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Vážení čtenáři,
dovolujeme si vám představit druhé číslo našeho elektronického zpravodaje. V tomto vydání se zaměříme na výsledky
výzev, které byly ukončeny v únoru. Seznámíme vás se zkušenostmi projektového manažera, který již předložil úspěšné projekty v minulém programovacím období do SROP.
Odpovíme na nejčastější dotazy z oblasti cestovního ruchu
a také zhodnotíme workshopy k prioritní ose Integrovaný rozvoj území, které proběhly v první polovině března. Od tohoto
čísla vám budeme postupně představovat jednotlivá oddělení
Úřadu Regionální rady, zejména to, jak se jejich práce dotýká
přímo vás a vašich projektů. Našim přáním je abyste v tomto
čísle našli opět nové informace týkající se ROP NUTS 2 Střední Čechy. Samozřejmě budeme rádi za vaše podněty a nápady, jak tento čtvrtletník vylepšit tak, aby poskytoval informace,
které budete moci využít při tvorbě vašich projektů.
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Počet podaných projektů v prvních
kolech výzev na cestovní ruch
předčil očekávání
	Největší nápor žadatelů odevzdávajících zpracované projekty
byl podle očekávání tradičně v den ukončení výzev, tedy v pátek
29. února.
	Pestrost předkládaných projektů byla opravdu široká. Objevily se
projekty na stavbu rozhleden, na obnovu muzeí, nemohly chybět
projekty na vznik nových cyklostezek, informačních center, sportovních center, penzionů. Zajímavě se jeví projekty, které žadatelé
předkládali v oblasti podpory 2.3 na propagaci svých regionů nebo
turistických zajímavostí Středočeského kraje.
	Počty podaných projektů v jednotlivých oblastech jsou uvedeny
v následující tabulce:
Číslo
výzvy

Oblast podpory

2

1.1 – Regionální dopravní infrastruktura (místní komunikace)

3

1.2 – Udržitelné formy veřejné dopravy

10

5

4

2.1. – Podnikatelská infrastruktura a služby CR

57

6-7

5

2.2 – Veřejná infrastruktura a služby CR

27

6

2.3. – Propagace a řízení tur. destinací Středočeského kraje

18

5

7

Počet
žádostí

CELKEM

2

114
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Aktuality a novinky
Požadavky na finanční prostředky
Žadatelé v oblasti podopry 1.2 – Udržitelné formy veřejné dopravy požadují z prostředků Evropské unie až 184 mil. Kč. V cestovním
ruchu je na projekty podnikatelské infrastruktury požadováno více
než 930 mil. Kč, na veřejnou infrastrukturu 690 mil. Kč a na projekty

podporující propagaci Středočeského kraje je to více než 56 mil. Kč.
Nyní jsou projekty posuzovány z hlediska přijatelnosti a formální
správnosti, poté bude následovat hodnocení kvality projektů. Výsledky hodnocení je možné očekávat v období květen – červen 2008.

Informace k právě probíhajícím výzvám
	V současné době probíhá výzva k oblasti podpory 3.1 – Rozvoj
regionálních center, která bude ukončena 31. 7. 2008.
	Další výzvy k oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst a 3.3 – Rozvoj
venkova mají termín ukončení 5. 5. 2008 (revitalizace, volnočasové aktivity, sociální oblast) a 12. 5. 2008 (zdravotnictví, školství).
Očekává se podobný zájem žadatelů jako u výzev na cestovní ruch.

	V červnu bude vyhlášena další výzva, konkrétně na oblast podpory
2.3 – Propagace a řízení turistických destinací Středočeského
kraje. Výzvy na ostatní oblasti podpory cestovního ruchu budou
následovat v září. Všechny oblasti podpory prioritní osy 3 – Integrovaný rozvoj území a oblast podpory 1.2 – Udržitelné formy
veřejné dopravy budou vyhlášeny v říjnu.

Upozornění na konec výzev
POZOR, POZOR!!!
Dovolujeme si vás upozornit na plánovanou odstávku webové žádosti BENEFIT7.
Tato aplikace nebude na adrese www.eu-zadost.cz přístupná v pondělí 5. 5. 2008 od 8:00 do 17:00.
Důvodem je údržba systému ze strany dodavatele technického zabezpečení, které pracovníci Úřadu Regionální
rady Střední Čechy nemohou ovlivnit. Z tohoto důvodu nebude možné pracovat na žádostech, ani je finálně uzavřít.
Doporučujeme uzavírat žádosti nejpozději v neděli 4. 5. 2008 tak, aby byl dodržen termín ukončení výzvy 5. 5. 2008
v 12:00. Po tomto termínu nebudou již žádné žádosti přijímány.
Ze zkušeností z předchozích výzev vám doporučujeme nenechávat odevzdání žádosti na poslední chvíli.
V poslední den výzvy se díky náporu žadatelů může administrace příjmu žádostí protáhnout i na několik hodin!
V případě potíží kontaktujte oddělení Administrace projektů.
Děkujeme za pochopení.

