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Seznam zkratek
ČR

Česká republika

EK

Evropská unie

FS

Fond soudržnosti

HSS

Hospodářská sociální soudržnost

JVS

Jednotný vizuální styl

KoP

Komunikační plán ROP SČ

MF

Ministerstvo financí

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MSC2007

Monitorovací systém Central 2007

MV

Monitorovací výbor

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NUTS

Územní statistická jednotka

OP

Operační program

ROP, ROP SČ

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy

RR

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

ŘO

Řídící orgán

SČ

Středočeský kraj

SF

Strukturální fondy

SFC

System for Fund Managenent in the European Community

TP

Technická pomoc

ÚRR

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

VRR

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
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1. Úvod
Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu pro region NUTS 2 Střední
Čechy (dále jen „Zpráva o realizaci ROP“) je vyhodnotit pokrok k dosahování cílů programu
jako celku i cílů stanovaných pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětluje výraznější odklon
od původně stanovených cílů, a to za období od období hodnoceném v bezprostředně
předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva o realizaci ROP je
vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními
Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími
subjekty, a schválena Výborem regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR).
Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 2. zasedání Monitorovacího výboru
Regionálního operačního programu Střední Čechy (MV ROP) konaného dne 10. prosince
2007 a pokrývá období od 1. srpna do 31. října 2007. Ve sledovaném období a k tomuto datu
byly v Regionálním operačním programu NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ) vyhlášeny dvě
výzvy pro předkládání projektů, a to pro oblast podpory 1.1 – Regionální infrastruktura a
prioritní osu 4 – Technická pomoc. K 31. 10. 2007 bylo zaregistrováno 12 projektů v rámci
oblasti podpory 4.1 a 4.2. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách
především v oblastech komunikace a publicity, evaluace, technické asistence a implementace
programu ve sledovaném období.

Zpracováno k: 31. 10. 2007
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2. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu
2.1. Plnění cílů ROP SČ
Globálním cílem ROP NUTS 2 Střední Čechy k roku 2013 je vytvořit podmínky pro
dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova
prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch.
Na základě provedených analýz a identifikovaných problémů vlastních pro region Středních
Čech byl globální cíl blížeji rozpracován do následujících čtyř specifických cílů:
1. zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel při současném snižování negativních
dopadů dopravy na životní prostředí,
2. zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů
z cestovního ruchu,
3. zvýšení kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako
přirozených pólů růstu v regionu,
4. zvýšení absorpční kapacity regionálních a místních aktérů.
Pro posuzování dosahování výše uvedených cílů a hodnocení dopadů ROP SČ byl vytvořen
soubor indikátorů na úrovni ROP SČ.
V průběhu realizace programu zatím došlo k vyhlášení dvou výzev (oblast podpory 1.1 –
Regionální dopravní infrastruktura) a výzvy pro prioritní osu 4 – Technická pomoc. Protože
k 31. 10. 2007 nebyly v ROP SČ zrealizovány žádné projekty je jak věcný, tak finanční
pokrok na úrovni ROP SČ nulový.

2.2. Realizace ROP SČ v členění dle výzev
Ve sledovaném období, dne 1. října 2007 byly Regionální radou regionu soudržnosti Střední
Čechy (RR) vyhlášeny první výzvy ROP SČ pro předkládání projektů. Výzva č. 1 směřuje do
prioritní osy 1 – Doprava, oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura. Podpora je
konkrétně určena na zvýšení kapacity a zkvalitnění silnic II. a III. třídy. Příjemcem podpory je
Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem. Příjem Žádostí o poskytnutí
dotace bude ukončen 31. 12. 2007. Výše alokovaných prostředků ukazuje Tabulka č. 1.
Zpracováno k: 31. 10. 2007
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Tabulka č. 1: Výše alokovaných prostředků ve Výzvě č. 1 pro oblast podpory 1.1
Prostředky
z alokace roku
2007
2008
Celkem

