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2.2 – Veřejná infrastruktura a služby CR

na Velká Buková. Seznámíme vás

Alokace (Kč)

Cyklostezky

100 000 000

3.2 – Rozvoj měst

MŠ

70 000 000

3.3 – Rozvoj venkova

MŠ

105 000 000

3.2 – Rozvoj měst

ZŠ

105 000 000

3.3 – Rozvoj venkova

ZŠ

95 000 000

3.2 – Rozvoj měst

SŠ

65 000 000

3.2 – Rozvoj měst – volnočasové aktivity

Sportoviště a sportovní objekty

30 000 000

3.3 – Rozvoj venkova – volnočasové aktivity

Sportoviště a sportovní objekty

35 000 000

Doprava

500 000 000
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1.1 – Regionální dopravní infrastruktura

Uvedené výzvy potrvají od 15. října do 15. prosince 2009
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ROP Střední Čechy
se plnohodnotně
účastní přeměny
Středočeského kraje
financované z EU

Výroční konference
ROP Střední Čechy
2009

Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti
Střední Čechy zavádí pro
žadatele modifikovaný
systém plateb Ex-ante

Úspěšné projekty
zrealizované v ROP
Střední Čechy

Žadatelé podali v rámci výzev
č. 34–36 do ROP Střední Čechy
66 projektů
Nová organizační struktura
Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy
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ROP SČ v období 2007–2009
ROP Střední Čechy se plnohodnotně účastní
přeměny Středočeského kraje financované z EU
	Přibližně 14,5 mld. Kč, to je částka, která má v období 2007–
2013 napomoci rozvoji středních Čech v oblastech, jako jsou například cestovní ruch, integrovaný rozvoj území a doprava. S touto
vizí vstupoval při slavnostním podpisu 11. prosince 2007 v Praze
ROP Střední Čechy do podvědomí občanů, starostů, soukromých
podnikatelů a dalších subjektů ve středních Čechách.
	V poločase rozdělování dotací z Evropské unie je skóre ROP Střední
Čechy velice příznivé. Do současné chvíle bylo vyhlášeno 37 výzev +
2 kontinuální výzvy (Integrovaný plán rozvoje měst, Technická pomoc), zaregistrováno bylo 719 projektů, smlouvy byly uzavřeny u 173
projektů, z kterých bylo zatím úspěšně zrealizováno 32 projektů.
Ke 2. 10. 2009 byly v ROP Střední Čechy schváleny projekty
za více než 3,5 mld. Kč a žadatelům proplaceno do současné
chvíle 920 852 706 Kč.
	Všechna tato čísla ukazují, že žadatelé ve středních Čechách
mají o evropské dotace velký zájem a prostřednictvím svých finančních záměrů napomáhají k plnění hlavního cíle ROP Střední
Čechy, tj. zajistit dynamický růst HDP regionu a podpořit růst kvality života obyvatel ve městech i na venkově.
	Za příklad mohou sloužit nově opravené silnice II. a III. třídy
ve Středočeském kraji, na jejichž rekonstrukci jsou v současné
době schváleny finanční prostředky ve výši 1,1 mld. Kč. Celkově bude Středočeský kraj investovat do dopravní infrastruktury
z ROP SČ přes 4,4 mld. Kč. Obyvatelé středních Čech zcela jistě
ocení, že v oblasti dopravy bude z evropských dotací zajištěno
zkvalitnění regionální železniční dopravy, a to formou financování
nákupu drážních vozidel pro přepravu osob na regionálních linkách ve středních Čechách z ROP SČ.
	Ve městech a obcích Středočeského kraje z dotací ROP Střední
Čechy vznikají nebo jsou rekonstruovány školy, mateřské školy či
dětská hřiště. Peníze z Evropské unie, tak výrazně pomáhají obecním a městským pokladnám s projekty, které by za normálních
okolností byly jen těžko realizovatelné z již tak napjatých obecních a městských rozpočtů. Jako příklad mohou sloužit projekty
Modernizace ZŠ Petrovice, Zvýšení kapacity a zkvalitnění výuky v ZŠ Nehvizdy a Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy
Mikovická – 1. etapa. Mnohá města a obce investovaly evropské
peníze do volnočasových projektů určených dětem a mládeži, důkazem toho jsou projekty Volnočasové centrum pro děti a mládež
ve Vlašimi, In-line – Pražské předměstí Beroun, Vybudování
volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou, Revitalizace
městského parku v Dobřichovicích a můžeme jmenovat další,
které jsou v tuto chvíli ve fázi realizace.
	V  oblasti cestovního ruchu se ROP Střední Čechy zabývá jak
podporou menších projektů, jejichž hlavním cílem je propagace zajímavých míst ve Středočeském kraji, za zmínku stojí například Kraj
blanických rytířů, díl druhý, Sedlčansko nejen pro cykloturistiku,
Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora
a okolí a další, které propagují střední Čechy daleko za hranicemi
kraje, tak podporou velkých projektů, jako je Sport-relax centrum
Monínec. Tento náročný projekt do středních Čech naláká turisty
z celé republiky i ze zahraničí a vytváří tím další pracovní příležitosti
v regionu, což je v době hospodářské krize jeho velká devíza.

