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editorial, slovo ředitele

Editorial
Mír, směřování k rovným podmínkám a síla v jednotě. Silná
slova, to ano. Patří do ROPovin?
Vyjděme po stopách zrealizovaných projektů v našem kraji.
Pochopíme, že „semínka“, která tato velká slova při vzniku EU zasela, tam dala na mnoha místech vyrůst novému dláždění, pěkným
a bezpečným hřištím, kde si hrají středočeské děti, silnicím nebo
cyklostezkám. Kolik divadel, spolkových domů, zdravotnických
pracovišť a mostů se u nás, díky těmto myšlenkám společné Evropy
- vyrovnávání rozdílů mezi regiony - dostalo na výbornou úroveň?
Je snadné po tolika letech, v roce 2013, přinášet o plodech
Vaší práce zprávy. Vždyť díky Vašim myšlenkám, které jste dokázali zhmotnit do tolika kvalitních projektů, díky dřině lidí, kteří kladli kámen na kámen a díky našemu společnému úsilí projít

labyrintem administrativy, se vyčerpalo tolik evropských prostředků z ROPu Střední Čechy, že zaujímá velmi dobré postavení mezi
všemi operačními programy v ČR. Nedbejme na slova věčných
kritiků a zkusme vzpomenout na tvář kraje na konci minulého století, která postrádala mnoho ze základních potřeb infrastruktury
a dopravy. Buďme rádi za každou funkční lavičku, která dříve tolik
chyběla na návsi nebo u autobusové zastávky. Třeba se nemohlo podařit vše a víme, že je stále hodně míst, kam ani ta lavička
nedorazila. Udržme to dobré, co vzniklo, aby nechyběly základní
kameny pro budování krásnějších Čech, pro kvalitnější život v jejím
opravdovém srdci.
Hodně úspěchů Vám přeje Vaše editorka,
Klára Fronková

ROP SČ začíná sedmý rok čerpání fondů EU
ROP SČ zahajuje poslední třetinu rozdělování fondů EU. Nejpozději do konce roku 2015 bude Evropská komise proplácet prostředky
financované z ROP SČ. Aby bylo možné získat všech 558 milionů
eur, s kterými počítá náš operační program, je nutno nejpozději
v roce 2013 schválit projekty, které tuto alokaci pokryjí.

R

OP SČ je v dobré kondici a to zásluhou
velkého zájmu o evropské dotace z řad
žadatelů ve Středočeském kraji, zejména
měst a obcí. S příjemci dotací byly již podepsány smlouvy na poskytnutí dotace, které
pokrývají 92,5 % alokace celého operačního
programu. To řadí ROP SČ, z tohoto hlediska, na 4. místo mezi 17 operačními programy v ČR. Příjemcům je proplaceno 61,2 %
alokace našeho programu, což znamená
6. místo pro ROP SČ. Pokud jde o proplácení prostředků z fondů EU Evropskou komisí
(certifikace), dojde k jeho obnovení ve druhé
polovině tohoto roku. Pravidlo N+3/N+2, to
znamená certifikovat na konci roku 2012 alespoň 32 % programu, ROP SČ bez problémů
splnil. Stejně tak tomu bude na konci roku
2013, kde je nutné certifikovat 62 %.
Vláda ČR stále nepřistoupila k převedení
prostředků z programů, kde reálně hrozí vracení peněz EU (např. OPŽP, OPVK...), do programů, které naopak nejsou schopny uspokojit velkou část žadatelů a mezi něž patří
i ROP SČ. Rok 2013 je posledním rokem, kdy
takto může vláda rozhodnout. V případě, že
vláda takto rozhodne, bylo by možné vyhlásit ve druhém pololetí tohoto roku další kola
výzev. V opačném případě jsou prostředky,
které zůstávají k rozdělení v ROP SČ velice
nízké, a je otázkou, jestli budou další výzvy
(s malou alokací a jen na málo oblastí) vyhlašovány.
V tomto roce se také naplno rozbíhá příprava na nové programovací období v letech
2014-2020. Na nové programovací období
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se podařilo současné vládě vyjednat 20,5
miliardy eur (cca 522 miliard Kč) oproti 26,7
miliardám eur (cca 680 miliard Kč) na současné probíhající období. Rozpočet EU může
být změněn vzhledem k nesouhlasnému postoji Evropského parlamentu, a tudíž může
dojít i ke změně částky na kohezní politiku
pro ČR.
Vláda na svém jednání 21. 11. 2012 schválila materiál, který určil základní plán přípravy na nové programovací období.
Pro budoucí období byly zcela zrušeny
Regionální operační programy, přestože
většina členských států spravuje fondy EU
na regionální a nikoliv centrální úrovni.
ROPy mají také nejlepší výsledky čerpání
v období 2007-2013. Argument počtu