Částka (EUR)

Částka (Kč)

21 642 597
11 353 583
32 996 180

597 205 822
313 290 769
910 496 591

Současně s prioritní osou 1 byla vyhlášena také výzva pro předkládání projektů pro prioritní
osu 4 – Technická pomoc (Výzva č. 90). Výzva zahrnuje všechny oblasti podpory této
prioritní osy:

4.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu, 4.2 –

Informovanost a publicita programu, 4.3 – Zvýšení absorpční kapacity. Oprávněným
příjemcem v rámci toto prioritní osy je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy,
která je Řídící orgánem ROP SČ. Tato výzva je kontinuální a bude ukončena 30. 6. 2015.
Výše alokovaných prostředků ukazuje Tabulka č. 2.
Tabulka č. 2: Výše alokovaných prostředků ve Výzvě č. 90 pro oblast podpory 4.1, 4.2 a 4.3
Prostředky
z alokace
2007-2013

4.1
4.2
Částka
Částka
Částka
Částka
(EUR)
(Kč)
(EUR)
(Kč)
10 454 868 288 491 628 2 851 328 78 679 545

4.3
Částka
Částka
(EUR)
(Kč)
5 702 655 157 359 062

2.2.1 Výzva č. 1 pro předkládání projektů (1. 10. 2007 – 31. 12. 2007)
Výzva č. 1 pro předkládání projektů nebyla doposud uzavřena. Probíhají konzultace
s žadateli. Předpokládá se, že žadatelé v rámci této výzvy předloží okolo 15 projektů, avšak
do 31. 10. 2007 nebyl žádný projekt zaregistrován.
Tabulka č. 3: Dosavadní průběh Výzvy č. 1
Vyhlášení výzvy RR

1. 10. 2007

…

Zpracováno k: 31. 10. 2007
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3. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni prioritních os a oblastí
podpory
3.1. Prioritní osa 1 – Doprava
Základním cílem této prioritní osy je zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a
snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Toho by mělo být dosaženo
naplněním těchto specifických cílů:
zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených
železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu,
zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální
provázání nabídky veřejné dopravy,
zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy.
Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni
prioritní osy 1.
Protože k 31. 10. 2007 nebyly zrealizovány v této prioritní ose žádné projekty je jak věcný,
tak finanční pokrok na úrovni této prioritní osy nulový.
3.1.1 Prioritní oblast 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura
Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kvalitu, kapacitu a bezpečnost silnic II. a III. tříd,
a jednak zmenšit dopady z provozu na životní prostředí na těchto komunikacích a dopravní
problémy v centrech měst.
Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na
úrovni oblasti podpory 1.1, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 1. Soubor
indikátorů obsahuje i indikátory pro monitorování naplňování horizontálních témat
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti).
V této oblasti podpory byla k 31. 10. 2007 vyhlášena jedna výzva pro předkládání projektů,
avšak k tomuto datu nebyly zrealizovány žádné projekty, proto je jak věcný, tak finanční
pokrok na úrovni této oblasti podpory nulový.

Zpracováno k: 31. 10. 2007
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3.1.2 Prioritní oblast 1.2 – Udržitelné formy veřejné dopravy
Cílem této oblasti podpory je jednak vybudovat integrovaný systém a zvýšit komfort
zákazníků veřejné dopravy, a jednak zlepšit podmínky pro pravidelné využití cyklodopravy.
Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na
úrovni oblasti podpory 1.2, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 1. Soubor
indikátorů obsahuje i indikátory pro monitorování naplňování horizontálních témat
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti).
Protože k 31. 10. 2007 nedošlo v této oblasti podpory k vyhlášení žádná výzvy, nebyly
zrealizovány v této oblasti podpory žádné projekty, a proto je jak věcný, tak finanční pokrok
na úrovni této oblasti podpory nulový.