Samozřejmě, že nejen tyto projekty se snaží ROP Střední Čechy
podporovat. Z evropských dotací vznikají nové cyklostezky, o které je ve středních Čechách velký zájem. Prioritou je podpora takových projektů, kde výstavba nových cyklostezek zároveň slouží
i jako dopravní spojení mezi městy nebo obcemi. Příkladem může
být nově vzniklá In-line stezka a cyklostezka Benátky – Zdětín
a další projekty, které mají za cíl zlepšit dopravní dostupnost jednotlivých míst a regionů v kraji, např. Zlepšení podmínek pro pravidelné využívání cyklodopravy v Benešově, Stezka pro cyklisty
a pěší Bukovany – Týnec nad Sázavou, Za každodenními cíli
v Poděbradech bezpečně vnitroměstskou cyklostezkou. V širokém spektru předkládaných projektů na sebe upozorňují i další
atraktivní záměry orientované na turisty a návštěvníky historických
památek, například Turistická rozhledna Velká Buková“ „Muzeum
vesnických staveb Vysoký Chlumec.
	Pracovníci Úřadu Regionální rady, který má na starosti administraci žádostí do ROP Střední Čechy, se proto snaží vycházet
žadatelům všemožně vstříc a co nejvíce jim usnadnit realizaci jejich záměrů. V současné době proto probíhá dotazníkové šetření,
které má za cíl zjistit, kam je v této chvíli nejdůležitější nasměrovat
dotace z ROP Střední Čechy. Tímto způsobem se Úřad Regionální
rady snaží vytipovat nejpotřebnější oblasti kraje ve smyslu čerpání
evropských dotací, popřípadě zatím neúspěšné či neaktivní žadatele přesvědčit k předkládání žádostí o podporu z ROP SČ.
	Dalším krokem, který má usnadnit proces čerpání peněz z EU,
je přechod na systém plateb ex-ante. V praxi to znamená, že
příjemci podpory budou daňové doklady vystavené dodavatelem zasílat na Úřad Regionální rady, kde je pracovníci oddělení
Realizace projektů a plateb zkontrolují a následně proplatí
na účet žadatele. Tento krok výrazně zjednoduší proplácení jednotlivých částí projektu, které do současnosti probíhalo v systému
ex-post plateb, tj. příjemce podpory všechny výdaje hradil ze
svých zdrojů a teprve na základě předložených žádostí o platbu mu byly prostředky refundovány.
	Zaměstnanci Úřadu Regionální rady v současné době pomáhají žadatelům také s kontrolou zadávacích dokumentací na výběr
dodavatele staveb. Předejde se tak problémům při pozdějších
kontrolách ze strany Úřadu Regionální rady či kontrolních orgánů
Evropské unie.
	Personální navýšení v odděleních Administrace projektů a v oddělení Realizace projektů a plateb má za cíl co nejvíce zkrátit lhůtu administrace projektů, kterou Úřad nově garantuje v délce 3 – 4 měsíce.
	Všechny tyto kroky podniká Úřad Regionální rady na základě
dosavadních získaných zkušeností při přerozdělování evropských
dotací ve středních Čechách, a to za jediným účelem – co nejefektivněji využít finanční prostředky, které jsou k dispozici v ROP
Střední Čechy do roku 2013.
ROP Střední Čechy není lék na všechno, co v současné době
trápí Středočeský kraj, ale snaží se prostředky, které má k dispozici, cíleně směrovat do oblastí, které jsou z pohledu obyvatel
ve středních Čechách nejdůležitější, a tím tak nastartovat další projekty, které budou navazovat na ty již vzniklé z ROP Střední Čechy.
V poločase programu se dá tušit, že jdeme po správné cestě.
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Výroční konference, platby Ex-ante
Výroční konference ROP Střední Čechy 2009
V Národním domě na Smíchově proběhla 23. září 2009 v pořadí již třetí Výroční konference Regionálního
operačního programu Střední Čechy, které se zúčastnilo přes 100 zástupců měst, obcí a podnikatelské sféry
ze středních Čech. Záštitu nad konferencí převzal Marcel Chládek – náměstek hejtmana Středočeského
kraje pro oblast regionálního rozvoje a evropské integrace a člen Výboru Regionální rady.
	V úvodu konference vystoupil ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Tomáš Novotný, který zhodnotil
prozatímní průběh čerpání dotací z ROP Střední Čechy a seznámil
všechny přítomné s novinkami, které podstatně zjednodušují žadatelům předkládání žádostí a následnou realizaci jejich projektů. Připomněl, že se jedná zejména o zavedení modifikovaného systému
plateb ex-ante a změny výběrových kritérií.

