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Úvod
Regionální operační program pro region soudrţnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ) je určený pro
rozvoj Středočeského kraje v období 2007-2013 prostřednictvím finanční pomoci ze strukturálních
fondů EU. Globálním cílem ROP SČ k roku 2013 je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP
regionu a zajištění vysoké kvality ţivota obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity
regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch.

Uskutečněné aktivity v roce 2007
V roce 2007 se základní činnosti při realizaci ROP SČ soustřeďovaly především na nastavení jednak
programových dokumentů (Programového dokumentu, Prováděcího dokumentu, Operačního manuálu,
Pokynů pro ţadatele a příjemce atd.) a jednak na institucionální nastavení a personální zajištění
Řídícího orgánu ROP SČ. K nastartování samotné realizaci programu (vyhlášení výzev, příjem
projektů) došlo aţ ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007.
Příprava všech dokumentů probíhala na bázi partnerské spolupráce všech klíčových aktérů. Zpracování
Programového dokumentu k ROP SČ, jeho ex-ante hodnocení i strategického hodnocení dopadu na
ţivotní prostředí (SEA) bylo ve výběrovém řízení zadáno externím dodavatelům. Pro koordinaci
zpracování ROP SČ a schvalování jednotlivých výstupů byla ustavena Řídicí skupina ROP SČ, v které
byli zastoupeni reprezentanti Středočeského kraje, měst a obcí. Pro řešení jednotlivých témat pak byly
vytvořeny pracovní skupiny, úţeji zaměřené na konkrétní problematiku. Výstupy (tj. verze
Programového dokumentu) byly prezentovány v rámci veřejného připomínkového řízení zástupcům
obcí, svazků obcí, podnikatelské a neziskové sféry, kteří takto mohli aktivně uplatnit připomínky
k analytické i návrhové části ROP SČ.
Aby se zabránilo překryvům ve vymezení podporovaných aktivit mezi jednotlivými operačními
programy a zároveň byla zajištěna potřebná synergie, bylo zaměření strategické části ROP SČ také
intenzivně konzultováno s ministerstvy zodpovědnými za přípravu tematických operačních programů.
Souběţně s přípravou Programového dokumentu probíhalo v souladu s legislativou EU a ČR
hodnocení SEA ROP SČ.
Obr. č. 1: Struktura cílů
Globální cíl
Specifický cíl:
Zajištění vysoké a
udržitelné mobility
obyvatel a snižování
negativních dopadů
dopravy na životní
prostředí.

Specifický cíl:
Zvýšení
návštěvnosti a
prodloužení délky
pobytu návštěvníka
a posílení místních
příjmů z cestovního
ruchu.

Specifický cíl:
Zajištění kvality
života ve městech i
na venkově a
posílení role
městských center
jako přirozených
pólů růstu v regionu.

Prioritní osa 1
Doprava
podíl na alokaci 41,6
%

Prioritní osa 2
Cestovní ruch
podíl na alokaci 18 %

Prioritní osa 3
Integrovaný rozvoj území
podíl na alokaci 37,0 %
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Specifický cíl: Dosažení
úspěšné realizace programu
zajištěním všech potřebných
činností vykonávaných
v rámci jeho implementačních
struktur a posílením
absorpční kapacity subjektů
čerpajících podporu.
Prioritní osa 4
Technická pomoc
podíl na alokaci 3,4 %
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Nástroje pro monitorování pokroku
Základním nástrojem pro monitoring pokroku v realizaci a naplňování cílů ROP SČ je informační
systém pro monitorování ms2007 (IS), který je koncipován jako celek vzájemně komunikujících
informačních systémů na třech základních úrovních monitorování:
Obrázek 2: Struktura informačního systému ms2007

Za vývoj, provozování, údrţbu IS MSC2007 a podporu jeho uţivatelů a za nastavení obecných částí IS
MONIT7+ společných pro všechny operační programy odpovídá MMR ČR. V průběhu roku 2007
Řídící orgán ROP SČ definoval a předával MMR k zapracování své poţadavky na úpravy IS
MONIT7+ (tvorba nových a úpravy stávajících záloţek, číselníků a dalších funkcionalit). IS na základě
těchto úprav byl k 1. 9. 2007 připraven pro registraci Ţádostí o poskytnutí dotace a k 1. 10. 2007 pro
administraci Ţádostí o poskytnutí dotace aţ do fáze podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace. Na konci
roku 2007 byl systém schopný administrovat ţádost v celém projektovém cyklu dle obecných zadání
MMR ČR.
V provázanosti s IS MONIT7+ byly také specifikovány a předány poţadavky i na úpravy (tvorba
nových a úpravy stávajících záloţek a dalších funkcionalit) IS BENEFIT7. Ten byl rovněţ k 1. 9. 2007
připraven k podání Ţádosti o poskytnutí dotace ze strany ţadatele.
Dalším nástrojem určeným pro vyhodnocování dosaţeného pokroku jsou evaluace. Na podzim roku
2007 byl uskutečněn evaluační projekt „Analýza absorpční kapacity regionu NUTS 2 Střední Čechy
pro období 2007-2013 – stav v roce 2007“ (dále jen „projekt“). Hlavním cílem projektu bylo zhodnotit
současnou schopnost regionu soudrţnosti Střední Čechy efektivně realizovat ROP SČ a navrhnout
doporučení pro posílení kapacit podílejících se na jeho realizaci ROP SČ. V rámci projektu byla
uskutečněna dvě velká dotazníková šetření, při nichţ bylo osloveno přes 200 občanů a cca 800 institucí
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působících na území Středočeského kraje. Projekt přinesl některá zajímavá zjištění a doporučení,
jejichţ implementaci bude následovat v roce 2008.