3.2. Prioritní osa 2 – Cestovní ruch
Základním cílem této prioritní osy je zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu
návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Toho by mělo být dosaženo
naplněním těchto specifických cílů:
rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu
v regionu,
rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu
v regionu,
zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací.
Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni
prioritní osy 2.
Protože doposud nebyly zrealizovány v této prioritní ose žádné projekty je jak věcný, tak
finanční pokrok na úrovni této prioritní osy nulový.
3.2.1 Prioritní oblast 2.1 – Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního

ruchu
Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích služeb, a jednak
rozšířit nabídku doplňkových služeb.
Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na
úrovni oblasti podpory 2.1, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 2. Soubor
Zpracováno k: 31. 10. 2007
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indikátorů obsahuje i indikátory pro monitorování naplňování horizontálních témat
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti).
Protože k 31. 10. 2007 nedošlo v této oblasti podpory k vyhlášení žádná výzvy, nebyly
zrealizovány v této oblasti podpory žádné projekty, a proto je jak věcný, tak finanční pokrok
na úrovni této oblasti podpory nulový.
3.2.2 Oblast podpory 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
Cílem této oblasti podpory je jednak vytvořit podmínky pro rozvoj vybraných forem
cestovního ruchu, a jednak zlepšit propagaci regionu a informovanost jeho návštěvníků.
Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na
úrovni oblasti podpory 2.2, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 2. Soubor
indikátorů obsahuje i indikátory pro monitorování naplňování horizontálních témat
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti).
Protože k 31. 10. 2007 nedošlo v této oblasti podpory k vyhlášení žádná výzvy, nebyly
zrealizovány v této oblasti podpory žádné projekty, a proto je jak věcný, tak finanční pokrok
na úrovni této oblasti podpory nulový.
3.2.3 Oblast podpory 2.3 – Propagace a řízení turistických destinací

Středočeského kraje
Cílem této oblasti podpory je jednak vytvořit systém koordinovaného řízení nabídky
cestovního ruchu v destinaci, a jednak zvýšit povědomí o potenciálu regionu u vybraných
cílových skupin návštěvníků.
Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na
úrovni oblasti podpory 2.3, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 2. Soubor
indikátorů obsahuje i indikátory pro monitorování naplňování horizontálních témat
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti).
Protože k 31. 10. 2007 nedošlo v této oblasti podpory k vyhlášení žádná výzvy, nebyly
zrealizovány v této oblasti podpory žádné projekty, a proto je jak věcný, tak finanční pokrok
na úrovni této oblasti podpory nulový.
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3.3. Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území
Základním cílem této prioritní osy je zajištění kvality života ve městech i na venkově a
posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Toho by mělo být
dosaženo naplněním těchto specifických cílů:
posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu,
obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak,
aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se
zlepšila kvalita života obyvatel,
podpořit rozvoj venkovských oblastí integrovanými aktivitami vedoucími ke zvýšení
kvality života.
Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni
prioritní osy 3.
Protože doposud nebyly zrealizovány v této prioritní ose žádné projekty je jak věcný, tak
finanční pokrok na úrovni této prioritní osy nulový.
3.3.1 Oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center
Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kvalitu života residentů a atraktivitu regionálních
center pro investory a návštěvníky, a jednak zlepšit dopravní dostupnost a dostupnost a
kvalitu veřejných služeb.
Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na
úrovni oblasti podpory 3.1, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 3. Soubor
indikátorů obsahuje i indikátory pro monitorování naplňování horizontálních témat
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti).
Protože k 31. 10. 2007 nedošlo v této oblasti podpory k vyhlášení žádná výzvy, nebyly
zrealizovány v této oblasti podpory žádné projekty, a proto je jak věcný, tak finanční pokrok
na úrovni této oblasti podpory nulový.
3.3.2 Oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst
Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kvalitu života residentů a atraktivitu měst pro
investory a návštěvníky, a jednak dostupnost a kvalitu veřejných služeb.
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Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na
úrovni oblasti podpory 3.2, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 3. Soubor
indikátorů obsahuje i indikátory pro monitorování naplňování horizontálních témat
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti).
Protože k 31. 10. 2007 nedošlo v této oblasti podpory k vyhlášení žádná výzvy, nebyly
zrealizovány v této oblasti podpory žádné projekty, a proto je jak věcný, tak finanční pokrok
na úrovni této oblasti podpory nulový.
3.3.3 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova
Cílem této oblasti podpory je jednak stabilizovat venkovské osídlení, a jednak zlepšit
dostupnost a kvalitu veřejných služeb a prostředí ve venkovských obcích.
Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na
úrovni oblasti podpory 3.3, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 3. Soubor
indikátorů obsahuje i indikátory pro monitorování naplňování horizontálních témat
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti).
Protože k 31. 10. 2007 nedošlo v této oblasti podpory k vyhlášení žádná výzvy, nebyly
zrealizovány v této oblasti podpory žádné projekty, a proto je jak věcný, tak finanční pokrok
na úrovni této oblasti podpory nulový.

