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1. Shrnutí realizace střednědobé evaluace
V kontextu započetí příprav na nové programové období 2014 – 2020 zadal Úřad regionální
rady regionu soudržnosti Stření Čechy výběrové řízení na zpracovatele projektu „Poradenské
služby při přípravě regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Čechy pro programové období 2014 - 2020“. Hlavním cílem projektu bylo navržení
doporučení pro nastavení regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Čechy pro budoucí programové období 2014-2020, a to na základě evaluace vývoje realizace
ROP SČ, potřeb regionu soudržnosti Střední Čechy a dalších relevantních podkladů.
Projekt byl zpracován externím způsobem, společností Deloitte Advisory s.r.o. Realizace
probíhala od května do listopadu 2011 a byla ukončena závěrečnou zprávou.
Hlavním výstupem celého projektu je návrh regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 – 2020. Jedním z podkladů bylo
zpracování střednědobé evaluace realizace ROP SČ.
Cílem střednědobé evaluace bylo přezkoumat zejména míru účelnosti a účinnosti realizace
programu, případně vybrané oblasti nebo tématu na základě ukazatelů (především výstupu
a výsledku) získaných prostřednictvím informačního monitorovacího systému a posouzení
kvality, relevance a úrovně naplnění těchto ukazatelů. Dále byla prostřednictvím střednědobé
evaluace posouzena úspornost (hospodárnost) a provedena predikce udržitelnosti účinků
realizace ROP SČ.
Výstupy ze střednědobé evaluace sloužily především jako jeden z podkladů pro vytvoření
výše zmiňovaného návrhu priorit programového dokumentu regionu soudržnosti Střední
Čechy pro programové období 2014-2020. Dalším výstupem byly doporučení vztahující se
k implementaci současného ROP SČ.
Zpracování střednědobé evaluace obsahovalo následující dílčí analýzy:
Analýza pokroku realizace a plnění stanovaných cílů ROP SČ – analýza finančního
a věcného pokroku
Vyhodnocení přínosu ROP SČ k horizontálním tématům a pro region
Vyhodnocení efektivnosti implementační struktury a monitorovacího systému - analýza
efektivnosti implementační struktur, analýza informačního monitorovacího systému,
analýza výběrových kritérií
Návrh doporučení
Některé analýzy, které měly buď přímý vztah pro nastavení regionálního operačního
programu pro programové období 2014 – 2020 (např. vyhodnocení socioekonomických změn,
posouzení efektivnosti implementační struktury) nebo které se zabývaly značně
problematickými oblastmi (problematika „brownfields“, Integrované plány rozvoje měst) byly
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provedeny mimo rámec střednědobé evaluace. Výstupy z těchto samostatných analýz pak
byly zahrnuty do celkových výstupů ze střednědobé evaluace.
Evaluace byla provedena k referenčnímu datu 31. 5. 2011. Jako hlavní zdroj informací
sloužily sestavy generované (k 3. 6. 2011) z informačních systémů MONIT 7+ a MSC 2007.
Dalším zdrojem informací byly různé strategické dokumenty na krajské, národní a evropské
úrovni a pohovory s nejvýznamnějšími příjemci dotace.

2. Hlavní zjištění a závěry
V této části jsou zadavatelem, tj. Úřadem Regionální rady shrnuty hlavní závěry a zjištění.
Detailní zdůvodnění a analýzy jsou rozpracovány a popsány v závěrečné zprávě z tohoto
projektu. Kompletní závěrečná zpráva je k dispozici na Úřadě Regionální rady.
Na základě provedených dílčích analýz byly zpracovatelem vysloveny tyto tři hlavní závěry:
1.

Dosavadní pokrok v implementaci ROP SČ a samotná implementace ROP SČ probíhá
dle stanovených pravidel a mezníků a nečelí žádným nepředvídatelným či neřešitelným
problémům. Absorpční kapacita potencionálních žadatelů o podporu je v regionu
dostačující, funkčnost implementační a organizační struktury ROP SČ nebyla
poznamenána žádnými nevyřešenými problémy, které by bránily implementaci
samostatného regionálního operačního programu i v příštím programovacím období.

2.

Splnění cílů programu je při stávajících charakteristikách implementace ROP SČ reálné
na úrovni indikátorů výstupu programu a rovněž na úrovni některých indikátorů výsledku
programu. Některé indikátory výsledku na úrovni programu však zřejmě naplněny
nebudou. Jedná se nicméně o indikátory, které jsou významně ovlivňovány působením
neočekávaných externích faktorů. Splnění indikátorů výstupu a výsledku na úrovni
prioritních os je reálné, u některých pouze za určitých předpokladů.

3.

Z hlediska hospodárnosti lze ROP SČ hodnotit jako optimální a vyvážený - u každého
zaregistrovaného projektu je hospodárnost druhým nejvýznamnějším kritériem při
hodnocení relevance a kvality projektu (po hodnocení potřebnosti, relevance a výsledků
projektu). Vyšší důraz na hospodárnost by zřejmě vedl k potlačení hodnocení dalších
důležitých aspektů, např. přínosů projektů, jejich realizovatelnosti, udržitelnosti atd.