Monitorovací výbor
Nejvyšším orgánem zajišťujícím monitorování a kontrolu dosahování cílů ROP SČ je Monitorovací
výbor ROP SČ. Mezi jeho úkoly patří mimo jiné sledování příprav, realizace a vyhodnocení
efektivnosti a účinnosti ROP SČ, posuzování dosahování jeho cílů, posuzování a schvalování
výběrových kritérií pro výběr projektů, analyzování evaluací atd.
Monitorovací výbor se v roce 2007 sešel dvakrát (jednou rozhodoval procedurou per rollam). Na těchto
dvou zasedání bylo hlavními body programu projednání a schválení výběrových kritérií pro oblasti
podpory prioritních os 1 a 2. Tato výběrová kritéria byla po ţivých diskuzích a následných úpravách
schválena, čímţ byl umoţněn faktický začátek realizace ROP SČ, a mohly být následně vyhlášeny
první výzvy pro předkládání projektů. Dále monitorovací výbor schválil dokumenty upravující jeho
fungování a plány evaluací.

Audit shody
Od 17. 9. 2007 do začátku roku 2008 byl proveden audit shody zpracovaný nezávislou auditorskou
společností PriceWaterhouseCoopers, který se vztahoval k programové dokumentaci ROP SČ platné
k 17. 9. 2007. Obsahoval rovněţ cyklus auditních pohovorů s vybranými pracovníky Úřadu Regionální
rady. Řídící orgán ROP SČ obdrţel od zpracovatele auditu kladný výrok „splňuje s výhradou“
(vč. souboru zjištěných nedostatků). Zpracovatel auditu učinil závěr, ţe plánovaný systém
implementace ROP SČ je v pokročilé fázi přípravy a z pohovorů s vybranými pracovníky plyne, ţe
jsou dobře seznámeni s plánovanými postupy.
Na odstraňování nedostatků pracoval Řídící orgán ROP SČ v součinnosti s pracovníky zpracovatele
auditu průběţně jiţ v roce 2007 a tyto práce budou pokračovat i v roce 2008.

Pokrok v realizaci ROP SČ
Na úrovni ROP SČ, jednotlivých prioritních os a oblastí podpory byly Řídícím orgánem ROP SČ
stanoveny indikátory, na základě nichţ je sledován věcný pokrok a plnění cílů ROP SČ. Jelikoţ
s faktickou realizací ROP SČ bylo započato aţ v posledním čtvrtletí roku 2007 a v jeho průběhu
uskutečněno pouze malý počet projektů (11 projektů Technické pomoci), tudíţ věcný i finanční pokrok
je minimální a bude se moci vyhodnocovat a posuzovat aţ v následujících letech.

Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy 1
Základním cílem této prioritní osy je zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel a sniţování
negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Naplňování tohoto cíle bude zajišťováno
prostřednictvím dvou oblastí podpory:
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1.1 - Regionální dopravní infrastruktura,
1.2 - Udrţitelné formy veřejné dopravy.

Předpokládaný finanční vývoj v Prioritní
ose 1 v případě úspěšné realizace
předložených projektů (v EUR)

V roce 2007 byly v této prioritní ose vyhlášeny
celkem tři výzvy, a to Výzva č. 1 (silnice II. a
III. třídy) a Výzva č. 2 (místní komunikace)
pro oblast podpory 1.1 a Výzva č. 3 pro oblast
podpory 1.2. Výzva č. 1 byla ukončena
k 31. 12. 2007 a v rámci ní bylo
zaregistrováno devět projektů. Výzvy č. 2 a č. 3 byly vyhlášeny 20. 12. 2007 s datem ukončení 29. 2.
2008 a v roce 2007 v rámci nich nebyly zaregistrovány ţádné projekty.

Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy 2
Základním cílem této prioritní osy je zvýšení návštěvnosti a prodlouţení délky pobytu návštěvníka a
posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Naplňování tohoto cíle bude zajišťováno prostřednictvím
tří oblastí podpory:
2.1 - Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu,
2.2 - Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu,
2.3 – Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje.
V roce 2007 byly v této prioritní ose vyhlášeny tři výzvy, a to Výzva č. 4 pro oblast podpory 2.1,
Výzva č. 5 pro oblast podpory 2.2 a Výzva č. 6 pro oblast podpory 2.3. Tyto výzvy byly vyhlášeny
20. 12. 2007 s datem ukončení 29. 2. 2008 a v roce 2007 v rámci nich nebyly zaregistrovány ţádné
projekty.

Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy 3
Základním cílem této prioritní osy je zajištění kvality ţivota ve městech i na venkově a posílení role
městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Naplňování tohoto cíle bude zajišťováno
prostřednictvím tří oblastí podpory:
3.1 - Rozvoj regionálních center,
3.2 - Rozvoj měst,
3.3 - Rozvoj venkova.
V roce 2007 nebyla v této prioritní ose z důvodu vyjednávání konečné podoby Programového
dokumentu ROP SČ vyhlášena ţádná výzva.
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Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy 4
Finanční pokrok na úrovni
prioritní osy 4 k 31. 12. 2007
(v EUR, zdroje ERDF)

Základním cílem této prioritní osy je
dosáhnout úspěšné realizace programu
zajištěním
všech
potřebných
činností
vykonávaných v rámci jeho implementačních
struktur a posílením absorpční kapacity
subjektů čerpajících podporu. Naplňování
tohoto cíle bude zajišťováno prostřednictvím
tří oblastí podpory:
4.1 - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu,
4.2 - Informovanost a publicita programu,
4.3 - Absorpční kapacita regionálních aktérů.

1. 10. 2007 byla v této prioritní ose vyhlášena kontinuální Výzva č. 90 s datem ukončení 30. 6. 2015.
V rámci ní bylo zaregistrováno a doporučeno k financování 12 projektů a u 11 z nich byla
k 31. 12. 2007 ukončena realizace. Jejich vyhodnocení (posouzení věcného pokroku) bude moci být
provedeno aţ po dokončení jejich administrace v roce 2008.
Tabulka č. 1: Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 k 31. 12. 2007 (v EUR, kurz 26,580 Kč/EUR)
Alokace
2007-2013
(ERDF)
EUR
19 008 851

Výdaje
Schválené
Zdroje
ERDF

Realizované

Veřejné
zdroje

1 552 896

262 189

Certifikované

Veřejné
zdroje

Zdroje
ERDF
1 197 494

211 322

Veřejné
zdroje

Zdroje
ERDF
0

0

Zdroj: ROP SČ

Projekty Technické pomoci
V rámci Výzvy č. 90 bylo 18. 10. zaregistrováno
12 projektů, které byly Výborem Regionální rady
dne 24. 10. 2007 schváleny k financování.
Jednalo se o deset projektů v oblasti podpory 4.1
a o dva projekty v oblasti podpory 4.2.

Obrázek č. 3: Vybavení kanceláří

Dne 31. 10. 2007 byly u projektů „0701
Personální zajištění chodu ÚRR“, „0707
Vybavení ÚRR“, „0702 Provoz ÚRR“ a „0709
Programová dokumentace ROP“ podány první
ţádosti o platbu za celkem 610.460,53 EUR.
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Tabulka č. 2: Projekty Technické pomoci v roce 2007
Název projektu

Celk. způsobilé
výdaje (EUR)

Název projektu

Celk. způsobilé
výdaje (EUR)

Oblast podpory 4.1
0701 Personální zajištění chodu ÚRR
0706 Nákup a provoz sluţebních
automobilů
0707 Vybavení ÚRR
0709 Programová dokumentace ROP
0702 Provoz ÚRR

778 781,04
71 482,32
297 215,95
97 817,91
188 111,36

0703 Rozvoj lidských zdrojů

56 433,41

0704 Konzultační a
poradenské sluţby

79 006,77

0705 Počítačová síť ÚRR

79 006,77

0710 Organizace
Monitorovacího výboru

7 524,45

0711 Evaluace

48 908,95

0714 Komunikační aktivity
v roce 2007

96 313,02

Oblast podpory 4. 2
0713 Jednotný vizuální styl

26 335,59

Zdroj: ROP SČ

Obrázek č. 4: Služební automobil

Dále byl v rámci Technické pomoci v roce
2007 navrţen podpůrný systém na podporu
absorpční kapacity, který se skládá ze čtyř
vrstev:
Systém euromanažerů - informační a
konzultantská podpora potenciálních
příjemců, ţadatelům a příjemců
v daném spádovém území.
Systém místních projektových manažerů - informační a konzultační podpora potenciálních
příjemců, ţadatelů příjemců, přímá podpora v projektové přípravě a řízení na místní úrovni.
Řešení průřezových problémů - zvýšení kompetencí ţadatelů a příjemců při řešení průřezových
témat/problémů (např. problematika veřejné podpory, způsobilých výdajů nebo zadávání
veřejných zakázek).
Přímá podpora příjemců podpory ve vybraných oblastech - přímá konzultantská podpora
příjemců podpory ve vybraných oblastech.