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD., ředitel

Kromě programů příhraniční spolupráce předpokládá vládou schválený materiál existenci
8 operačních programů:
Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“
řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
Operační program „Zaměstnanost“ řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
Operační program „Doprava“ řízený Ministerstvem dopravy;
Operační program „Životní prostřední“ řízený Ministerstvem životního prostředí;
„Integrovaný regionální operační program“ řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program „Praha - pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
Operační program „Technická pomoc“ řízený Ministerstvem pro místní rozvoj.

ROPoviny

slovo ředitele, Rozhovor
operačních programů byl nesprávný, protože řada zemí (např. Polsko) čerpá lépe než
ČR při větším množství programů.
ROPy nahradí Integrovaný regionální operační program, kde řídícím orgánem bude
MMR.
Evropská komise stanovila pro členské státy
11 tematických cílů, na něž lze použít v letech
2014-2020 strukturální fondy.
Pokud jde o tematické cíle, je nutno konstatovat, že v budoucím období dojde
zejména k útlumu financování základní infrastruktury. 50 % všech prostředků z fondů EU
pro daný členský stát musí být v období 20142020 využito na financování zvýšení konkurenceschopnosti a posílení výzkumu a inovací.
Vzhledem ke skutečnosti, že alokace pro ČR
klesla téměř o 24 % a 50 % z 522 miliard Kč
na budoucí období musí být využito na výše
uvedené oblasti, dojde ke značnému omezení
výdajů na komunální a krajskou infrastrukturu
(školství, městská centra, ČOV, místní komunikace, zdravotnictví, sportovní infrastruktura,
cestovní ruch apod.). Dále bude silně podporována oblast energetických úspor (zateplová-

Tematický cíl
1.

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

2.

Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií

3.

Zvýšení konkurenceschopnosti MSP

4.

Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

5.

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

6.

Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

7.

Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek
v klíčových síťových infrastrukturách

8.

Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

9.

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

10.

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

11.

Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

ní) z důvodu snížení dopadů změny klimatu.
Zároveň minimálně 20-25 % veškerých prostředků pro daný členský stát musí být určeno
na měkké projekty financované z Evropského
sociálního fondu.
Dříve než začne čerpání fondů EU v budoucím
období, je nutno úspěšně ukončit a vyčerpat

prostředky z ROP SČ. Nepochybuji o tom, že se
nám tento úkol úspěšnou spoluprací ROP SČ
a žadatelů o dotace podaří splnit a evropské
fondy budou dále pomáhat zlepšovat životní
úroveň ve Středočeském kraji.
V Praze, dne 19. 2. 2013
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD.

rozhovor

V prvním ročníku studentské soutěže o evropských fondech „Navrhni projekt“ zvítězil Systém
sdílení jízdních kol pro Mladou Boleslav. Mezi celkem 32 přihlášenými projekty z humanitních, ekonomických i technických středních škol z celé ČR zvolila odborná porota jako nejlepší
projekt Řešení dopravní situace ve městě – systém sdílení jízdních kol pro Mladou Boleslav.

P

odzimní soutěž „Navrhni projekt“, pořádaná MMR (Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR), měla za cíl zábavnou formou seznámit mladé lidi s problematikou fondů EU a kohezní politiky. Soutěžní týmy
si samy zvolily téma a navrhly, jak by se evropské finance daly využít
k podpoře regionu, kde žijí nebo studují. Ačkoli přihlášené projekty
mohly mít jednodušší formu než opravdové projektové žádosti spolufinancované z evropských fondů, celková kritéria, jako je účelnost,
udržitelnost a realistický finanční rámec, musela být dodržena.
Autoři vítězného projektu Řešení dopravní situace ve městě navrhli
systém sdílení jízdních kol pro Mladou Boleslav, kde navštěvují gymnázium Dr. Josefa Pekaře. Přízeň poroty si získali video-průzkumem
veřejného mínění, pečlivě sestaveným rozpočtem i originálním zámě-

