořovic. Potok, který je od ní ve svém běžném korytě vzdálený 70 m, začal meandrovat
a nebezpečně se přiblížil až na deset metrů. Samotná stavba zatopená nebyla, došlo však k masivnímu sesuvu svahu, který tvoří stabilitu tělesa cyklostezky.

M

eandrování potoka začalo již v počátku realizace projektu a bylo nutno změnit územní rozhodnutí. Po letošní
povodni se tedy dostala cyklostezka až do stavu, kdy je sice
kompletní, ale nejde zkolaudovat (prozatím stále ve stavu nebezpečí). Město Hořovice zajistilo uvedení koryta do původního stavu, a v místě sesuvu svahu až ke krajnici cyklostezky
se staví zábradlí, které „pomůže“ cyklostezku zkolaudovat.
Město Hořovice žádá o dotaci z OPD na zpevnění svahu v délce 50m. Cyklostezka byla v době povodní před kolaudací, tudíž nebyla pojištěná a vícenáklady na dodatečné úpravy musí
nést město. Byla to nejvýraznější škoda, kterou Hořovice při
letošních povodních zaznamenaly.
Cyklostezky podél toků řek a potoků jsou pro cyklisty, bruslaře i chodce mimořádně příjemné. Redakce přeje Hořovicím
úspěch při zpevnění svahu a budoucí bezproblémové užívání
cyklostezky ke sportu a dopravě za zaměstnáním. /Září 2013/

Stav po letošní povodni.

Oznámení – výroční konference
Dne 19. 11. 2013 se koná Výroční konference Regionálního operačního programu Střední Čechy 2013.
Konference začíná v 9 hod v hlavním sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1; končí ve 12:30 hod.
Při této příležitosti vystoupí jako mluvčí JUDr. Olga Letáčková, vrchní ředitelka sekce NOK, MMR Ing. Lumíra Kafková, ředitelka IOP,
Ing. František Beckert, CIA – Auditní orgán, Ministerstvo financí ČR.
Informace na: www.ropstrednicechy.cz
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