Rozhovor s projektovým manažerem Petrem Zapletalem
Petr Zapletal pracuje jako projektový manažer se specializací na projekty cestovního ruchu. Připravil a realizoval několik investičních i neinvestičních projektů (Obnova zámku ve Vlašimi, Sedlčanskem na kole, Po stopách blanických rytířů na kole
i pěšky, Ladův kraj a další). My jsme se ho ptali na neinvestiční projekt propagace turistické destinace KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ, možná i proto, že byl ze všech projektů, které Petr Zapletal zpracoval, v realizační fázi časově nejnáročnější.

Co Vás vedlo k tomu, realizovat právě tento projekt?
	Nejvíce projektů jsem realizoval a snažím se iniciovat v oblasti
v místě mého pobytu – regionu Podblanicka, kolem bájné hory Blaník. Již delší dobu jsem společně s kolegy uvažoval o marketingovém využití celonárodně známé legendy o blanických rytířích, spících v hoře. Interpretace historického a kulturního dědictví je jedním
z významných trendů současného cestovního ruchu. Mám pocit, že
jsme společně s Českým svazem ochránců přírody ve Vlašimi, který
se stal garantem a žadatelem projektu, i obcemi a městy kolem Blaníku, které projekt podporují, doslova ze země zvedli šanci, která se
jistě časem zhodnotí.

	Po dlouhých diskuzích a v návaznosti na realizované investiční
projekty v cestovním ruchu Podblanicka jsme se dohodli na přípravě projektu a získání podpory z evropských fondů na projekt s názvem Kraj blanických rytířů, jehož cílem bylo vytvoření a realizace
koncepční propagace nově definovaného regionu oblasti cestovního ruchu Středočeského kraje, ale také zajištění propagace již realizovaných projektů. Finance se podařilo zajistit v rámci grantových
schémat SROP a v letech 2006 a 2007 jsme započali se složitou
prací prosazení nové značky na trhu. Realizovali jsme strukturovanou reklamní kampaň s náklady cca 3 mil. Kč, což je samozřejmě
na prosazení značky zcela nedostatečné, ale podařilo se zajistit
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Jaké jsou reakce lidí z okolí na projekt?
	Neustále sledujeme reakce návštěvníků i odborníků. Hlavním problémem je samozřejmě nedostatek peněz k větší mediální kampani,
která by zrychlila prosazení známosti značky. Bez dotace bychom
však nemohli vůbec začít s touto aktivitou. Další věcí je slabé povědomí o lokalizaci regionu a hory Blaník, na čemž musíme ještě
hodně zapracovat. Reakce turistů je příznivá. V dotaznících hodnotí
dobře dostupnost informací, škálu tematických tiskových materiálů. Díky převažujícímu názoru změníme běžný recyklovaný papír
za jeho kvalitnější variantu.
Jaké máte zkušenosti s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy při tvorbě Vašich projektů?
	Z mého pohledu jde o korektní, maximálně vstřícnou a profesionální spolupráci vůči všem žadatelům. Nejvíce se tato slova naplnila v roce 2004 na začátku programu SROP, kdy jsme se na obou
stranách sešli nepříliš zkušení žadatelé i administrátoři a společně
jsme museli překonat mnoho překážek, které nám připravila nevyladěnost některých dotačních podmínek. Dalším pozitivním prvkem
ve složité situaci počátků SROPu byli lidé z Centra pro regionální
rozvoj.

alespoň základní stavební kameny propagace – logo vč. manuálu,
fotodokumentaci, propagaci v médiích, na internetu i výrobu propagačních tiskovin včetně vytvoření regionální distribuční sítě.
	Propagace nové turistické destinace je běh na dlouhou trať. Věřím, že se během tří, čtyř let i v návaznosti na připravované investiční projekty podaří vybudovat jednu z nejsilnějších turistických
destinací Středočeského kraje s dobrými přírodními podmínkami
i kvalitní infrastrukturou, jejíž základy již byly položeny v realizovaných projektech. Několik dalších je v očekávání na dotaci a ještě
více v přípravě.
	První výsledky účinků propagace se již objevují ve zvýšení návštěvnosti o 20-30% v letech realizace kampaně 2006-2007, které
se po období stagnace či malého růstu projevilo na sledovaných
turistických cílech.
	V  případě Podblanicka – Kraje blanických rytířů – stoprocentně
platí všechny principy vytváření provázaných projektů cestovního
ruchu, na kterých byly od začátku evropské dotace založeny. Mimořádná provázanost realizovaných a připravovaných projektů, jejichž
výsledkem je široká nabídka turistických cílů zastřešená kvalitní propagací, je určitě správnou cestou k ekonomickému posílení celého
regionu.