rem. „Realizace takového projektu by představovala první celoplošný
systém pronájmu jízdních kol v ČR v rámci jednoho města, jaký mají
v současnosti evropská velkoměsta Vídeň nebo Berlín,“ ocenil vítězný
projekt při slavnostním vyhlášení první náměstek ministra po místní
rozvoj Daniel Braun, který návrh označil za mimořádně vydařený.
Vedle šance na realizaci vlastních nápadů si nejšikovnější studenti
odnášejí také hodnotné ceny. Nejlepší projektové týmy regionálních
kol obdržely elektronické čtečky, ke kterým celostátní finalisté získali
také profesionální program pro úpravu, organizaci a sdílení fotografií.
Vítěze čekal předvánoční letecký zájezd do Bruselu, kde se vedle prohlídky předvánočního města seznámili také s českými představiteli
v EU a evropskými institucemi. Zdroj: TZ2012, MMR

Naši zvítězili! Studenti ze středních Čech
byli v celostátním kole první
Podívejme se na naše vítěze
zblízka. Jsou mladí, ambiciózní, realisticky smýšlející s jiskrou mladistvého idealismu.
Oplývají spoustou zajímavých nápadů.

P

ětičlený tým z Mladé Boleslavi, který zvítězil v celostátní soutěži MMR Navrhni
projekt, sestavili studenti gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Je jim kolem 18 let,

Tým gymnázia
Dr. Josefa Pekaře
v Mladé Boleslavi
zleva - Dominik
Vícha, profesorka
Ing. Renata
Bonhardová, Jakub
Růžička, Lenka
Hladká, Jiří Kozmér
a Radim Bobek.
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pokračování ze strany 3

už si ujasnili, co chtějí v budoucnu studovat, a i když proto mají mnoho školních
povinností, pustili se do soutěže „Navrhni
projekt“, o níž se dozvěděli od paní profesorky ve škole. Profesorka Bonhardová věděla, že tuhle partu tvoří nadšenci, kteří mají
nápady a umí pracovat samostatně. Všichni delší dobu studují v Mladé Boleslavi
a znají dobře její plusy i mínusy. Proto se
shodli na tom, že budou řešit dopravu, která ve městě není příliš ekologická. Tradiční
automobilismus by zde bylo vhodné alespoň částečně nahradit alternativním způsobem - cyklodopravou. Tým nepotřeboval
vedoucího. Vymysleli společně téma a pak si
rozdělili úkoly. Každý se věnoval tomu, na co
je vědomostně nejlépe vybavený. Například
Radim Bobek má talent na informační technologie, Jiří Kozmér je zaměřený humanitně
- na mezinárodní vztahy, Jakub Růžička se
orientuje ve sféře geografie, apod.
Založili si na facebooku zvláštní stránku,
kde spolu sdíleli veškeré dílčí činnosti a řešili
otázky. Používali Scype a několik dní a nocí
diskutovali o možných řešeních. Oslovili senátora za Mladoboleslavsko a Turnovsko,
který jim dal k projektu své stanovisko. Zhodnotili hustotu a stav sítě půjčoven kol v cizině, zjistili, jaká je tam praxe.
V rámci projektu studenti udělali několik
zajímavých testů k prokázání potřebnosti
projektu - dotazníkové šetření mezi obyvateli
města nebo zkoušku toho, jakou dobu jede
vybranou trasu auto v porovnání s cyklistou.
Test si nahrávali na video.
Výsledkem jejich snažení byl aktuálně pojatý návrh, který řešil nedostatek parkování
ve městě, špatný stav ovzduší, velké množství aut ve městě. Cílem bylo vybudování sítě
bezpečných cyklostojanů s možností krátkodobého zapůjčení kol za nízké půjčovné, které