Shrnutí učiněných zjištění bylo provedeno ve formě odpovědí na evaluační otázky položené
pro jednotlivé zkoumané oblasti. Detailní zdůvodnění a analýzy jsou rozpracovány a popsány
v závěrečné zprávě z tohoto projektu.
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1. Dosahuje finanční pokrok předpokládaného tempa? Hrozí u některých z oblastí
podpor, že s koncem programového období nebude její alokace zcela vyčerpána?
Bylo by vhodné v důsledku reálného stavu ještě změnit alokace jednotlivých
prioritních os (oblastí podpory)?
Procento zazávazkovaných projektů na úrovni celého ROP SČ činilo k referenčnímu datu této
evaluace cca 69 % celkové alokace ROP SČ, což se jeví vzhledem k finančnímu plánu jako
přiměřené a uspokojivé. Procento čerpání bylo k referenčnímu datu evaluace cca 32 %
celkové alokace ROP SČ, do konce roku 2011 by však mělo dle finančního plánu být
vyčerpáno (tedy proplaceno příjemcům) cca 50 %. Rovněž při porovnání rychlosti
závazkování a čerpání napříč všemi operačními programy v ČR se jeví finanční pokrok ROP
SČ jako uspokojivý a k referenčnímu datu je lehce nad celorepublikovým průměrem.
Vzhledem ke zhotovitelem stanovenému mezníku týkajícímu se tempa zazávazkování (60 %
finanční alokace na dané oblasti intervence k referenčnímu datu evaluace) se jako
nedostatečný jeví pokrok v zazávazkování u oblastí intervence 2.1 „Podnikatelská
infrastruktura a služby“, 2.3 „Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje“,
3.1 „Rozvoj regionálních center“ a 4.2 „Informovanost a publicita programu“. Pomalé tempo
zazávazkování u těchto oblastí podpory se potvrdilo rovněž při prognózování budoucího
možného vývoje v zazávazkování. S tím rovněž souvisí nižší tempo čerpání u těchto oblastí
podpory.
Při přijetí navrhovaných opatření, resp. doporučení navržených zhotovitelem u jednotlivých
oblastí intervence se zhotovitel nedomnívá, že by bylo bezpodmínečně nutné měnit alokace
jednotlivých prioritních os. Pouze u PO 4 je třeba zvážit, zda bude alokace vhodně využita ke
zvýšení informovanosti, publicity a následně i absorpční kapacity u ohrožených oblastí
podpory, k vyrovnání kurzových rozdílů či zda bude realokována na jiné účely, resp. oblasti
podpory.
2. Dosahuje věcný pokrok předpokládaného tempa? Hrozí u některého z cílů či
indikátorů, že s koncem programového období nebude dosažen? Bylo by vhodné
v důsledku reálného stavu ještě upravit indikátorovou soustavu ROP SČ? Bude
z důvodu neplnění některého z cílů třeba na něj brát v budoucím programovém
období zvláštní zřetel?
Co se týká věcného pokroku, zhotovitel nezjistil žádné nedostatky v indikátorové soustavě
ROP SČ, které by spočívaly v problémech se zjišťováním či obtížné měřitelnosti některých
parametrů. Všechny odchylky od původně plánovaných hodnot jsou logicky odůvodnitelné
a lze k nim přijmout odpovídající akční kroky/opatření (viz. doporučení).
Splnění indikátorů výstupu na úrovni programu je za určitých předpokladů reálně dosažitelné,
stejně jako splnění indikátoru výsledku na úrovni programu „Míra nehodovosti na silnicích II.
a III. tříd v regionu“ a „Počet nově vytvořených pracovních míst“. Plnění ostatních indikátorů
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výsledku na úrovni programu je však ohroženo a bude třeba přistoupit ke změně cílových
hodnot (více viz. doporučení).
Pro splnění cílových hodnot indikátorů výstupu a výsledku na úrovni jednotlivých prioritních
os je třeba přijmout určitá opatření (více viz. doporučení), zhotovitel se však nedomnívá, že
by bylo třeba přistoupit k úpravě indikátorové soustavy na úrovni jednotlivých prioritních os.
U prioritní osy 1 se nastavené cílové hodnoty u indikátorů výstupu jeví jako reálné
a přiměřené. Kromě indikátorů „Počet odstraněných bodových závad“ a „Délka nově
vybudovaných cyklostezek“ však zazávazkování i plnění registrují určité zpoždění oproti
původním předpokladům. S tím poté souvisí i zpoždění v plnění odpovídajících indikátorů
výstupu.
U prioritní osy 2 se nastavené cílové hodnoty jeví jako dobře nastavené a reálně dosažitelné.
Tempo závazkování a suma zazávazkovaného věcného plnění odpovídá pokroku programu
(s výjimkou indikátoru „Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu“, kde si je
ovšem zhotovitel vědom dostatečné absorpční kapacity ze strany žadatelů a očekává splnění
tohoto indikátoru). Rovněž plnění indikátoru výsledku na úrovni této PO je v souladu
s předpokládaným vývojem a není ohroženo.
U prioritní osy 3 je plnění indikátorů výstupu v souladu s očekáváními. U indikátorů
výsledku je tempo zazávazkování rovněž v pořádku, nicméně je třeba klást důraz na plnění
těchto zazávazkovaných hodnot indikátorů.
U prioritní osy 4 se rovněž zvolené indikátory jeví jako logické vzhledem k cílům této
prioritní osy a cílové hodnoty nejsou nereálné. Zde je však třeba klást důraz na zvýšení tempa
podávání a uplatňování žádostí, které přispějí k plnění věcného pokroku této prioritní osy.
Zhotovitel se domnívá, že indikátory byly vesměs zvoleny správně, nicméně dosahování
jejich předpokládaných cílových hodnot se vlivem působení neočekávaných externích faktorů
značně odlišuje od původních očekávání. Vzhledem k vývoji recese v EU je otázkou, zda
a jak v příštím programovacím období stanovit cestovní ruch jako samostatnou prioritní osu
v rámci ROP. Pokud cestovní ruch jako samostatná prioritní osa bude zvolen, pak je třeba
klást velký důraz na stanovení cílových hodnot indikátorů v této oblasti, neboť tyto jsou do
značné míry závislé na mnoha externích vlivech.
Při programování příštího programovacího období doporučuje zhotovitel se vyhnout volbě
indikátorů typu „Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí“, u nichž není zcela jasná
metodika zjišťování a měření.
3. Mohlo být prostřednictvím zaregistrovaných projektů dosaženo vyšší míry naplnění
stanovených cílů ROP SČ?
Hodnocení zaregistrovaných projektů a volba mezi nimi je prováděna na základě jasně
specifikovaných výběrových kritérií, která jsou transparentní a žadatelé mají možnost se