Budete předkládat projekt i v tomto programovacím období?
	Teď máme s kolegy za sebou horké období, kdy se nám podařilo dokončit a odevzdat pět projektů do cestovního ruchu ve všech
třech oblastech a již pracujeme na dalších pro podzimní výzvu.
Můžete prozradit, čeho se bude týkat?
Shodou okolností jsme podali pokračování projektu Kraj blanických rytířů, který dále rozvíjí započaté propagační aktivity. Nejvíce
práce však dal projekt Farma Blaník – zážitky na statku, který jsme
v poměrně rozsáhlém týmu připravovali více než dva roky. Projekt
koresponduje se všemi současnými trendy venkovské turistiky.
Konkrétní naplnění zde najdou slova jako „zážitek“, „interaktivní“,
„ekoturistika“, „agroturistika“. Věřím, že pokud se jednou podaří
tento projekt, svého druhu asi největší v republice, realizovat, půjde
o významný příklad pro další úvahy o možnostech venkovské turistiky. Farma je samozřejmě pod Blaníkem a je to jeden z projektů,
který jistě posune místní cestovní ruch o velký kus dál.

Můžete jednoduše popsat, na co si mají dát žadatelé nejvíce
pozor v začátku projektu?
	Projekty v cestovním ruchu považuji za jedny z vůbec nejnáročnějších. Při přípravě je nezbytná dobrá znalost marketingu a způsobu marketingových komunikací i kreativita. Jsme na úrovni celé
republiky v období bezprecedentního růstu investic do rozvoje cestovního ruchu. Pokud se nepodaří vymýšlet výjimečné a zajímavé
projekty, je jedno, zda investiční nebo neinvestiční, narazíme v provozní fázi na nezájem veřejnosti a ohrožení udržitelnosti projektu.
Pracujme tedy marketingově již od začátku, název projektu již prodává budoucí výsledek. Hledejme do svých týmů specialisty, kteří
mají prokazatelné zkušenosti s cestovním ruchem a přehled o jeho
evropských trendech.
Splnil projekt, který vznikl, Vaše očekávání?
	Místo očekávání byla spíše nejistota, jak to všechno dopadne. To
trvalo až do doby, než se podařilo nafotit úspěšnou fotografii rytíře
na kole, která je základním vizuálním prvkem celé kampaně. Pak se
již dobře navazovalo a myslím, že zvolená nadsázka dobře funguje
– je výrazná i profesionálně dobře zvládnutá.
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Prioritní osy
Často kladené dotazy týkající se prioritní osy 2 – Cestovní ruch
Oblast podpory 2.1 – Podnikatelská infrastruktura
a služby cestovního ruchu
Bude se posuzovat malý podnik, který má 45 zaměstnanců, jako
střední v případě, že plánuje v rámci projektu vytvořit 10 nových
pracovních míst a přesáhne tak počet 50 zaměstnanců?
	Pro účely výše dotace či délky udržitelnosti projektu se posuzuje
velikost podniku v době podání žádosti.

na cyklostezky). Izolovaně tyto aktivity podporovat nelze.
– Oprava varhan (samozřejmě v šíře pojatém projektu) – nelze posoudit bez znalosti kontextu projektu.
– Náklady partnera – ne.
– Osobní náklady osoby, která psala žádost (u projektů nezakládajících VP) – z hlediska jednoznačné odpovědi nutno specifikovat. Způsobilým výdajem u projektů nezakládajících veřejnou
podporu jsou náklady spojené s přípravou dokumentace – a to
jako služby (tj. žadatel zadá přípravu dokumentace externí firmě)
či jako osobní náklady a cestovní náklady zaměstnanců žadatele
pracujících na přípravě projektu (viz Prováděcí dokument, způsobilé výdaje).
Oblast podpory 2.3 – Propagace a řízení turistických
destinací Středočeského kraje
Délka projektu ve 2.3 – může být tříletá (např. 3 ročníky festivalu apod.)?
	Délka projektu je vždy upravena ve výzvě. Pokud jde o to, jestli
lze žádat na vícero ročníků – ano, lze (je nutné ale respektovat
povolenou délku projektu).