by pokrylo drobné náklady na udržitelnost.
Kola by měla poměrně hustou síť stanovišť,
kde by mohla být odevzdána a dále půjčována.
Příjemcem podpory by bylo Statutární město
Mladá Boleslav, ale projekt by mohlo realizovat
i jiné, podobné město.
Tématicky do hloubky vypracovaný projekt,
byl celým týmem velmi kultivovaně i nápaditě
prezentován pomocí softwaru Prezi před porotou.
Kvalita jejich výsledného díla také potvrzuje
myšlenku, že ke správnému fungování společnosti je zapotřebí odborníků nejen z technických oborů, ale i humanitních. Každý z členů
týmu přispěl k výsledku svým viděním hodnot
a individuálním zpracováním informací. Produkt je vyvážený, stojí na opěrných pilířích
důvěry a spolupráce. Řeší finanční a technickou stránku, ale je i odpovědně promyšlený
po ekologické stránce, sleduje aktuální trendy
v Evropě, nekalkuluje jen s finančním ziskem,
ale i s hodnotami, které by přinesly kvalitu
do života obyvatel města a jeho návštěvníků.
Vítězství v soutěži přineslo studentům možnost vypravit se do Bruselu, kde v prosinci navštívili Evropský parlament, Parlamentárium
– muzeum EU a další místa. Z návštěvy byli
nadšení, potěšilo je, že na odchodu jim recepční řekla česky „na shledanou“. Jiří Kozmér
ve své reportáži o výpravě do Bruselu napsal:
Pobyt v předvánočním Bruselu byl pro nás neopakovatelným zážitkem. Dozvěděli jsme se
mnoho nového. Doufáme, že se do hlavního
města Evropy ještě někdy podíváme. Ideálně jako důležitě vypadající pasažéři z Prahy
v oblecích.
Redakce zastihla některé členy týmu z Mladé
Boleslavi ve škole a položila jim několik otázek:
Co jste účastí v soutěži získali, kromě ceny?
Jakub Růžička: „Seznámil jsem se s tím, jak

probíhá celá složitá organizace grantového
projektu.“
Jiří Kozmér: „Otevřelo mi to oči v tématice
získávání dotací. Zdá se mi však, že se z toho
stává byznys, že je to administrativně tak náročné, že to vede k tomu, aby si žadatelé byli
nuceni najmout zpracovatelskou firmu. Rozvinulo to naší kreativitu a je to v určitém smyslu zábavnější než učení ve škole, protože při
tom pracujeme s reálnými daty.“
Radim Bobek: „Je to výborná zkušenost
do života zpracovat takto rozsáhlý projekt. Cením si také spolupráce s kolegy.“
Otázky pro všechny:
Co bylo v projektu nejtěžší ?
Nejtěžší bylo při projektu prvotně se zorientovat v celé problematice, utřídit informace
a ve finále dát všemu jednotnou formu. Časově náročné bylo i sestavit rozpočet.
Cítíte se Evropany ?
Ne, více Čechy. Jsme hrdí na naše národní
tradice. Ale když je člověk někde ve světě,
spíše se zaštiťuje Evropskou unií.
(KF)

Takto by podle studentů mohl jednou vypadat systém
kolostavů v Mladé Boleslavi.

Nádraží Kačerov ve vizi studenta Wagnera
Marek Wagner (*1997) rád sportuje, věnuje se kreslení, zajímá se o architekturu
a pražskou dopravu.

S

tředočeši hlavní
město Prahu navštěvují často a zkvalitnění pražské sítě
železnic by jistě uvítali. Student gymnázia Opatov, patnáctiletý Marek Wagner, uspěl se svou vizí nově
vybudované železniční stanice Kačerov.
V regionálním kole soutěže Navrhni projekt získal druhé místo. Rozpracoval architektonické řešení vlakové zastávky - zpevnění strání, rozšíření kolejí, vybudování
nástupiště s moderní nádražní budovou
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a zajištěním přístupových cest. Projektem by
se zrychlilo spojení Kačerova s ostatními nádražími Prahy, doprava z Komořan, Zbraslavi,
Dobříše, Chuchle, Radotína, Berounska a řevnické aglomerace do východní Prahy. Počítal
s tím, že nádraží by bylo frekventované a tudíž by se mohlo využít více pracovníků, než
je obvyklé u jiných stanic. Navrhnul vnitřní
řešení s výtahem, prodejnou a zázemím pro
zaměstnance.

více o problémech železnice. Projekt vybudování železniční zastávky je jen jedním krokem v celém složitém systému řešení dopravy. Zdá se mi, že pražská železniční síť není
v dobrém stavu a měla by být více přístupná
lidem. Zajímavou zkušenost jsem udělal při
plánování projektu, kdy jsem se zaměřil pouze na novou zastávku a neprozkoumal jsem
její návaznost na širší železniční síť. Poznal
jsem, že dopravu je třeba řešit komplexně.