	V odpolední části setkání vystoupil se svým příspěvkem primátor města Kladna Dan Jiránek a náměstek primátora města Mladá
Boleslav Adolf Beznoska. Oba jmenovaní se ve svých prezentacích
zaměřili na Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM), prostřednictvím
kterého jsou z Regionálního operačního programu financovány důležité projekty v těchto dvou největších městech Středočeského
kraje.

	Na konferenci vystoupili se svými příspěvky také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního
prostředí. O novinky z dalších Regionálních operačních programů
se podělili s účastníky konference ředitelé Úřadů Regionálních rad
Moravskoslezka, Severozápadu, Jihovýchodu a Severovýchodu.

	Na závěr došlo k představení již zrealizovaných projektů z dotací
ROP Střední Čechy. Jmenovitě se jednalo o projekty Sport – Relax
centrum v Monínci, Zvýšení kapacity a zkvalitnění výuky v ZŠ
Nehvizdy a nově opravené komunikace I. a II. třídy ve Středočeském kraji financované z evropských peněz prostřednictvím
ROP Střední Čechy.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy zavádí pro žadatele modifikovaný
systém plateb Ex-ante
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zavádí
řadu opatření, která mají za úkol zjednodušit a urychlit čerpání
z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ).
Jedním z nejvstřícnějších kroků vůči příjemcům dotace je zavedení
modifikovaného režimu ex-ante plateb. Tento modifikovaný režim
mohou využít již žadatelé, kteří předkládali své projekty do výzev
č. 27–33 a taktéž do výzev č. 34–37 (viz Metodický pokyn č. 22).

příjemce dotace musel brát ve většině případů úvěr, aby realizaci
projektu mohl předfinancovat, režim ex-ante zbavuje příjemce starostí, a zejména výdajů s dalším kontokorentním či jiným úvěrem.
Tento způsob ex-ante financování lze realizovat pouze za podmínky, že příjemci budou mít s dodavatelem stavebních prací uzavřenou smlouvu, kde lhůta splatnosti bude nejméně 60 dnů, ideálně
však 90 dnů.

	Zavedení tohoto opatření v praxi znamená, že příjemce dotace
dostane z Úřadu Regionální rady na účet peníze ještě před datem
splatnosti jednotlivých faktur. Tento postup se týká hlavně plateb
za stavební práce, dodávky či služby prováděné v průběhu
realizace projektu. Na rozdíl od režimu ex-post, při kterém si

Úřad Regionální rady si zavedením tohoto systému slibuje, že
u příjemců dojde k jednoznačné úspoře na úrocích a dalších poplatcích bankám a zároveň se urychlí čerpání prostředků z ROP SČ, což
je v době hospodářské krize dobrá zpráva pro všechny, kdo mají
zájem financovat své investiční záměry z evropských peněz.

www.ropstrednicechy.cz
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Zrealizované projekty z ROP Střední Čechy
Úspěšné projekty zrealizované v ROP Střední Čechy
V tomto čísle Ropovin jsme se opět zeptali dvou úspěšných zástupců projektů podpořených z dotací ROP SČ.
Jmenovitě jsme oslovili Josefa Bumbu za projekt Turistická rozhledna Velká Buková a Pavlu Rychterovou
společně s Petrem Štěpánkem za projekt Modernizace ZŠ Petrovice.