Informování a publicita
V roce 2007 byla pro zajištění publicity provedena celá řada propagačních a informačních opatření
jednak vzhledem k široké veřejnosti, a jednak vzhledem k potenciálním ţadatelům. Tato opatření se
soustřeďovala nejen na moţnosti čerpání dotací z ROP SČ, ale také na politiku hospodářské a sociální
soudrţnosti EU.
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Jedním ze základních informačních a komunikačních nástrojů umoţňujících oslovit široké spektrum
cílových skupin je webová prezentace. Webové stránky ROP SČ byly vytvořeny jiţ v roce 2006
(www.ropstrednicechy.cz). V průběhu celého roku 2007 neustále docházelo ke grafickým úpravám
těchto webových stránek a k jejich průběţné aktualizaci v závislosti na vývoji a realizaci ROP SČ.
Důraz byl vţdy kladen na aktuálnost, komplexnost a přehlednost prezentovaných informací.
Obrázek č. 5: Seminář

V průběhu roku 2007 byly pořádány semináře
zaměřené na různou tématiku a problémy ROP
SČ. Byly na nich podávány např. informace
o zahájení ROP SČ, informace prohlubující
znalosti o ROP SČ, ostatních operačních
programech a o politice hospodářské a sociální
soudrţnosti EU, dále pak byly uspořádány
specializované semináře se zaměřením na
problematiku veřejné podpory a kontrolu a
řízení strukturálních fondů - projektové a
finanční řízení.
Obrázek č. 6: Nástěnný kalendář

Na půdě Úřadu Regionální rady byly rovněţ poskytovány pracovníky
oddělení Administrace projektů osobní konzultace s potenciálními
žadateli. K 31. 12. 2000 bylo poskytnuto téměř 400 osobních konzultací
se zástupci všech skupin potenciálních ţadatelů.
V oblasti propagace patří mezi uskutečněné aktivity vydání letáků
s obecnými informacemi o ROP SČ a Úřadu Regionální rady, a také
k problematice cestovního ruchu.
Další aktivitou v oblasti propagace byla výroba propagačních
předmětů s logem ROP SČ. Za tímto účelem byly vyrobeny propisky,
papírové tašky, bloky, nálepky, nástěnné kalendáře, diáře atd.

Závažné problémy při realizaci ROP SČ a přijatá opatření k jejich odstranění
Nejzávaţnější problémy v roce 2007 byly spojeny především s personální zajištěním Řídícího orgánu
ROP SČ a s nastavením implementačních mechanizmů ROP SČ (problémy vyplývající z úvodní,
startovací fáze realizace ROP SČ).
Při zajišťování personální kapacitou se Úřad Regionální rady potýkal s problémem nedostačeného
množství kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi z oblasti fondů EU. Pro odstranění tohoto
problému bylo aplikováno několik různých opatření tak, aby zároveň byla zajištěna jeho vysoká
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odbornost a profesionalita: dvoustupňová výběrová řízení a motivační systém. Zvolená opatření se jeví
jako úspěšná, neboť Úřad byl na konci roku 2007 téměř naplněn.
Dalším závaţným problémem bylo zprovoznění informační systém pro monitorování ms2007 (IS) tak,
aby byl funkční pro jednotlivé fáze administrace projektů v poţadovanou dobu. Při jeho nastavování a
testování docházelo k odhalení určitých problémů jeho fungování a některé problémy byly zjišťovány i
v průběhu administrace ţádostí či projektů. Problémy a jejich řešení lze rozdělit do dvou rovin, a to
problémy provozního charakteru, které jsou operativně řešeny s dodavatelem technického zpracování
emailovou komunikací prostřednictvím helpových adres a telefonicky, a problémy dlouhodobějšího či
systémového charakteru, jenţ jsou řešeny v rámci pracovních skupin týkajících se IS a monitorování.

Schválení ROP SČ

Obrázek č. 7: Slavnostní podpis ROP SČ

Na začátku prosince vyvrcholilo celoroční úsilí
spojené s tvorbou a nastavováním ROP SČ.
Dne 3. 12. 2007 byl ROP SČ schválen
Evropskou komisí a poté 11. 12. 2007
slavnostně podepsán.
Slavnostní podpis proběhl za široké účasti
médií v praţské vile Portheimka. Za
Regionální radu regionu soudrţnosti Střední
Čechy podepsal ROP SČ její předseda Petr
Bendl, za Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise Katarína Mathernová.
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