Marku, co pozitivního vám soutěž přinesla?
Zkusil jsem si poprvé v životě prezentovat
projekt před publikem. Dozvěděl jsem se

Co bylo při zpracování projektu nejtěžší?
O souteži jsem se dozvěděl pozdě a měl
pouze 6 dní na vypracování projektu. Tísnil

ROPoviny

aktuálně

Výbor Regionální rady Střední Čechy
má nové složení členů
Novým předsedou Regionální rady Střední
Čechy se stal MVDr. Josef Řihák.

N

a prosincovém zasedání Výboru Regionální rady Střední Čechy
byl zvolen předsedou hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef
Řihák. Kromě předsedy byli zvoleni také místopředsedové: Pavel
Hubený, Ing. Miloš Petera a Ing. Miloslav Šmolík, MSc.
Výbor Regionální rady dále schválil 3 projekty rekonstrukce krajských
silnic u obcí Kbílek, Mcely a Šestajovice v celkové výši dotace téměř 98
mil. Kč, projekty statutárních měst Kladna a Mladé Boleslavi v celkové
maximální výši dotace 70,8 mil. Kč, projekt na podporu cestovního ruchu Středočeského kraje s dotací 7,7 mil. Kč a projekty 4. prioritní osy
Technické pomoci s maximální výší dotace 71 mil. Kč.
Na zasedání Výboru Regionální rady byly schváleny metodické pokyny na prodloužení termínů Výzev č. 91a, 97 a 92a, rozpočet Regionální
rady pro rok 2013 a dále několik dokumentů interního charakteru.

Nový Výbor Regionální rady (VRR) Středočeského kraje:
PaedDr. Němec Milan
(ČSSD)
Dr. Ing. Peřina Jiří
(ČSSD)
Ing. Petera Miloš
(ČSSD)
MVDr. Řihák Josef
(ČSSD)
PhDr. Bc. Semerád Marek
(ČSSD)
Bc. Syblík Zdeněk
(ČSSD)
Fialová Jiřina
(KSČM)
Hubený Pavel
(KSČM)
Ing. Jetenský Pavel
(KSČM)
Nekovářová Zuzana
(KSČM)
Ing. Posolda Pavel
(KSČM)
MUDr. Nwelati Raduan
(ODS)
RNDr. Rubík Ivo
(ODS)
Ing. Šmolík Miloslav
(ODS)
Ing. Michalik Věslav, CSc.
(TOP 09 a STAN)

MVDr. Josef Řihák
Narodil jsem se 25. dubna 1959
v Karlových Varech. Do svých
sedmi let jsem žil v Ostrově nad
Ohří, v roce 1966 jsem se s rodiči přestěhoval do Příbrami.
Můj otec pracoval jako horník
v Jáchymově a do Příbrami, kde
tehdy začínala těžba uranu,
jsme se přistěhovali za prací.

P

o maturitě na Střední zemědělské technické škole v Březnici jsem absolvoval
dvouletou základní vojenskou službu v Lounech. Poté jsem začal pracovat na Okresní
veterinární správě v Příbrami. Přitom jsem

současně dálkově studoval na Vysoké škole
veterinární v Brně v oboru hygiena potravin
a ekologie zemědělství. Ve vystudovaném
oboru jsem poté působil i v praxi, získal
jsem atestaci I. a II. stupně v oblasti hygiena

mě tedy čas. Těžké bylo stanovit ceny za stavební materiály a práce - to je oblast, v níž
zatím nemám přehled. Tak jsem postupoval
například tak, že pro určení ceny za koleje
jsem našel cenu starých kolejí a vynásobil
jsem to 2,5. Zjistil jsem si cenu železa za 1 kg
a váhu jedné kolejnice.