5

Střednědobá evaluace realizace ROP SČ – výtah z finální zprávy

s nimi dopředu seznámit. Hodnocení příspěvku k plnění cílů ROP SČ u každého
zaregistrovaného projektu spadá do kategorie hodnocení potřebnosti, relevance a výsledků
projektu, což je nejvýznamnější kritérium při hodnocení relevance a kvality projektu.
Při hodnocení projektů je však třeba klást důraz i na další hodnotící kritéria (např.
hospodárnost využití prostředků, udržitelnost, realizovatelnost a rizika projektu, atd.).
Z tohoto důvodu se jeví hodnocení plánovaného příspěvku projektů k naplnění cílů ROP SČ
jako optimální a vyvážené – vzhledem k dalším možným aspektům (např. vynaložené
prostředky, možná rizika, atd.).
Rovněž evaluační studie zpracovaná na zakázku NOK v tomto ohledu neshledala u ROP SČ
žádné nedostatky. Je tak možno konstatovat, že vyšší míry naplnění stanovených cílů ROP SČ
by bylo možno dosahovat pouze na úkor hospodárnosti, realizovatelnosti, udržitelnosti či
jiných kritérií projektů.
4. Došlo od začátku programovacího období k takovým změnám prostředí, které by
měly vliv na implementaci programu? Pokud ano, jaké je třeba v návaznosti na tyto
změny provést kroky?
Středočeský kraj – stejně jako všechny ostatní kraje, celá ČR i okolní státy EU – zaznamenaly
od začátku programovacího období dopady zhoršené hospodářské situace v Evropě i ve světě,
které se projevily a nadále se projevovat zřejmě budou i v hodnotách některých ukazatelů.
Mezi další faktory, které se výraznou měrou podepsaly na změně vnějšího prostředí a mají
významný vliv na implementaci programu v regionu, patří zejména zrušení podílu státního
rozpočtu na spolufinancování regionálních operačních programů a změna v rozpočtovém
určení daní.
Všechny tyto aspekty mají vliv na ochotu potencionálních žadatelů žádat o dotace z EU
a jejich schopnost projekty přiměřeně kofinancovat a do budoucna realizovat. K tomu je třeba
přihlédnout rovněž při přípravě příštího programovacího období, diskutovat s potencionálními
žadateli jejich možnosti/schopnosti a ochotu, a zaměřit se např. na inovativní nástroje podpory
z EU.
5. Mohlo být dosažené míry cílů (výsledků) dosaženo hospodárněji?
Hodnocení zaregistrovaných projektů a volba mezi nimi je prováděna na základě jasně
specifikovaných výběrových kritérií, která jsou transparentní a žadatelé mají možnost se
s nimi dopředu seznámit. Hodnocení hospodárnosti u každého zaregistrovaného projektu je po
hodnocení potřebnosti, relevance a výsledků projektu druhým nejvýznamnějším kritériem při
hodnocení relevance a kvality projektu.
Při hodnocení projektů je však třeba brát v potaz i další hodnotící kritéria (např. potřebnost
a projektu, jeho udržitelnost, realizovatelnost a rizika, atd.). Z tohoto důvodu se jeví
hodnocení hospodárnosti jako optimální a vyvážené – ani evaluační studie zpracovaná na
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zakázku NOK v tomto ohledu neshledala u ROP SČ žádné nedostatky. Je tak možno
konstatovat, že vyšší důraz na hospodárnost by nutně vedl k potlačení hodnocení dalších
aspektů, např. přínosů projektů, jejich realizovatelnosti, udržitelnosti atd.
6. Byla horizontální témata dostatečně zohledněna v implementačních mechanizmech
ROP SČ?
Obě horizontální témata byla přiměřeným a dostatečným způsobem popsána jak v operačním
programu, tak i v prováděcím dokumentu k němu. Příspěvek k plnění horizontálních témat byl
zohledněn ve výběrových kritériích při volbě projektů. Principy horizontálních témat jsou
popsána i v dostupných manuálech/příručkách pro žadatele/příjemce, jsou zahrnuty do
smluvních podmínek, atd.
Na základě toho lze konstatovat, že obě povinná horizontální témata (tedy rovné příležitosti
i udržitelný rozvoj) byla přiměřeným způsobem začleněna do implementačních mechanismů.
7. Přispěje ROP SČ vzhledem k typu programu v dostatečné míře ke zlepšení rovných
příležitostí v regionu Středních Čech?
Příspěvek ROP SČ ke zlepšení rovných příležitostí v regionu Středních Čech byl posuzován
na základě analýzy vzorku přijatých projektů, které se ke zlepšení rovných příležitostí
zavázaly.
U prioritní osy 1 je zřejmé, že u některých projektů (např. opravy, rekonstrukce či výstavby
komunikací) lze vliv na rovné příležitosti identifikovat pouze nepřímo (pokud tedy vůbec).
U prioritní osy 2 je sice příspěvek k plnění rovných příležitostí deklarován v mnoha
projektech, nicméně častokrát jsou tato kritéria rovných příležitostí plněním horizontálních
témat spíše nepřímým a okrajovým. Projekty, které by v této prioritní ose mohly teoreticky
nejvíce přispívat k naplnění horizontálních témat, by mimo jiné spočívaly např. ve vytvoření
nových pracovních míst (např. pro handicapované), budování bezbariérových přístupů
Zhotovitel se domnívá, že na prioritní ose 3 lze nejlépe v rámci ROP SČ demonstrovat vliv
programu na rovné příležitosti. Tyto projekty totiž jednak přispívají k tvorbě nových
pracovních míst, ale zaměřují se i na rodiny s dětmi, na děti samotné i seniory a osoby
zdravotně handicapované, atd.
Zhotovitel se domnívá, že vzhledem k typu programu, jeho zdrojům financování a typu
podporovaných aktivit (potažmo priorit a oblastí podpory) přispívá ROP SČ v přiměřené míře
ke zlepšení rovných příležitostí v regionu.
8. Přispěje ROP SČ vzhledem k typu programu v dostatečné míře ke zlepšení
udržitelného rozvoje v regionu Středních Čech?
Příspěvek ROP SČ ke zlepšení udržitelného rozvoje v regionu Středních Čech byl posuzován
na základě analýzy vzorku přijatých projektů, které se ke zlepšení udržitelného rozvoje
zavázaly.
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U projektů v prioritní ose 1 často dochází ke snižování emisí (a tím i zlepšování vlivu ŽP na
život obyvatel regionu), využívání hromadné dopravy a dalších k životnímu prostředí
přátelštějších technologií. Z volby environmentálních kritérií je nicméně patrné, že jednotliví
příjemci přistupují k výběru environmentálních kritérií individuálně a rozdílně – někteří
skromněji, jiní naopak.
U prioritní osy 2 je zřejmé, že environmentální kritéria jsou zde příjemci pojímána spíše ve
smyslu nepoškozování životního prostředí než jeho proaktivní ochranou.
Projekty zaregistrované a schválené v prioritní ose 3 uvádějí často jako vedlejší efekt
snižování emisí a jejich negativní vliv na zdraví obyvatel regionu, dále jsou zde využívány
moderní environmentálně přátelštější technologie a recyklované materiály.
Vzhledem k typu programu, jeho zdrojům financování a typu podporovaných aktivit
(potažmo priorit a oblastí podpory) přispívá ROP SČ v přiměřené míře ke zlepšení
udržitelného rozvoje v regionu.
9. Je institucionální zajištění ROP SČ efektivní?
Organizační struktura ÚRR ROP SČ je prakticky totožná s organizačními strukturami
ostatních ROP, odpovídá relevantní legislativě a pokrývá všechny potřebné oblasti. Zhotovitel
při zpracování projektu neodhalil žádné nedostatky v kvalitě, efektivitě či v řízení
implementace, které by se projevily např. nedostatečným pokrytím jakékoliv z funkčností
systému či stížnostmi z řad žadatelů/příjemců.
Zhotovitel se domnívá, že regionální operační programy mají v porovnání s tematickými
operačními programy blíže k žadatelům/příjemcům podpory a lépe a efektivněji tak dokážou
reagovat na jejich potřeby (např. při identifikaci absorpční kapacity, směřováním publicity,
atd.).
10. Poskytuje informační systém dostatečně kvalitní data pro monitoring a evaluaci
ROP SČ?
IS MONIT 7+ sice zachycuje potřebné údaje včas a řádně, nicméně jeho základní verze
negeneruje souhrnné sestavy, se kterými by bylo možné okamžitě pracovat. Zhotovitel se
domnívá, že pro efektivní řízení implementace je třeba mít rychlý přístup k aktuálním
informacím vyplývajícím z IS MONIT 7+. Při neexistenci nadstavby nad tento software je
třeba, aby relevantní pracovníci data různě dopočítávali (což je poměrně složité a přináší to
s sebou samozřejmě větší riziko chyb) a zkušenosti z práce s tímto softwarem jsou těžko
přenositelné.
Zhotovitel dále došel k závěru, že by měla být detailně prověřena aktuálnost a platnost dat
v IS MSC 2007 (ve spolupráci se společností Tesco Software, jakožto poskytovatelem tohoto
softwaru), neboť mnoho sestav v tomto systému není využíváno nebo není aktualizováno
(z důvodu nepotřebnosti), nicméně tyto sestavy jsou i nadále generovatelné. Data ze systému
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jsou však dále využívána k různým účelům a mohou být – bez rutinních zkušeností s tímto
operačním programem – dezinterpretována.
11. Jsou výběrová kritéria jako celek nastavena tak, aby umožnila výběr projektů
s největším přínosem pro plnění cílů ROP SČ? Je proces výběru projektů
dostatečně transparentní?
Hodnotící kritéria (resp. kritéria výběru projektů) jsou samostatným dokumentem a tvoří
součást pokynů pro žadatele (pro každou výzvu). Každý žadatel tudíž má přístup k těmto
hodnotícím kritériím a může je posoudit a sám posoudit, zda jeho projekt daným výběrovým
kritériím vyhovuje či ne. Zhotovitel došel k závěru, že výběr projektů je transparentní.