3.4. Prioritní osa 4 – Technická pomoc
Základním cílem této prioritní osy je dosáhnout úspěšné realizace programu zajištěním všech
potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením
absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Toho by mělo být dosaženo naplněním
těchto specifických cílů:
zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu,
včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury,
zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu,
posílit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů.
Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni
prioritní osy 4. Stav naplňování těchto indikátorů k 31. 10. 2007 ukazuje Tabulka č. 4.
Zpracováno k: 31. 10. 2007
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Ve sledovaném období byla v této prioritní ose vyhlášena výzva (č. 90) pro všechny její
oblasti podpory. Tato výzva je kontinuální s ukončením 30. 6. 2015. Dne 18. 10. 2007 bylo
zaregistrováno prvních 12 projektů, které byly 24. 10. 2007 usnesením VRR schváleny a
doporučeny k financování.
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Tabulka č. 4: Plnění indikátorů prioritní osy 4 k 31. 10. 2007
Kód NČ

Název indikátoru

Indikátory výstupu
51/41/00
Počet podpořených projektů na technickou
pomoc
relevance oblastí podpory: 4.1, 4.2, 4.3
71/05/00
Realizace evaluačních studií a zpráv celkem
relevance oblastí podpory: 4.1, 4.2, 4.3
71/07/00
Počet vytvořených metodických a technickoinformačních materiálů
relevance oblastí podpory: 4.1, 4.2, 4.3
Indikátor výsledku
71/19/00
Počet proškolených osob
relevance oblastí podpory: 4.1, 4.2, 4.3

*

Kvantifikace

Měrná
jednotka

Infor. zdroj

počet

Stav k 31. 10. 2007

Hodnota 2004

Indikativ.
hodnota 2013

hodnota

%

region

0

60

12

20

počet

region

0

20

0

0

počet

region

0

30

9*

30

počet

region

0

200

0

0

Předpokládáná hodnota

Zpracováno k: 31. 10. 2007
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Finanční pokrok
Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 ukazuje Tabulka č. 5.
Ve sledovaném období činila schválená finanční dotace na projekty technické pomoci
v celkové hodnotě 48 560 000 Kč, což představuje 7,87 % z alokace pro prioritní osu 4 na
celé programové období 2007 – 2013. Z této částky bylo k 31. 10. 2007 vyčerpáno
20 119 427, což je 41,43 % ze schválených prostředků. Do konce roku 2007 se předpokládá,
že se vyčerpají všechny schválené finanční prostředky.
Tabulka č. 5: Finanční pokrok k 31. 10. 2007 na úrovni prioritní osy 4
Alokace
2007 – 2013*
1
617 094 394