Modernizace ZŠ Petrovice
Co vás vedlo k tomu, realizovat právě tento projekt?
Máme v obci moderní stavbu školy, ve které bylo zastaralé vybavení. Ze strany učitelů i žáků byla poptávka po moderních vyučovacích prostředcích, které nebyla obec schopna pořídit z obecního
rozpočtu. Zpracovali jsme tedy projekt, který zohlednil poptávku
po stavebních úpravách, aby se lépe využily školní prostory. Tímto opatřením vznikly nové učebny – studovna, učebna dramatické
výchovy a pracovna mladých hasičů. Posledně dvě jmenované
místnosti byly velmi poptávané, neboť práce s dětmi na poli požární ochrany či dramatický kroužek mají na Petrovicku dlouhou
historii a naše děti patří v této oblasti v regionu k nejlepším. Vybavení učeben moderními technologiemi (portlab, interaktivní tabule,
24 nových počítačových pracovišť atp.) posunulo kvalitu výuky
a připravenost našich žáků do dalšího života o notný kus dopředu.
První dny využívání výstupu projektu ukázaly, že modernizace ZŠ
byla dobrá a potřebná volba.
Můžete jednoduše popsat, na co si mají dát žadatelé nejvíce
pozor v začátku projektu?
Je velmi důležité správně analyzovat poptávku. Dalším velmi důležitým krokem je pečlivá příprava výběrového řízení, kde doporučuji
před jeho zahájením důkladnou konzultaci a schválení zadávací
dokumentace projektovým manažerem ROP.
Vím, že vypracování projektu je velmi administrativně náročné, využili jste proto pomoc některé specializované firmy?
Není problém vymyslet, co je potřeba, ale je velmi náročné zpracovat DIŽ (doplňující informace žadatele). Tyto DIŽ zahrnují různé analýzy, průzkumy a hodnocení. Málokterá obec má volného
pracovníka, který tyto přílohy dokáže zpracovat a má na to čas.
Z  tohoto důvodu i z důvodu sledování hodnoticích ukazatelů,
správného, a hlavně úplného vyplnění žádosti vidím spolupráci se
specializovanou firmou na strukturální fondy jako nezbytnou. Pro-

blém je ale v tom, že dopředu nevíte, která firma je ta pravá. Oslovuje nás spousta těchto firem s tím, že umí vše. Po pár otázkách
na konkrétní výzvy však brzy zjistíte, že tomu tak není. Je třeba si
ověřit úspěšnost firmy při podávání žádostí.
Jaké jsou reakce lidí z okolí na projekt?
Projekt jsme představili veřejnosti při dni otevřených dveří 12. 6.
2009 a ohlasy veřejnosti byly velmi dobré (viz foto). Při zahájení
nového školního roku 2009/2010 se mohli rodiče na nové vybavení
také podívat a hodnotili je velmi pozitivně.
Jaké máte zkušenosti s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy při tvorbě vašich projektů?
Spolupráce s manažery z RR je výborná. Jsou ochotní poradit
a pomoci, vstřícně vysvětlí některé méně jasné požadavky. Vděčně kvituji i zmírnění některých příloh, které v prvních kolech komplikovaly podávání žádostí (např. stanovisko orgánů životního prostředí apod.).
Budete pokračovat v předkládání dalších projektů do ROP
SČ? Můžete prozradit, čeho se budou týkat?
Podali jsme žádost v rámci 36. výzvy na revitalizaci městských
center a připravujeme projekt na odstranění starých ekologických
zátěží na jaro roku 2010. Očekáváme, jak dopadnou jednání v EU
ohledně možnosti využití strukturálních fondů na opravu místních
komunikací. Místní komunikace jsou velmi zanedbané a získání
dotace na jejich rekonstrukci je téměř nemožné. Naše obec jich
má ve své správě 35 km

Pokračování na str. 5
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Zrealizované projekty z ROP Střední Čechy
Pokračování ze str. 4 – Úspěšné projekty zrealizované v ROP Střední Čechy

Turistická rozhledna Velká Buková
Co vás vedlo k tomu, realizovat právě tento projekt?
K realizaci tohoto projektu nás vedly dvě věci. Jednak se o stavbě
rozhledny v naší obci hovořilo již delší dobu a v momentě, kdy
vznikl operační program ROP SČ a zjistili jsme, že splňujeme kritéria pro příjemce dotace (jediná osa 2, ve které jsme jako obec
s 250 obyvateli mohli v ROP žádat), jsme využili výzvy 5 a o dotaci jsme zažádali. Druhá věc byla, že stavba rozhledny zapadala
do koncepce rozvoje turistického ruchu ve Středočeském kraji.