U většiny oblastí intervence došlo v rámci výzev k předkládání projektů ke změně
hodnotících kritérií při výběru projektů. Došlo ke snížení váhy relevance projektu a jeho
přínosu pro ROP (ze 70% na 40 %, nicméně důraz na plnění cílů ROP je stále hlavním
hodnotícím kritériem při výběru projektů), výraznému zesílení tlaku na hospodárnost projektů
a tím i posílení ekonomických kritérií výběru a k rozšíření bodových spekter u hodnocení
jednotlivých aspektů (nicméně zhotoviteli se tato škála nejeví natolik široká, aby toto
spektrum ohrožovalo transparentnost hodnocení).
Rovněž dle evaluační studie vypracované pro MMR v roce 2010 jsou výběrová kritéria
transparentní a nejsou zde žádná reálná rizika ohrožující správnou implementaci programu.
Ani zhotovitel neidentifikoval při studiu dokumentů/podkladů rizika ohrožující
transparentnost hodnocení projektů.
12. Jak efektivně pobíhají dosavadní aktivity v oblasti revitalizace brownfields a jaká je
jejich návaznost na Národní strategii regenerace brownfieldů v ČR?
V české legislativě není pojem "brownfields" definován. V rámci platné české legislativy je
na základě věcného vymezení jevů, definující "brownfields", pozorovatelná věcná dělba dle
kompetencí jednotlivých ministerstev a jejich agend. Zákony, vyhlášky a metodiky pak dále
organizačně a strategicky nastavují monitoring, řešení a financování těchto jevů. Informace
o zanedbaných, opuštěných a ekologicky závadných objektech jsou sbírány a zveřejňovány
v rámci gesčních ministerstev, kterými jsou Ministerstvo pro místní rozvoj (v oblasti
územního rozvoje a stavebního zákona) a Ministerstvo životního prostředí (ekologické zátěže
a jejich řešení).
Ze strany MPO a MMR jsou zpracovány studie a vytvořeny funkční databáze objektů
"brownfields". Tyto databáze nejsou navzájem provázány a na úrovni Středočeského kraje
nedefinují stejné objekty. Bližším studiem dokumentace související se vznikem databází je
možno rozdíly odůvodnit zejména rozdílnou definicí pojmu "brownfields", specifikací
velikosti "brownfields" a minimální (prakticky žádnou) koordinací řešení "brownfields"
a financování jejich revitalizace ze strukturálních fondů. MMR jako nejvyšší státní orgán pro
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územní rozvoj a MZe jako vlastník největšího počtu "brownfields" nejsou členy platforem pro
spolupráci v oblasti "brownfields" definované Národní strategií regenerace brownfieldů v ČR.
13. Jaký je finanční a věcný pokrok v naplňování cílů podpory revitalizace brownfields
v ROP SČ a jiných operačních programech? Jaké další formy podpory pro
revitalizace brownfields je/bude možno využít? Jaké změny je třeba provést pro
zvýšení zájmu žadatelů o projekty na odstranění starých ekologických zátěží malého
rozsahu a transformace brownfields s budoucím nekomerčním využitím? Je možné
provést synergické procesy s jinými OP?
Ze zhotoviteli dostupných sestav z monitorovacího systému (IS MONIT 7+ a IS MSC 2007),
z názvu projektů, popisu projektů a jejich aktivit nelze jednoznačně identifikovat, zda se jedná
o podporu regenerace "brownfields". V rámci předkládaných příloh k projektům není
v žádném programu vyžadována dokumentace, prokazující status "brownfields" či soulad
s jakoukoli databází "brownfields".
V rámci monitoringu ROP SČ lze „brownfields“ identifikovat pouze na základě
environmentálních kritérií (k jejichž plnění se žadatel sám dobrovolně přihlásí). Podle těchto
environmentálních kritérií lze určit počet projektů, jejichž realizátoři se k plnění těchto kritérií
zavázali a měla by být zjistitelná rovněž výměra regenerované plochy (před a po realizaci
projektu) – je však zřejmé, že žadatelé nemají jednoznačný přístup k zadávání hodnot této
výměry (sestava R22).
Posouzení finančního a věcného pokroku při naplňování cílů podpory revitalizace brownfields
v ROP SČ a jiných operačních programech je tak nemožné, resp. jednalo by se o odhady
založené na spekulacích.
Atraktivita realizace projektů v ROP SČ se zaměřením na "brownfields" je úměrná
možnostem komerčního využití podpořených objektů, výší poskytnuté investice a dalším
faktorům, kterými jsou např. rozvojová strategie regionu, socio-demografický rozvoj atd.
Změna charakteru využití objektů pro veřejné účely je pro mnoho soukromých investorů
neatraktivním tématem a tuto otázku je tudíž třeba do budoucna zvážit.
Pro zvýšení zájmu žadatelů o projekty na řešení brownfields je třeba upravit stávající
legislativní úpravu a strategické dokumenty na úrovni vlády či regionů tak, aby bylo
jednoznačně stanoveno, co to vlastně "brownfields" je a jak je možné jej prokázat či měřit.
Celková strategie možností revitalizace "brownfields" je v současné době roztříštěna do gescí
různých ministerstev a je třeba se dobře orientovat mezi několika dotačními zdroji. Mimo
operačních (dotačních) programů je možno pro podporu revitalizace "brownfields" využít i
jiné zdroje, které jsou jejich alternativou, resp. doplňkem. Jedná se zejména o investiční
pobídky a iniciativy Jessica, Jaspers a Jeremie.Pro případného žadatele není jednoduché se
vyznat v možnostech, které jsou mu nabízeny.
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Rovněž je třeba jednoznačně specifikovat, jakým způsobem bude prokazováno, že se skutečně
jedná o "brownfields" (fotodokumentace, soulad s některou z databází brownfields, atd.)
Pro zlepšení koordinace a synergií řešení brownfields v rámci různých programů je třeba
vytvořit přehledný institucionální rámec pro regenerace "brownfields" a dle toho upravit
vztahy mezi státními a krajskými orgány. Zároveň by bylo vhodné na úrovni veřejné a územní
správy definovat jednotný postup vytvoření a správy jakéhokoliv seznamu či databáze objektů
typu „brownfields“, v rámci kterého by bylo možno nalézt objekty, na jejichž revitalizaci by
bylo možno využít veřejné zdroje (národní dotační programy, evropské dotační programy,
investiční pobídky aj.). Rovněž by bylo vhodné zavést kategorizaci "brownfields" a systém
pro určování priority regenerací.
Do budoucna by bylo vhodné přiměřeným způsobem podpořit rozvíjení forem spolupráce
mezi soukromým a veřejným sektorem (včetně PPP), vytvořit nástroje pro podporu regenerací
a prevenci "brownfields" a zajistit kvalitu a udržitelnosti projektů regenerací.
14. Jak efektivně pobíhá dosavadní realizace IPRM? Jaký je finanční a věcný pokrok
v naplňování cílů IPRM? Jaké je třeba dále provést kroky?
V IPRM Kladno bylo v IS MONIT 7+ k referenčnímu datu evidováno 16 projektů a na území
vymezeném v IPRM Mladá Boleslav je v IS MONIT 7+ k referenčnímu datu evidováno 8
projektů. Zazávazkováno bylo 47 % předpokládaných způsobilých výdajů a proplaceno cca
6% celkové alokace na tuto oblast intervence, což je stav velmi neuspokojivý (a to nejen ve
vztahu ke Smlouvě o realizaci IPRM, ve vztahu k průměru ROP SČ, ale i vůči
celorepublikovému průměru)..
Lze konstatovat, že byť (a nebo právě proto, že) mají obě statutární města alokaci na své
projekty prakticky smluvně přislíbenou, efektivita podpory v této oblasti intervence je
s ohledem na tempo zazávazkování a proplácení a s ohledem na plnění věcného pokroku –
v porovnání s ostatními oblastmi podpory - nízká.
Co se týká věcného plnění indikátorů výstupu na celou oblast intervence 3.1, nevnímá plnění
těchto indikátorů zhotovitel jako rizikové. Ovšem co se týká plnění indikátorů stanovených ve
Smlouvách o realizaci IPRM obou statutárních měst, lze konstatovat, že ke značenému
zpoždění dochází zejména u indikátorů týkajících se regenerace a revitalizace území
(brownfields, veřejných prostranství), vytváření nových pracovních míst, zvyšování
návštěvnosti kulturních zařízení a zvyšování celkového počtu uživatelů veřejných služeb, atd.
Toto zpoždění souvisí se zpožděním v předkládání žádostí o dotaci.
Nicméně, obě statutární města se stále domnívají, že finanční prostředky alokované ve svých
smlouvách o IPRM jsou stále schopny vyčerpat a věcné indikátory, k jejichž plnění se ve
smlouvě o realizaci IPRM zavázaly, naplnit. Zásobníky projektů jsou na jejich stranách – dle
jejich vyjádření – dostatečné a mají tudíž dostatečnou absorpční kapacitu.
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Pro urychlení implementace této oblasti podpory zhotovitel doporučuje zavést pravidelnou
osobní kontrolu procesů a dodržování lhůt administrativních procedur na straně ÚRR
i příjemců a zavést pravidelné pracovní schůzky mezi projektovými manažery IPRM
a odpovědnou osobou na straně ÚRR (tyto schůzky by měly být čistě koordinační a jejich
cílem by mělo být zrychlení implementace obou IPRM – tzn., měly by se uskutečňovat mimo
pravidelné jednání Řídícího výboru IPRM).
To, že statutární města o podporu z ROP prakticky s ostatními městy nesoutěží, je sice
dobrým předpokladem pro jejich růst, nicméně při implementaci této podpory je třeba
důkladně dbát na dodržování všech postupů vyplývajících z relevantní dokumentace
(harmonogramy, plány, rozpočty, smlouvy, atd.), a to na obou stranách. Jedině tak může
koncept IPRM fungovat i v příštím programovacím období.