Skutečné čerpání
CZK
2
20 119 426,79

%
3 (2/1)
3,26

Plán čerpání do 31. 12.
2007
CZK
%
4
5 (4/1)
28 440 573,21
4,61

Předpokládané čerpání
celkem
CZK
%
6
7 (6/1)
48 560 000
7,87

*Veřejné zdroje celkem - EU + národní veřejné zdroje

3.4.1 Oblast podpory 4.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení

programu
Cílem této oblasti podpory je zajistit jednak efektivní řízení, kontrolu, monitorování a
hodnocení (evaluaci) programu, a jednak dostatečnou administrativní kapacitu subjektů
implementační struktury.
V této oblasti podpory je monitorováno pomocí indikátorů pouze naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti). Ve sledovaném období bylo v této oblasti
podpory zaregistrováno 10 projektů a všech 10 jich bylo doporučeno k financování. Všechny
projekty mají pozitivní vliv na udržitelný rozvoj a neutrální vliv na rovné příležitosti. Stav
naplňování těchto indikátorů k 31. 10. 2007 ukazuje Tabulka č. 6.
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Tabulka č. 6: Plnění indikátorů v oblasti podpory 4.1 k 31. 10. 2007
Název indikátoru
Indikátory výstupu
Počet projektů s neutrálním vlivem na udržitelný rozvoj
Počet projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj
Počet projektů zaměřených na udržitelný rozvoj
Počet projektů podporující využívání výrobků šetrných
k životnímu prostředí nebo environmentálně
příznivějších technologií
Počet projektů obsahující environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti
Počet projektů zaměřených na rovné příležitosti

Měrná
jednotka

Info.
zdroj

Přírůstek ve
sledovaném
období

Stav k
31. 10.
2007

počet
počet
počet

region
region
region

0
10
0

0
10
0

počet

region

10

10

počet

region

0

0

počet
počet
počet

region
region
region

10
0
0

10
0
0

Finanční pokrok
Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 ukazuje Tabulka č. 7.
V oblasti podpory 4.1 ve sledovaném období činila schválená finanční dotace na projekty
technické pomoci 45 300 000 Kč, což představuje 13,35 % z alokace pro tuto oblast podpory
na celé programové období 2007 – 2013. Z této částky bylo k 31. 10. 2007 vyčerpáno
19 132 883 Kč, což je 42,23 % ze schválených prostředků. Dne 31. 10. 2007 byly u čtyř
projektů podány vůbec první žádosti o platbu v celkové hodnotě 16 326 389,38 Kč, z čehož je
13 877 430,98 Kč (85 %) spolufinancováno z EU, 1 224 479,20 Kč (7,5 %) ze státního
rozpočtu a z rozpočtu Středočeského kraje rovněž 1 224 479,20 Kč (7,5 %). U ostatních
projektů budou žádosti o platbu podány až v roce 2008.
Tabulka č. 7: Finanční pokrok k 31. 10. 2007 na úrovni oblasti podpory 4.1
Alokace
2007-2013*
Schválené
CZK
CZK
%
1
2
3 (2/1)
339 401 915 45 300 000 13,35

Výdaje
Realizované
CZK
%
4
5 (4/2)
19 132 883,19 42,23

Certifikované
CZK
%
6
7 (4/1)
0
0

*Veřejné zdroje celkem - EU + národní veřejné zdroje

3.4.2 Oblast podpory 4.2 – Informovanost a publicita programu
Cílem této oblasti podpory je zajistit jednak širokou publicitu programu a dostatečnou
informovanost o programu, a jednak sledování a hodnocení průběhu programu.

Zpracováno k: 31. 10. 2007
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V této oblasti podpory je monitorováno pomocí indikátorů pouze naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti). Ve sledovaném období byly v této oblasti
podpory zaregistrovány 2 projekty a oba byly doporučeny k financování. Oba mají pozitivní
vliv na udržitelný rozvoj a neutrální vliv na rovné příležitosti.