Vaše budoucnost?
…no dívám-li se do blízké budoucnosti,
tak jsem dostal chuť zúčastnit se další soutěže.
A dlouhodoběji, je mým životním cílem
studovat architekturu.
(KF)

potravin. Pracoval jsem jako obvodní veterinární inspektor Okresní veterinární správy v Příbrami (1995-1998) a později se stal
vedoucím Veterinární a hygienické stanice
v Příbrami (1998-2002).
Jsem rozvedený, mám dvě děti – Josefa
a Lenku. Jsem také dědečkem – dcera Lenka
má dvě děti.
V politice jsem se začal angažovat v roce
1998, kdy jsem se stal členem České strany
sociálně demokratické. Předtím jsem já,
ani mí rodiče, nebyl nikdy v žádné straně.
Do řad sociálních demokratů jsem vstoupil
proto, abych mohl pomáhat obyčejným lidem. Politika je debata o věcech veřejných,
o všem, co nás obklopuje. Nechtěl jsem
o všem jen mluvit, chtěl jsem jednat a věci
veřejné přímo ovlivňovat. Mým životním
krédem je nebýt lhostejný k problémům
druhých. Chci pracovat ve prospěch svých
spoluobčanů, jak nejlépe mohu.

Co byste v pražské architektuře změnil?
Změnil bych v Praze sídliště. Barevně bych
sladil jejich vzhled. Například by byla jen
čtvrť teplých barev. Moc se mi nelíbí interier
pražského metra. Trasy B a A jsou dle mého
soudu vzhledem k dnešním trendům neaktuálně designově řešená. Praze také chybí
nějaká dominantní moderní stavba.
Vaše vzory?
Architekti Daniel Libeskind a Zaha Hadid.

www.ropstrednicechy.cz
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aktuálně, úspěšné projekty
pokračování ze strany 5

Mým dlouhodobým přáním je dosáhnout
toho, aby se nám v Příbrami a ve středních
Čechách všem dobře žilo.
V roce 2000 jsem byl už jako místopředseda Krajského výkonného výboru
ČSSD ve středních Čechách zvolen členem Zastupitelstva Středočeského kraje.
Mandát středočeského zastupitele jsem

z důvodu velkého pracovního vytížení
složil k 31. lednu 2007. V letech 2002 až
2006 jsem byl poslancem Parlamentu ČR.
V roce 2008 jsem byl zvolen senátorem.
Příbramským zastupitelem jsem se stal
v roce 2002 a ve volebním období do roku
2006 jsem byl také členem rady města.
Od roku 2006 jsem zastával místo starosty města Příbram, kde jsem jako starosta
působil až do svého zvolení středočeským
hejtmanem (2012).

ROPoviny
V krajských volbách v říjnu 2012, jsem
jako lídr úspěšně dovedl ČSSD k vítězství
a 20. listopadu 2012 jsem byl zvolen hejtmanem Středočeského kraje pro funkční období 2012 až 2016.
Kromě komunální a parlamentní politické
práce neustále sleduji dění ve svém oboru,
k mým zálibám patří též cestování, sport
a četba. V současné době příliš volného času
nemám a pokud ano, věnuji jej především
svým vnoučatům a rodině.

PŘEDSTAVUJEME NĚKOLIK NOVĚ OTEVŘENÝCH
PROJEKTŮ z Regionálního operačního programu
Střední Čechy
O nově otevřených projektech se můžete dočíst v aktualitách na naší webové stránce ROP SČ:
www.ropstrednicechy.cz

Neratovičtí učni mají kde stavět
Obor zedník má díky dotaci ROP SČ novou venkovní učebnu v Neratovické škole.
V únoru byla slavnostně ukončená stavba venkovní učebny SOŠ a SOU Neratovice, která
bude čerpat na tento zdařilý projekt dotaci až do výše 2,59 mil. Kč.
Venkovní učebna poslouží učňům prvních ročníků k tomu, aby si osvojili základní znalosti oboru zedník. Mohou zde postavit stavbu ve zmenšeném měřítku s použitím nově
pořízených pomůcek. Díky této nové učebně, kterou škola modernizovala svou nabídku,
se může stát zajímavějším pro potencionální zájemce o obor. Učni si rozšíří znalosti a dovednosti, tudíž se budou moci lépe uplatnit na trhu práce.