3. Doporučení
Navržená doporučení reflektující učiněná zjištění byla zpracována do souhrnné tabulky (viz
níže). Ke každému doporučení (zjištění) byla stanovena jeho závažnost a k jakému období se
vztahuje. Detailní rozpracování navržených doporučení obsahuje finální zpráva z tohoto
projektu.
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ZJIŠTĚNÍ

DOPORUČENÍ

ZÁVAŽNOST OBDOBÍ

1. Vzhledem ke zhotovitelem stanovenému mezníku
týkajícímu se tempa zazávazkování (60% finanční
alokace na dané oblasti intervence k referenčnímu
datu evaluace) se jako nedostatečný jeví pokrok v
zazávazkování
u oblastí
intervence
2.1
„Podnikatelská infrastruktura a služby“, 2.3
„Propagace a řízení turistických destinací
Středočeského kraje“, 3.1 „Rozvoj regionálních
center“ a 4.2 „Informovanost a publicita programu“.
Pomalé tempo zazávazkování u těchto oblastí
podpory se potvrdilo rovněž při prognózování
budoucího možného vývoje v zazávazkování.

U PO 2 by měl ŘO přistoupit k vyhlášení výzev
k předkládání projektů zaměřených zejména na plnění
věcných
indikátorů.
Doporučení
ke
zlepšení
implementace v rámci opatření 3.1 jsou popsána
v kapitole 3.6 této zprávy. U prioritní osy 4, resp. oblasti
podpory 4.2 by měl ŘO přistoupit ke zrychlení podávání
projektů zaměřených na informovanost a publicitu
programu či včas přistoupit k realokaci – alespoň části
zbývající alokace – na jiné účely, resp. oblasti podpory.

