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V Kolíně mají nové
endoskopické oddělení
Oblastní nemocnice v Kolíně má nové endoskopické
centrum, a to díky projektu
Endoskopie bez utrpení, který vznikl díky prostředkům
Regionálního
operačního
programu Střední Čechy.
Slavnostního otevření se zúčastnil předseda Regionální
rady MUDr. David Rath.
Podle ředitele nemocnice
Petra Chudomela je nejmodernějším svého druhu ve
středních Čechách. „Endoskopie má v Kolíně dlouhodobou tradici. V posledních deseti letech se prudce
zvýšily její výkony,“ řekl.

Částka 10 miliónů korun
byla věnována především
na nákup nových špičkových endoskopických přístrojů a na rekonstrukci
pracoviště, které je nyní
zcela bezbariérové a snadno přístupné i hendikepovaným občanům.
Projekt „Endoskopie bez
utrpení“ má zajistit maximální komfort při endoskopickém vyšetření, a to jak
použitím nejmodernějších
přístrojů, tak využitím
narkózy během komplikovanějších zákroků. Po nich
budou nově k dispozici
i čtyři dospávací lůžka.

Předseda Regionální rady MUDr. David Rath si nechal přednostou endoskopie MUDr. Petrem Volšanským ukázat nejen nové oddělení, ale také nové přístroje.

Peníze z EU jsou využity mnohem efektivněji
Lepší hospodárnost a větší efektivita vynaložených
peněz. To jsou hlavní změny hodnotících kritérií
Regionálního operačního
programu Střední Čechy
(ROP SČ) pro žadatele o dotace z evropských fondů.
Jde tak o snahu zajistit
transparentní výběr projektů s větším důrazem na
jejich potřebnost a ekonomičnost.

Díky novým hodnotícím kritériím ROPu se ušetří na stavbě kladenské nemocnice více než 80 milionů korun

Hlavním cílem je „tlačit“
na žadatele, aby se projekt
již ve fázi zpracování nastavil co nejvíce hospodárně, tedy na úrovni průměrných cen a nedocházelo tak
k neefektivnímu vynakládání evropských peněz na

nadstandardní,
luxusní
řešení či zbytečně předražené projekty.
Dalším důležitým hlediskem je potřebnost a význam projektu pro obyvatele kraje. Přednost dostanou
zejména takové investice
do infrastruktury, které
v daném území chybí, nebo
jsou ve značně nevyhovujícím stavu. Vybrány budou
projekty, které navíc zvýší
kapacitu daného zařízení
(služby).
Novinkou je i tzv. snižování místních rozdílů. Jde
o solidaritu rozvinutějších
regionů ve vztahu k méně
rozvinutým lokalitám. Proto bude také snaha směřovat investice do méně roz-

vinutých částí Středočeského kraje a tím přispět k vyrovnávání rozdílů v rámci
středních Čech.
Jde především o to, aby nedocházelo k utracení většiny prostředků z fondů EU
určených pro celý Středočeský kraj na jeden velký
projekt. Nová hodnotící
kritéria se snaží předejít situaci, kdy by si jedna obec
pořídila nákladný nadstandard a dalším stovkám obcí
by zbylo na náměstích jen
bláto a louže. Toto se novému Výboru regionální rady
nelíbí a proto chce ROP SČ
prostředky z EU rozdělovat
tak, aby pomohly co největšímu množství obcí a dalších žadatelů.

Kladenská nemocnice ušetřila 80 milionů korun
Změna hodnotících kriterií při vyhodnocování žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu
Střední Čechy se ukázala
jako smysluplná a efektivní. Příkladem toho je kladenská nemocnice, která
díky tomu ušetřila 80 milionů korun.