Musí být součástí projektu, který se týká výstavby sportovního
centra, i výstavba či rekonstrukce ubytovacího zařízení?
	Nemusí. Projektový záměr musí pouze povinně prokázat vazbu
na (nějaké) například již existující ubytovací zařízení či další infrastrukturu, atraktivitu cestovního ruchu. Tzn. nelze v této oblasti
podpory podpořit výstavbu jakéhokoliv sportovního centra (např.
toho, které by sloužilo pouze místním obyvatelům), vždy je nutné
prokázat vazbu na cestovní ruch a ubytovací zařízení.
Musí se podnikatelská historie žadatele vztahovat k oblasti
cestovního ruchu?
	Historie podnikatele se nemusí vztahovat explicitně k oblasti cestovního ruchu, stačí prokázat, že podnikatel podniká minimálně 2
roky v jakémkoli oboru. Nicméně, žadatel bude muset doložit, že
má oprávnění v cestovním ruchu podnikat, tzn. k projektové žádosti
žadatel musí doložit živnostenský list v oblasti cestovního ruchu.
Oblast podpory 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby
cestovního ruchu

Jsou stanovena obecná pravidla udržitelnosti projektu – jak
mají být výsledky realizace projektu zachovány po dobu udržitelnosti? Např. opakující se veletrhy a kulturní akce nebo naopak jednorázové veletrhy a kulturní akce; dále např. vydávání
map, které budou i v rámci projektu aktualizovány apod.?
	V oblasti podpory 2.3 podporujeme tři typy aktivit, a tak se pokusíme udržitelnost vysvětlit na konkrétních příkladech. Obecně
je třeba k podpoře z ROP dodat, že slouží k nastartování projektu
a aktivit příjemce, ale doba udržitelnosti by měla být zajištěna finančně už jinak (z jiných zdrojů) – nelze se jen spoléhat na dotaci z ROP v příštím programovacím období. Každý projekt musí
prokázat životaschopnost v době udržitelnosti i bez ROP. A nyní
k jednotlivým typům aktivit:
– Destinační management – musí být provozován i nadále.
– Propagace – v době udržitelnosti dochází k aktualizaci materiálů, propagace regionu/destinace pokračuje, organizace vykazuje
i nadále činnost.
– Kulturní akce – v pořádání kulturních akcí příjemci pokračují dál,
akce nemusí být totožné.

Jsou následující výdaje způsobilé: – nákup kol (cyklopůjčovna) a lodí (vodácká turistika), – přístřešek pro zvířata (v rámci
agroturistiky), hipostanice a ošetřovna pro koně, – oprava varhan (samozřejmě v šíře pojatém projektu), – náklady partnera,
– osobní náklady osoby, která psala žádost (u projektů nezakládajících veřejnou podporu)?
– Nákup kol (cyklopůjčovna) a lodí (vodácká turistika) – ano.
– Přístřešek pro zvířata (v rámci agroturistiky) – ano (ale lepší posoudit v kontextu celého projektu).
– Hipostanice a ošetřovna pro koně – předně je nutné posoudit účel těchto zařízení/objektů. Musí splňovat podmínku návaznosti na hipostezku (paralelu lze nalézt v budování cyklostezek
a doprovodné infrastruktury – ubytování pro cyklisty, občerstvení,
půjčovny či cykloservis je také možné budovat jen v návaznosti
www.ropstrednicechy.cz
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Prioritní osy
Workshopy k prioritní ose 3
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy pořádal
v první polovině března 2008 workshopy k prioritní ose Integrovaný
rozvoj území. Workshopy se setkaly s velkým zájmem veřejnosti.
Celkem se zúčastnilo 267 žadatelů. Cílem workshopů bylo podat
žadatelům čerstvé informace z oblasti 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova.
Kolegové z oddělení Administrace projektů seznámili účastníky
workshopů s právě vyhlášenými výzvami, strukturou výzev a s lhů-

tami pro předkládání žádostí o dotaci. Dále byla podrobně popsána
struktura žádosti o poskytnutí dotace + povinné přílohy. Na závěr
akce byli účastníci seznámeni s tím, jak budou probíhat kontroly
a hodnocení projektů.
	Podle ohlasů zúčastněných splnily workshopy svůj účel, a to objasnit problémy, se kterými se žadatelé setkávají přímo v praxi při
tvorbě svých projektů.