2

2007+

2. Zhotovitelem
navrženého
mezníku
45%
proplacených ŽOP nedosáhly oblasti intervence 1.1
a 1.2, 2.1 a 2.3, 3.1 a 3.2, 4.2 a 4.3. U oblastí
intervence 2.1 a 2.3, 3.1 a 4.2 koresponduje nízká
rychlost
proplácení
s nízkým
tempem
zazávazkování (viz. výše). Prognózy čerpání
indikují, že oblast intervence 3.2 rizikem
nedočerpání alokace ohrožena není.

V souvislosti s nízkým zazávazkováním a čerpáním v PO
4 lze ŘO doporučit zvážení využití alokace PO 4
zejména ke zvýšení informovanosti, publicity a následně
tudíž i absorpční kapacity v oblastech podpory 1.1 a 1.2,
eventuálně k realokování zbývající částky na jiné účely,
resp. oblasti podpory.

2

2007+

3. Programový dokument ani prováděcí dokument
k ROP SČ nestanovily žádné průběžné – kontrolní
hodnoty indikátorů věcného pokroku, jichž by mělo

Na základě zkušeností z evaluací jiných operačních
programů zhotovitel doporučuje, aby se v příštím
programovacím období ke stanovení těchto průběžných

3

2014+
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ZJIŠTĚNÍ

DOPORUČENÍ

ZÁVAŽNOST OBDOBÍ

být dosaženo v průběhu programovacího období
2007 – 2013.

hodnot přistoupilo, neboť na základě jejich
plnění/neplnění v daném okamžiku lze pak jednoznačně
přistoupit k případným změnám/úpravám v rámci OP.

4. Indikátory výstupu na úrovni programu dosahují
přiměřeného tempa kromě indikátoru „Počet
podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu“.
Nízké plnění tohoto indikátoru však souvisí s
nízkým procentem zazávazkování u oblastí
intervence 2.1 a 2.3 (tzn. „Podnikatelská
infrastruktura a služby“ a „Propagace a řízení
turistických destinací Středočeského kraje“).

Plnění tohoto indikátoru souvisí se schvalováním
projektů v těchto oblastech podpory. Pokud bude
dokončeno hodnocení u výzev jež k referenčnímu datu
nebyly zaneseny v IS (eventuálně budou výzvy v těchto
oblastech ještě vyhlášeny) nebude zřejmě ohrožena ani
rychlost závazkování/ čerpání ani věcné plnění u těchto
oblastí intervencí.

2

2007+

5. Z indikátorů výsledku na úrovni programu je
v současné době plněn pouze indikátor poklesu
„Míry nehodovosti na silnicích II. a III. tříd
v regionu“ a existuje reálná šance na splnění cílové
hodnoty indikátoru „Počtu nově vytvořených
pracovních míst“. Další indikátory výsledku na
úrovni programu však plněny nejsou.

S ohledem na základní logiku intervence ROP SČ
zhotovitel doporučuje, aby plánované cílové hodnoty u
indikátorů souvisejících s cestovním ruchem byly
sníženy právě na původní (tedy výchozí) hodnoty těchto
indikátorů.

1

2007+

Dále zhotovitel doporučuje zaměřit výběr projektů
v oblasti dopravy tak, aby došlo k výběru projektů, které
se zaměřují především na zvýšení počtu osob
přepravených veřejnou dopravou.
V souvislosti se změnami v socio-ekonomickém
prostředí i v souvislosti s nízkým zazávazkováním a
čerpáním v PO4 doporučuje zhotovitel zrealizovat
14
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ZJIŠTĚNÍ

DOPORUČENÍ

ZÁVAŽNOST OBDOBÍ

projekt na průzkum atraktivity podpořených měst a obcí.
Tento indikátor pro příští programovací období
zhotovitel již nedoporučuje volit, neboť jeho ověření
v průběhu implementace je náročné a nelze na jeho
základě operativně přijmout nápravná opatření.
6. U PO 1 dochází k v současné době ke zpoždění
v plnění, resp. zazávazkování projektů obsahujících
indikátory zaměřené na prodloužení délky nových a
rekonstruovaných silnic II. a III. třídy, délky
nových místních (městských) komunikací celkem a
zvýšení počtu nově pořízených nízkopodlažních
vozidel ve veřejné dopravě. Nízká míra plnění
těchto indikátorů výstupu má za následek nízké
plnění indikátorů výsledku.

Pro zvýšení absorpční kapacity u této PO by měla/mohla
být využita podpora z PO4, která má k referenčnímu datu
nízký podíl zazávazkovaných/vyčerpaných prostředků.
Rovněž by měl být vyvíjen větší tlak na
žadatele/příjemce v oblasti plnění hodnot indikátorů, ke
kterým se ve svých žádostech zavázali (ev.
sankcionování zpoždění plnění).

1

2007+

7. U PO2 je plnění indikátorů výstupu i výsledku
v souladu s původními očekáváními. Pouze
u indikátoru „Počet podpořených projektů na rozvoj
cestovního
ruchu“
dochází
ke
zpoždění
v zazávazkování a tudíž i plnění.

Zhotovitel doporučuje ŘO přistoupit k výběru dalších
projektů v této PO (ev. vypsání dalších výzev).

2

2007+

8. U PO 3 vykazuje plnění indikátorů výsledku určité
zpoždění z hlediska dosahování hodnot, ke kterým
se úspěšní žadatelé zavázali (byť jsou všechny
indikátory výsledku z hlediska zazávazkování

U indikátorů výsledku je třeba dbát na to, aby příjemci
indikátory, ke kterým se zavázali, skutečně plnili.
V případě potřeby by měl ŘO přistoupit k sankcionování
nedostatečného, ev. zpožděného plnění.

1

2007+
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v pořádku).
U indikátorů výstupu PO 3 není v současné době
v procesu administrace žádná ŽOD, která by
indikovala možné zvýšení očekávání plnění
indikátoru „Počet nově pořízených ekologických
vozidel ve veřejné dopravě“.

S ohledem na prognózu budoucího plnění indikátoru
„Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné
dopravě“ zhotovitel doporučuje ŘO projednat zvýšení
závazku (resp. dodržení původního odhadu) k naplňování
tohoto indikátoru u statutárních měst Kladno a Mladá
Boleslav, kteří jsou oprávněnými žadateli o podporu
tohoto typu aktivity.

9. U PO4 se jako potencionálně riskantní může do
budoucna jevit plnění indikátorů výstupu
„Realizace evaluačních studií a zpráv celkem“ a
„Počet vytvořených metodických a technickoinformačních materiálů“.
Závazek příjemců
nedosahuje původních očekávání a s tím souvisí i
nízká míra plnění těchto indikátorů.

Z toho důvodu zhotovitel doporučuje ŘO připravit
takové projektové záměry, které by se zaměřily na plnění
cílových hodnot definovaných indikátorů.