V roce 2009 se tato krajská
nemocnice přihlásila do
jarní výzvy ROP SČ s projektem Zdravotnická technologie a vybavení pro
centrum akutní medicíny.
Protože výběrové řízení na
přístroje do tohoto centra
akutní medicíny proběhlo
a smlouva byla uzavřena

již před podáním žádosti,
zažádala nemocnice o 321
milionů korun. Tato částka vyplynula právě z již
uzavřené smlouvy, kterou
stihlo ještě bývalé vedení.
Při posuzování této žádosti
ROPem již ale platila nová
hodnotící kritéria, která
při posuzování žádosti po-

rovnává ceny obvyklé a požaduje na ocenění projektu také odborný posudek.
Díky těmto dvěma krokům
ROPu se zjistilo, že některé
přístroje jsou předražené
a reálná cena by měla být
o více než 80 milionů nižší.
Proto také kladenská nemocnice nakonec dostala

z evropských peněz „jen“
239 milionů korun.
Vedení kladenské nemocnice nyní jedná s dodavateli, aby přezkoumali své
původní ceny a přistoupili na snížení ceny právě
dle podkladů zjištěných
při hodnocení žádosti
o dotaci

Kladno se pyšní
novým mostem
Na sklonku loňského roku
slavnostně otevřel předseda
Regionální rady Střední Čechy a zároveň hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath most v Kladně
- Rozdělov. Dotace z ROP
Střední Čechy ve výši téměř
63 milionů korun pomohla
stávající nevyhovující most
vedoucí přes jednokolejovou
neelektriﬁkovanou železniční trať ČD Kladno - Kralupy
rekonstruovat a zvýšit tak
bezpečnost provozu a mobilitu místních i projíždějících občanů.
Otevření mostu s tříměsíčním předstihem přivítali

motoristé i obyvatelé města.
Motoristická veřejnost tuto
komunikaci využívá nejen
pro vjezd do centra města
Kladna, ale zároveň slouží
i jako příjezd k místní nemocnici.
Regionální operační program Střední Čechy počítá
pro oblast dopravy s dotacemi ve výši 6,1 miliardy korun. V současné době jsou
schváleny projekty ve výši
zhruba 1,3 miliardy korun
a příjemcům byly v této oblasti již vyplaceny dotace ve
výši 739 milionů korun.
O další dotace do dopravy
budou moci žadatelé usilo-

Most byl otevřen s tříměsíčním předstihem, to přivítali motoristé i obyvatelé města Kladna.

vat již na jaře tohoto roku.
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střed-

ní Čechy má pro žadatele
k dispozici dotace ve výši
380 milionů korun do oblas-

ti silnic II. a III. třídy a dalších 150 milionů korun do
oblasti cyklostezek.

Proč jste se rozhodli změnit kritéria?
Předchozí způsob hodnocení byl pro žadatele netransparentní a zbytečně složitý.
Systém zvýhodňoval subjektivní pohledy na žádost a naopak přesná, měřitelná kriteria byla potlačena. Stará
kritéria nekladla dostatečný
důraz na hospodárnost projektů. Zbytečně mnoho bodů
bylo přisuzováno kritériím, která byla pro žadatele
a zpracovatetele projektů
spíše otázkou umění vypracovat dobré slohové cvičení, nevypovídala ovšem nic
o potřebnosti projektu z hlediska regionu.
Co si od toho slibujete?
Hodnotící kritéria v oblasti hospodárnosti rozpočtu,
tj. posuzování použití standardního
konstrukčního
řešení a soulad se standardem obvyklých cen stavebních prací umožní podpořit
pouze takové projekty, které
jsou na úrovni obvyklých
cen, a které volí standardní
konstrukční řešení. Tím dojde k úspoře ﬁnančních prostředků, které bude možné
využít i pro další projekty.
Důležitým aspektem jsou
jasně daná kritéria pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu zaměřená zejména na stáří infrastruktury, spádovost a obslužnost.
Co nový způsob hodnocení přinese?
Spolu se zavedením nových
hodnotících kritérií byla
zkrácena i doba hodnocení
předložených žádostí. Úřad
regionální rady garantuje,
že vyhodnotí předložené
projekty do čtyř měsíců. Dojde proto ke zrychlení celého procesu čerpání ﬁnančních prostředků z ROP SČ.
V prioritní ose Integrovaný
rozvoj území, která podporuje projekty vztahující se
k rozvoji měst a obcí, zbývá
pro jarní výzvy roku 2010
pouze asi 860 milionů korun.
Důraz na výběr kvalitních,
efektivních a maximálně
úsporných řešení je proto na místě. Z toho důvodu
Výbor Regionální rady přistoupil k omezení maximální míry dotace z původních
92,5% na zhruba 80% a deﬁnování maximální možné
výše dotace (cca 15 – 40 mil.
Kč) tak, aby evropské dotace mohlo využívat co nejvíce žadatelů.