Stav naplňování těchto

indikátorů k 31. 10. 2007 ukazuje Tabulka č. 8.
Tabulka č. 8: Plnění indikátorů v oblasti podpory 4.2 k 31. 10. 2007
Název indikátoru
Indikátory výstupu
Počet projektů s neutrálním vlivem na udržitelný rozvoj
Počet projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj
Počet projektů zaměřených na udržitelný rozvoj
Počet projektů podporující využívání výrobků šetrných
k životnímu prostředí nebo environmentálně
příznivějších technologií
Počet projektů obsahující environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti
Počet projektů zaměřených na rovné příležitosti

Měrná
jednotka

Info.
zdroj

Přírůstek ve
sledovaném
období

Stav k
31. 10.
2007

počet
počet
počet

region
region
region

0
2
0

0
2

počet

region

0

0

počet

region

0

0

počet
počet
počet

region
region
region

2
0
0

2
0
0

Finanční pokrok
Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 ukazuje Tabulka č. 9.
V oblasti podpory 4.2 ve sledovaném období činila schválená finanční dotace na projekty
technické pomoci 3 260 000 Kč, což představuje 4,14 % z alokace pro tuto oblast podpory na
celé programové období 2007 – 2013. Z této částky bylo k 31. 10. 2007 vyčerpáno 986 544
Kč, což je 30,26 % ze schválených prostředků. Žádosti o platbu budou podány až v roce 2008.
Tabulka č. 9: Finanční pokrok k 31. 10. 2007 na úrovni oblasti podpory 4.2
Alokace
2007-2013*
CZK
1
92 564 170

Schválené
CZK
%
2
3 (2/1)
3 260 000
3,52

Výdaje
Realizované
CZK
%
4
5 (4/2)
986 544
30,26

Certifikované
CZK
%
6
7 (4/1)
0
0

*Veřejné zdroje celkem - EU + národní veřejné zdroje
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3.4.3 Oblast podpory 4.3 – Absorpční kapacita regionálních aktérů
Cílem této oblasti podpory je zajistit jednak dostatečné množství kvalitních projektů a posílit
schopnosti projektových managementů, a jednak dostatečnou a kvalitní konzultační a
informační podporu pro žadatele a příjemce ve všech fázích projektu.
V této oblasti podpory je monitorováno pomocí indikátorů pouze naplňování horizontálních
témat (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti).
Protože k 31. 10. 2007 nedošlo v této oblasti podpory k vyhlášení žádná výzvy, nebyly
zrealizovány v této oblasti podpory žádné projekty, a proto je jak věcný, tak finanční pokrok
na úrovni této oblasti podpory nulový.
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4. Údaje o finančním provádění pomoci
K 31. 10. 2007 byly zaregistrovány a schváleny projekty pouze v prioritní oblasti 4 –
Technická pomoc. Předpověď čerpání finančních prostředků do konce roku 2007 za ROP SČ
proto obsahuje pouze finanční prostředky vynaložené na tuto prioritní osu.
Níže uvedená tabulka popisuje stav (předpověď) čerpání finančních prostředků z ROP SČ do
konce roku 2007. Údaje obsahují pouze zdroje z EU.
Tabulka č. 10: Čerpání finančních prostředků z ROP SČ do konce roku 2007
Alokace 2007 –
2013*
15 427 359 453

Realizované čerpání*
CZK
%
17 101 512,77
0,11

Plán čerpání do 31. 12. 2007*
CZK
%
41 276 000
0,27

* Zdroje z EU

Tabulka č. 11 ukazuje předpověď výdajů v ROP SČ do konce roku 2007.
Tabulka č. 11: Předpověď výdajů v ROP SČ do konce roku 2007
Výdaje do konce roku 2007(CZK)
Schválené
Uskutečněné
Certifikované
48 560 000
20 119 426,79
0