Náplň práce odborů a oddělení Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy – Oddělení Komunikace a publicita
	Již z nadpisu lze poznat, že se na tomto místě budeme snažit
vysvětlit a přiblížit práci jednotlivých oddělení Regionální rady. Valná
většina žadatelů si totiž pod názvy oddělení neumí představit, jak
konkrétně zasahují do jejich předkládaného projektu. Přitom každé
oddělení hraje více či méně důležitou roli v cestě za úspěšným získáním dotace.
	První kontakt s žadateli zajišťuje oddělení Komunikace a publicita. Hlavní náplní práce tohoto oddělení je informovat srozumitelnou
formou široký okruh zájemců o dotace z Regionálního operačního
programu, proč a za jakým účelem Operační program vznikl, jaké
formy využití dotací podporuje a za jakých podmínek.
Oddělení Komunikace a publicita pořádá informační semináře,
workshopy, na kterých se podrobně vysvětluje, jak mají žadatelé
postupovat při podávání žádostí o dotaci. Dále toto oddělení vytváří
tiskové a elektronické publikace, které podrobně popisují jednotlivé
možnosti čerpání dotací z ROP Střední Čechy. Jedná se o informační letáky a brožury k jednotlivým prioritním osám. Zaměstnanci
oddělení mají na starosti tvorbu a zabezpečení webových stránek
(www.ropstrednicechy.cz).
	Velmi důležitá je také vzájemná spolupráce s médii, a to formou
press-tripů, tiskových zpráv, odborných článků. V neposlední řadě
fungují kolegové z OKP jako informační zdroj pro žadatele, kteří
potřebují rychle zodpovědět dotaz či potřebují být přesměrováni
na další oddělení Regionální rady.

Samostatnou kapitolou bude v pozdější době poskytování informací k zajištění publicity u již vzniklých projektů. Kolegové z OKP
budou radit žadatelům s pravidly publicity, vyplývajícími ze smlouvy
o poskytnutí dotace.

www.ropstrednicechy.cz
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Pro volné chvíle
Zajímavá místa na území NUTS2 Střední Čechy

Vrch Tok (865 m. n. m.) – nejvyšší bod Středočeského kraje.

Příbram, hornické muzeum – největší hornické muzeum
v Česku.

Koněpruské jeskyně – nejdelší jeskynní systém v Čechách.

Buštěhradská dráha – druhá nejstarší železnice v kontinentální
Evropě, vybudována v letech 1827-1836, vedla z Prahy do Lán.

Souhradí Žebrák a Točník – největší a nejdochovalejší
souhradí v Čechách.

Skanzen Přerov nad Labem – nejstarší, první skanzen
v Čechách (založen 1900), zároveň nejstarší regionální
národopisné muzeum v přírodě ve střední Evropě.

www.ropstrednicechy.cz

Foto: zdroj internet

Pro malé odlehčení jsme pro vás připravili několik upoutávek na zajímavá místa ve Středních Čechách. Úmyslně jsme vybrali
trochu méně známá místa, která podle nás stojí za zhlédnutí třeba při nedělním výletě.
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Pro volné chvíle

Svatá Hora u Příbrami – známé poutní místo je spojené
s městem 365 zastřešenými schody.

Foto: zdroj internet

Zajímavá místa na území NUTS2 Střední Čechy

Bájná hora Blaník – hora ležící ve stejnojmenném CHKO,
několik kilometrů od Vlašimi (638 m. n. m.)

Foto: zdroj internet

Malý test vědomostí o EU a ROP NUTS2 Střední Čechy

1. Jak se jmenuje současný
český eurokomisař?
a) Ing. Jan Zahradil
b) 	PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.
c) 	PhDr. Vladimír Špidla

3. Kolik zemí je v současné
době členem EU?
a) 25
b) 26
c) 27

5. Kdo je předsedou Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy?
a) Ing. Petr Bendl
b) Ing. Jiří Kořínek
c) 	Mgr. Marek Kupsa

2. V kterém roce se Česká republika
stala členem EU?
a) 2003
b) 2004
c) 2005

4. Z kolika prioritních os se skládá
ROP NUTS2 Střední Čechy?
a) 3
b) 4
c) 5

6. Kolik prostředků rozdělí ROP NUTS2
Střední Čechy v období 2007-2013
a) 259,8 mil. €
b) 559,8 mil. €
c) 759,8 mil. €
Správné odpovědi: 1c, 2b, 3c, 4b, 5a, 6b
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