2

2007+

10. Pravdivost žadatelem deklarovaných příspěvků
k plnění HT je subjektivní a hodnotitelům často
nezbývá než obodovat spíše deklarovanou snahu
žadatelů/příjemců o plnění horizontálních témat.
Někteří žadatelé jsou v popisu/příslibu plnění HT
skromnější, jiní se snaží na těchto kritériích získat
další body při hodnocení ŽOD. Skutečné plnění
horizontálních témat deklarovaných v ŽOD však
kontrolováno není a z jejich následného neplnění

Zhotovitel doporučuje ŘO, resp. hodnotitelům projektů,
aby na logické posouzení žadatelem uvedených příslibů
skutečně kladli důraz a bodově ocenili zejména
provázanost příslibu plnění horizontálních témat na
volbu relevantních indikátorů, ke kterým se žadatel
zavazuje. To, jestli ROP SČ přispívá vzhledem k typu
programu a jeho zdrojům financování v dostatečné míře
ke zlepšení horizontálních témat v regionu totiž závisí na
faktu, jestli je na straně ŘO (resp. hodnotitelů) zvolen

2

2007+
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jednotný přístup k posuzování míry zlepšení rovných
příležitostí/udržitelného rozvoje v projektech. Pro příští
programovací období doporučuje zhotovitel provázat
hodnocení horizontálních témat při výběru projektů s
hodnocením relevantních indikátorů, které s těmito HT
souvisejí.

11. Dle evaluační studie NOK jediné eventuální riziko
související s výběrovými kritérii (tedy i s kritérii
pro hodnocení HT) je příliš úzké vymezení těchto
kritérií. Příliš úzce vymezená kritéria nedávají
prostor pro skutečné vyhodnocení obsahu a přínosů
projektu. Projekty pak mohou být žadateli psány na
míru tak, aby se maximalizovalo bodové
ohodnocení projektu de facto bez ohledu na obsah
projektu. Problém spočívá v tom, že nastavení
kritérií někdy nutí přidělit body i za očividně
účelová řešení. Důvodem je, že u kritérií není
hodnocena míra kvality zajištění dané věci a
kritérium je de facto hodnoceno pouze formou
Ano/Ne (Má/Nemá).

Zhotovitel doporučuje sjednotit pravidla způsobu
hodnocení horizontálních kritérií a dodržování jejich
plnění.

2

12. Organizační struktura ROP SČ odpovídá
organizační struktuře nastavené v rámci všech
ostatních regionálních operačních programů – resp.

Funkčnost organizačních struktur a pracovních pozic
jednotlivých zaměstnanců v různých úřadech není možné
srovnávat ani posuzovat bez znalosti jejich pracovních

2
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názvy
či
uspořádání
jednotlivých
odborů/oddělení/úseků. Co se týká celkového počtu
zaměstnanců Úřadu regionální rady ROP SČ, má
ROP SČ třetí nejmenší počet zaměstnanců (jeho
alokace je ze všech ROPů v ČR nejnižší). Z
prostého porovnání výše alokace na ROPy a počtu
zaměstnanců v rámci implementace však vyplývá,
že ROP SČ má po ROP Moravskoslezsko druhý
nejnižší podíl alokace na jednoho zaměstnance
implementace.

náplní. Zhotovitel doporučuje zadavateli do stávající
implementace ROP SČ v tomto programovacím období
již další zaměstnance implementace nepřibírat.

13. Finanční pokrok je v PO 4 nízký, nicméně nejnižší
zazávazkování/čerpání je u oblasti podpory 4.2,
která je zaměřena na informovanost a publicitu
programu.

Zhotovitel doporučuje posílit absorpční kapacitu u této
prioritní osy a zvýšit tempo předkládání projektů.
V případě, že se s ohledem na hospodárnost ŘO
rozhodne další prostředky na Technickou pomoc již
nevynakládat, je třeba přistoupit k realokaci prostředků
na jiné účely/oblasti intervence.
Vzhledem k zaměření oblastí podpory 4.2 a 4.3 došel
zhotovitel k názoru, že aktivity v těchto dvou oblastech
podpory jsou si natolik blízké a jsou vzájemně natolik
provázané, že pro zjednodušení implementace této
prioritní osy v příštím programovacím období
doporučuje tyto oblasti intervence/aktivity spojit pod
jednu oblast podpory.

18
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14. Zhotovitel se po zkušenostech z evaluací různých
OP domnívá, že práce s IS MONIT 7+ je sice pro
pověřené
pracovníky implementace
rutinní
záležitostí, nicméně přínos manažerských nadstaveb
nad tento program je evidentní. IS MONIT 7+ sice
zachycuje potřebné údaje včas a řádně, nicméně
jeho základní verze negeneruje souhrnné sestavy, se
kterými by bylo možné okamžitě pracovat.
Pověření pracovníci pak souhrnná data na základě
odzkoušených metodik v excelu dopočítávají a
ověřují, což je pracné, nezasvěcenou osobou
prakticky nekontrolovatelné a přináší to s sebou
samozřejmě větší riziko chyb.

Zhotovitel se domnívá, že pro efektivní řízení
implementace je třeba mít rychlý přístup k aktuálním
informacím vyplývajícím z IS MONIT 7+. I s ohledem
na současné nízké tempo zazávazkování/čerpání PO 4
doporučuje ŘO zvážit užitečnost dodatečného
softwaru/nadstavby nad základní informační systém ať
už v tomto nebo zejména v příštím programovacím
období.

2

15. Pro plnění indikátorů dopadu na úrovni programu a
indikátorů výsledku napříč programem a prioritními
osami je v IS MSC 2007 chybně zadán způsob
výpočtu plnění u těch indikátorů, které jsou
vykazovány v % či vykazují nenulové výchozí
hodnoty.

Dle vyjádření zadavatele již byl správce IS MSC 2007 na
tuto skutečnost opakovaně upozorňován, nicméně
náprava dosud sjednána nebyla. Zhotovitel doporučuje
zadavateli na tento metodický nedostatek správce IS
MSC 2007 nadále oficiálně upozorňovat, neboť data z IS
MSC 2007 jsou poskytována různým subjektům
k různým účelům a mohlo by dojít k dezinterpretaci
dosaženého pokroku při realizaci ROP SČ.

1
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16. V IS MONIT 7+ jsou u některých projektů zadány
výchozí hodnoty jiné než nulové (byť by se tyto již
z logiky výkladu těchto indikátorů měly rovnat nule
– např. „Počet nově vytvořených pracovních
míst…“, atd.). Tento omyl/nepochopení na straně
žadatelů/příjemců potom způsobuje odlišnosti
v hodnotách uvedených v IS MONIT 7+ a IS MSC
2007.

Zhotovitel doporučuje zadavateli kontrolu výchozích
hodnot těchto zmiňovaných indikátorů (viz. kapitola
3.1.1.2) - dle ŽOD či Smlouvy.