Budete pokračovat v předkládání dalších projektů do ROP
SČ? Můžete prozradit, čeho se budou týkat?
Jak jsem se již zmínil, velikost naší obce je 250 obyvatel, takže pro
nás je ROP SČ mimo osy 2 nepoužitelný.

Můžete jednoduše popsat, na co si mají dát žadatelé nejvíce
pozor v začátku projektu?
Kvalitně zpracovaný projekt je podmínkou pro další kroky při administraci žádosti. S přípravou je třeba začít minimálně jeden rok
předem a mít vše připraveno. V našem případě to bylo rozhodnutí
zastupitelstva obce o přípravě na stavbu rozhledny, pověření osoby, která bude zodpovědná za přípravné práce až do fáze územního rozhodnutí, a zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, které je potřeba při podání žádosti. Po oznámení
Úřadu regionální rady, že náš projekt splnil podmínky přijatelnosti
a postupuje do dalšího kola administrace, je potřeba mít další záležitosti – žádost o stavební povolení, stavební dokumentace DSP,
DPS a hlavní důraz je potřeba klást na výběrová řízení.
Vím, že vypracování projektu je velmi administrativně náročné, využili jste proto pomoc některé specializované firmy?
Žádost a projekt jsme zadali ke zpracování, neboť nebylo v našich
silách toto zajistit sami.
Jaké jsou reakce lidí z okolí na projekt?
Většina ohlasů obyvatel obce je kladná, ale jak už to v životě bývá,
najdou se jedinci, kteří mají výhrady. Ze strany ostatních návštěvníků rozhledny jsou ohlasy pozitivní. Rozhledna jako taková je
opravdu krásná.
Jaké máte zkušenosti s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy při tvorbě vašich projektů?
Zkušenosti s Úřadem Regionální rady máme dobré. I přes menší
problémy při žádosti o zjednodušenou platbu první etapy prací,
které vznikly opomenutím ohlášení použití úvěru na financování
první etapy prací, byla platba proplacena s měsíčním zpožděním.
Nyní nás čeká závěrečná monitorovací zpráva a žádost proplacení
dotace. Věřím, že vše dobře dopadne.

www.ropstrednicechy.cz
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Informace z ÚRR
Žadatelé podali v rámci výzev č. 34–36
do ROP Střední Čechy 66 projektů
Úterý 15. září 2009 bylo posledním termínem pro odevzdání
projektů do výzev č. 34–36 vyhlášených Úřadem Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy. Žadatelé měli možnost v období od 15. 7. do 15. 9. 2009 předkládat projekty se zaměřením
na prioritní osu Cestovní ruch – 2.1 Podnikatelská infrastruktura

a služby cestovního ruchu, 2.2 Veřejná infrastruktura a služby
cestovního ruchu (mimo cyklostezek) a prioritní osu Integrovaný
rozvoj území – 3.2 a 3.3 Rozvoj měst a obcí (projekty se zaměřením na revitalizace). Dohromady bylo zaregistrováno 66 projektů.

Souhrnné údaje jsou uvedeny v následující tabulce:
Výzva
Oblast
Zaměření
				
34
35
36
		

Počet
projektů

2.1	Podnikatelská infrastruktura a služby CR	
2.2	Veřejná infrastruktura a služby CR (vše mimo cyklostezek)
3.2	Rozvoj města (revitalizace)
3.3	Rozvoj venkova (revitalizace)

Celkem			

Požadováno
z EU (Kč)

Alokováno
na výzvu (Kč)

5
19
19
23

26 023 008,62
203 981 459,53
352 534 737,76
187 214 808,49

50 000 000
80 000 000
135 000 000
80 000 000

66

769 754 014,40

345 000 000
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Kontaktní osoby:
Ivana Šmídová
tel.: +420 222 749 714
e-mail: smidova@ropsc.cz

Martin Janda
tel.: +420 222 749 713
e-mail: janda@ropsc.cz
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