Nově v Měšicích
(Praha-východ)

„Centrum volného času Měšice“ rozšířilo nabídku volnočasových aktivit. Děti a mládež
mohou být nejvíce nadšeny, protože právě
pro ně bude centrum zajišťovat nejširší počet aktivit. K dispozici ale bude i místním
spolkům a zájmovým sdružením pro pořádání kulturních či společenských akcí. Dotováno až do výše 18,1 mil. Kč.
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Galerie ve Všeradicích nabízí moderní
umělce i Magdalenu Rettigovou
Díky ROPu Střední Čechy se můžete přijet podívat na zrekonstruovanou budovou bývalého
špýcharu ve Všeradicích, který byl před začátkem realizace projektu po technické stránce
v havarijním stavu a dlouhá léta nevyužíván. Dnes se zde v několika patrech nachází prostory určené pro umělecké expozice, kulturní sál či v přízemí muzeum věnované místní rodačce
M. D. Rettigové. Galerie v historické budově špýcharu nabízí jedinečné prostory, které již
objevili takoví umělci, jako jsou například Jan Saudek nebo Jadran Šetlík. V rámci projektu
byla kompletně zrekonstruována i budova bývalého kravína, kde se nyní nachází unikátní restaurace, minipivovar, školicí sál či půjčovna kol. Projekt byl
spolufinancován z fondů Evropské unie prostřednictvím ROP
Střední Čechy, a to částkou až do výše 19 mil. Kč.

ROPoviny

úspěšné projekty, aktuality
Kromě výstavní galerie, která se nachází
v 1. patře budovy, poskytne zázemí pro klubovou činnost (5 kluboven se zaměřením
na výtvarné umění, hudbu, přednášky, her-

na pro děti a mládež atd.) a činnosti společensko-kulturního charakteru (multifunkční
společenský sál s kapacitou 95 osob). Dotace z ROPu má být až do výše 21 mil.Kč.

Galerie Kladno
Cílem projektu, který byl otevřen na konci
února, byla rekonstrukce budovy bývalé Galerie Kladno pro veřejnost o celkové kapacitě
cca 250 návštěvníků, která poskytne kvalitní prostory pro volnočasové a společensko
-kulturní aktivity ve městě Kladno.

Základní škola v Olbramovicích
Olbramovice mají zmodernizovanou základní školu, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
V rámci projektu byla vyměněna okna, zateplena fasáda a krov a vyměněna střešní krytina
v budově ZŠ. Dále došlo k rozšíření prostor základní školy, a to realizací půdní vestavby
a modernizací prostor stávající školní družiny. Za zmínku stojí i nové počítačové učebny pro
výuku ICT ve 4. a 5. ročníku ZŠ v rámci školního vzdělávacího programu „ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA“. Projekt nezapomněl ani na volnočasové aktivity (v rámci výuky ve školní
družině i mimo ni), v prostorách školy vznikla i herna pro dramatickou výchovu nebo tvůrčí
dílna na výtvarné a rukodělné aktivity. Pro pedagogy byly vybudovány nové prostory v podobě kabinetu, kuchyňky a WC.
Základní škola se tak znovu stala chloubou celých Olbramovic, a to i díky dotaci z ROP
Střední Čechy, který na projekt poskytl více než 7,5 mil. Kč.
(KN)

aktuality

NOVÉ BROŽURY JSOU K DISPOZICI
Novinkou z produkce oddělení publicity jsou nové brožury. K dispozici jsou pro Vás v přízemí ÚRR, ale i na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz v sekci Informační akce
a publikace. Brožury poskytují aktuální informace týkající se čerpání dotací z Regionálního operačního programu Střední Čechy v období 2007-2013 a dále v nich naleznete
praktické rady v oblasti veřejných zakázek a publicity.

Regionální operační program
Střední Čechy
Regional Operational Programme
for Central Bohemia

2007–2013

Regionální operační program
Střední Čechy 2007-2013 – shrnuje
data o čerpání na konci programovacího období (česko-anglická).

Veřejné zakázky
spolufinancované
z ROP Střední
Čechy

Veřejné zakázky – aktualizuje
starší verzi, autorem je Mgr. Jaroslav Gramel z našeho právního
oddělení .

Tým udržitelnosti
projektů - nově
v rámci ÚRR
Od ledna 2013 se k oddělení Monitoring
a evaluace přidružil tým, který se zabývá
projekty v režimu udržitelnosti. Vedoucím je Ing. Kamil Munia. Tel: 222 749 761,
e-mail: munia@ropsc.cz

Publicita projektu

Publicita projektu – zcela nová
brožura přináší příjemcům dotací
z ROPu Střední Čechy praktické
instrukce týkající se pamětních
destiček, zahájení a ukončování
projektů.

www.ropstrednicechy.cz
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ROPoviny

aktuality

Seminář na téma Příjmy v době udržitelnosti
28. 3. 2013 odpoledne se v Praze koná seminář k problematice příjmů v udržitelnosti.
Seminář je určen pro příjemce z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Poskytne informace související s legislativou a administrativou projektu v době udr-