1

2007+

17. Řada sestav v IS MSC 2007 není aktualizována
nebo nemají pro ŘO ROP SČ žádnou vypovídací
hodnotu. Pokud by se nezasvěcený uživatel IS MSC
2007 na tyto sestavy spolehnul, může dojít
k mylným závěrům.

Aktuálnost a platnost dat a sestav v IS MSC 2007 by
měla být detailně prověřena (i ve spolupráci se
společností Tesco Software, jakožto poskytovatelem
tohoto softwaru), neboť data z tohoto systému jsou dále
využívána k různým účelům a mohou být – bez rutinních
zkušeností
s tímto
operačním
programem
–
dezinterpretována. Nevyužívané sestavy by do budoucna
neměly být generovatelné.

1

2007+

18. V současné době se připravuje výběrové řízení na
tvorbu nového Programu rozvoje územního obvodu
Středočeského kraje - tento podklad bude k
dispozici nejdříve na začátku roku 2012.
Aktualizace Územně analytických podkladů SK
byla v době realizace tohoto projektu dokončena,
nebyla však v době zpracování a odevzdání tohoto

Zhotovitel doporučuje ŘO, aby pro tvorbu operačního
programu zahrnujícího priority Středočeského kraje v
příštím programovacím období, byly v maximální možné
míře zapracovány údaje z nového Programu rozvoje
územního obvodu Středočeského kraje a z
aktualizovaných Územně analytických podkladů
Středočeského kraje.

2
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výstupu schválena Zastupitelstvem kraje a proto
nemohla být využita.
19. Většina strategických dokumentů na úrovni kraje již
není aktuální. Lze očekávat, že z aktualizované
verze Programu rozvoje územního obvodu
Středočeského kraje (v době zpracování probíhalo
výběrové řízení na dodavatele, výstupy by měly být
dokončeny na jaře 2012) a z Územně analytických
podkladů vyplynou závěry, na jejichž základě bude
možno navrhnout/ověřit základní strategii a teze
kraje pro příští programovací období.

Zhotovitel doporučuje ŘO, aby pro tvorbu operačního
programu zahrnujícího priority Středočeského kraje v
příštím programovacím období, byly v maximální možné
míře zapracovány údaje z nového Programu rozvoje
územního obvodu Středočeského kraje a z
aktualizovaných Územně analytických podkladů
Středočeského kraje. ŘO by měl usilovat o to, aby se stal
součástí pracovní skupiny pro zpracování aktualizací
těchto dokumentů. Do aktualizací těchto strategických
dokumentů bude třeba dopracovat oblasti územní veřejné
správy, výzkumu a vývoje i inovací, a dále bezpečnosti,
prevence a řešení rizik, což jsou témata, která dosud
nebyla v žádném ze strategických dokumentů kraje
explicitně pokryta.

2

20. U podpořených projektů v rámci ROP SČ lze pouze
velmi těžko specifikovat, zda se jedná o brownfield
či nikoliv. Záleží pouze na žadateli, zda označí
relevantní environmentální kritérium v ŽOD či ne.

Zhotovitel doporučuje zpřehlednit oblast podpory
brownfields a nastavit jasná pravidla bodového
zvýhodnění
(včetně
jasného
popisu
způsobu
prokazování, že se o brownfield skutečně jedná).

2

Při posuzování a hodnocení ŽOD poté není
prováděna žádná kontrola, zda se o brownfield
skutečně jedná (v současné době již není

Rovněž by bylo vhodné, aby podpořené brownfields byly
v IS jednoznačně označitelné a tudíž i vytříditelné (ať už
dle názvu projektu či dle některého z kritérií).
21
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vyžadována ani fotodokumentace), není prováděno
žádné porovnání s evidencí v některém již
existujícím seznamu/databázi brownfield v gesci
kraje či příslušných ministerstev.

Pro příští programovací období doporučuje zhotovitel
ŘO nastavit s KÚ a s příslušnými ministerstvy efektivní
koordinaci podpory brownfield s jasně vymezenými
pravidly a tuto oblast rovněž srozumitelně popsat pro
potencionální žadatele/příjemce.

21. Nesporným a zhotovitelem ověřeným faktem je, že
dochází ke zpoždění předkládání ŽOD na straně
obou statutárních měst a tím i ve zpoždění
zazávazkování/čerpání/plnění věcných indikátorů.
Z analýzy
termínů
předkládání/schvalování/podpisů, atd. vyplývá, že
ke zpoždění v administrativních procedurách
dochází i na straně ŘO. Uplatnění jakýchkoli sankcí
vyplývajících ze Smluv o realizaci IPRM by tudíž
mohlo být předmětem sporů. Obě statutární města
stále indikují, že finanční prostředky alokované ve
svých smlouvách o IPRM jsou stále schopny
vyčerpat a věcné indikátory naplnit. Zásobníky
projektů jsou na jejich stranách – dle jejich
vyjádření – dostatečné a mají tudíž dostatečnou
absorpční kapacitu.

Zhotovitel navrhuje, aby se přistoupilo k jednáním, v
jejichž rámci bude vytvořen nový závazný harmonogram
(jak pro statutární města, tak pro ŘO). Kontrolní dny pro
dodržení harmonogramu by měly být stanoveny
čtvrtletně a v případě, že bude docházet ke zpožděním na
straně statutárních měst, navrhuje zhotovitel uplatnit
sankci dle odstavce č. 2 písmena g) článku 7 Smlouvy o
realizaci IPRM – prakticky tedy realokaci 30% z
alokované finanční částky na IPRM statutárního města,
které poruší nově odsouhlasený harmonogram.

1

2007+

22. V současné době ani zástupci statutárních měst, ani
samotní příjemci z tematických operačních

Zhotovitel doporučuje zadavateli zvážit, zda by ať už
zpětně či do budoucna neměly být synergické efekty

2

2007+
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programů, jež získali bonifikaci díky zařazení do
indikativního seznamu projektů IPRM, nemají
žádnou evidenční, resp. oznamovací povinnost
(vůči městu či ÚRR), kdy by bylo jasné, zda dotaci
získali. Z informací, jež zástupci obou statutárních
měst zhotoviteli poskytli, vyplývá, že v Kladně bylo
těchto projektů více než 100, v Mladé Boleslavi
doposud 3.

DOPORUČENÍ
přidělení podpory v rámci tematických operačních
programů sledovány (MSC tuto možnost sice teoreticky
má, nicméně při zběžné kontrole sestav z IS MSC 2007
je zřejmé, že žádná evidence tohoto faktu prakticky
neexistuje). Jedině díky těmto informacím totiž bude
možné objektivně hodnotit skutečně dopady IPRM na
region.

Pozn.: Závažnost zjištění
1 – velmi závažné
2 – středně závažné
3 – okrajové)
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