žitelnosti, kde hlavním tématem semináře
bude problematika příjmů projektu. Účastníci
semináře se na příkladu praktických ukázek dozvědí, jak se zachovat v případě vzniku příjmů
v projektu, zda lze tyto příjmy předem odhadnout a jak následně správně odevzdat monito-

Příjemci dotací z ROP Střední Čechy
nepotřebují nové účty!
Příjemci dotací z Regionálního operačního programu Střední Čechy si nemusí zřizovat
nové účty u České národní banky tak, jak je stanoveno v novele zákona č.218/2000
Sb.o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Regionální rada Střední Čechy poskytuje dotace dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a tudíž se
na příjemce dotací z ROP Střední Čechy nevztahuje povinnost zřídit účet u České národní banky. Dotaci z ROP Střední Čechy povedou příjemci i nadále na účtu, který mají
uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Ing. Martina Semelková,
vedoucí OFÚP

Další středočeská
škola má díky dotaci nové prostory
V učilišti Kladnu-Vrapicích se mohou
učni radovat, protože od února 2013
mohou využívat půdní prostory školy,
přestavěné na nové učebny.
Vzdušné, čisté a moderní jsou nyní
prostory dříve nevyužité půdy, kam zatékalo. Nové chodby, sociální zařízení,
specializované třídy nyní slouží také
díky dotaci z ROP SČ. Samotná přestavba trvala pouhého
půl roku. Školu navštěvuje 250 žáků,
kteří se mohou
vyučit například
na zedníky, truhláře,
elektrikáře
nebo kuchaře.

www.ropstrednicechy.cz

Aktuální stav rozdělených prostředků
(dotace ROP SČ) v Kč
Prioritní osa 1
Doprava

2 801 795 124,96

Prioritní osa 2
Cestovní ruch

1 311 532 746,37

Prioritní osa 3
Integrovaný rozvoj území 4 283 134 011,43
info: Ing. Martina Semelková k 31. 1. 2013

Nehvizdy už mají hotovou školku
Nehvizdy, městys na východě od Prahy, otevřel svůj významný projekt o němž ROPoviny referovaly v době jeho realizace.
Z dotace ROP SČ ve výši cca 23 mil.Kč mají hotovou nástavbu
stávající budovy školky.
Nyní městysi dominuje kromě zajímavého kostela také vanilkově žlutá, přívětivá, moderní budova školky v parku. Její interiér nezůstává pozadu za její venkovní tváří. Je navržený velmi
esteticky, vzdušně a funkčně. Starosta Nekolný projekt promyslel do detailů. Měl dobrý tým a mohou být všichni na svou
práci hrdí. Školka se stala šťastným místem předně pro maminky hendikepovaných dětí, které
nemusí dojíždět do Prahy. Mohou zde být i ty děti z okolních obcí, které nemají kam chodit
do školky.
Rozšířená kuchyně, která posílá jídlo výtahem i do prvního patra, regulovaná světla automatem, vyhřívaná podlaha, úsporné vytápění využívající zbytkové teplo, příjemně laděné barvy interiéru nejsou všechny výhody školky. Je to také
vkusné rozvržení celého prostoru. Je tu i zajímavý prvek
- okno do dětských umýváren a místnost pro spaní hendikepované holčičky.
Nehvizdy jsou jedním z příkladných projektů, kterým
pomohla dotace z ROPu. Teď se chystají na další kroky a tím je základní škola, spolkový dům a podprahové
centrum. Přejeme jim, aby se všechno dařilo tak, jako
doposud. (KF)
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Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2
e-mail: info@ropsc.cz, Sekretariát: +420 222 749 769
Elektronický i tištěný zpravodaj vychází čtvrtletně.
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rovací zprávu o udržitelnosti.
Místa na tomto semináři jsou již prakticky vyčerpána, nicméně jiné zajímavé semináře můžete nalézt na tomto web.odkazu:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na
-projekt/Jak-na-fondy/Aktualni-seminare

Kontaktní osoby:
Klára Fronková, editorka (KF)
Tel: +420 722 082 134
e-mail: fronkova@ropsc.cz

Ing. Klára Nachtigalová (KN)
Tel: +420 722 082 145