Zpracováno k: 31. 10. 2007
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5. Stav přípravy implementace ROP SČ
5.1. Hlavní programový dokument
Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (dále jen
„Programový dokument ROP“) představuje hlavní programový dokument, určující priority
regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013.
Uskutečněné aktivity za sledované období: V průběhu srpna 2007 byly do Programového
dokumentu ROP zapracovány připomínky obdržené od Evropské komise (EK) k verzi zaslané
EK 25. 6. 2007. Dne 17. 9. 2007 se v Praze uskutečnilo jednání zástupců Řídícího orgánu
Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy (ŘO ROP) s EK o podobě
Programového dokumentu ROP. Následně obdržel ŘO ROP oficiální stanovisko EK
k Programovému dokumentu ROP. Po úpravách na základě připomínek EK byla dne
12. 10. 2007 Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) odeslána finální verze
Programového dokumentu ROP. MMR ČR poté zajistilo předání dokumentu EK
prostřednictvím databáze EK SFC (System for Fund Managenent in the European
Community). Na základě jednání s EK se předpokládá, že program bude schválen do konce
letošního roku.

5.2. Ostatní programové dokumenty
5.2.1 Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu pro NUTS 2

Střední Čechy
Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu pro NUTS 2 Střední Čechy (dále
jen „Prováděcí dokument ROP“) detailněji rozvádí Programový dokument ROP.
Uskutečněné aktivity za sledované období: V průběhu srpna a září 2007 byla vypracována
verze 2 Prováděcího dokumentu ROP. Promítly se do ní také úpravy provedené
v Programovém dokumentu ROP na základě připomínek EK. Prováděcí dokument ROP
(verze 2) byl schválen dne 17. 9. 2007 Výborem Regionální rady spolu s dokumentací platnou
pro výzvu pro předkládání projektů č. 1 a č. 90.

Zpracováno k: 31. 10. 2007
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5.2.2

Operační manuál

Operační manuál pro Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy (dále jen
„Operační manuál ROP“) popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon
činností ŘO ROP.
Uskutečněné aktivity za sledované období: Nová verze Operačního manuálu (verze 2) byla
připravena ke schválení VRR na jeho prvním zářijovém zasedání. V rámci úpravy Operačního
manuálu ROP byly doplněny přílohy u jednotlivých kapitol (příručky a metodiky vztahující se
k postupům popsaným v Operačním manuálu ROP, protokoly a formuláře) a relevantní
kapitoly byly přepracovány tak, aby byly v souladu s aktualizovanými centrálně závaznými
metodikami. Součástí Operačního manuálu ROP se stala také Výběrová kritéria pro oblast
podpory 1.1 ROP SČ a Výběrová kritéria pro oblast podpory 4.1, 4.2 a 4.3 ROP SČ schválená
MV ROP dne 10. 9. 2007. Operační manuál ROP schválený VRR dne 17. 9. 2007 se tak stal
součástí programové dokumentace platné pro výzvu pro předkládání projektů č. 1 a výzvu č.
90.
5.2.3

Pokyny pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Střední Čechy

Pokyny pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední
Čechy (dále jen „Pokyny“) jsou hlavním metodickým dokumentem pro žadatele a příjemce.
Uskutečněné aktivity za sledované období: Během srpna 2007 pokračovaly práce na
úpravách první verze Pokynů, a to na základě vnitřního připomínkování, na základě úprav a
konkretizací postupů v Operačním manuálu ROP (viz výše) a na základě paralelních příprav
výběrových kriterií. Pokyny k výzvě pro předkládání projektů č. 1 a k výzvě č. 90 byly
schváleny VRR dne 17. 9. 2007 a staly se tak součástí programové dokumentace platné pro
vyhlášení těchto výzev.
Od října 2007 probíhá příprava Pokynů pro další výzvy.
Pokyny pro další výzvy pro předkládání projektů budou předloženy k připomínkování v rámci
pracovních skupin k jednotlivým prioritním osám, resp. oblastem podpory (jedná se o
pracovní skupiny, které se podílely i na přípravě Prováděcího dokumentu ROP). Cílem tohoto
připomínkování je především zajistit dostatečnou srozumitelnost Pokynů ze strany
potenciálních žadatelů a příjemců a přispět k naplňování principu partnerství v průběhu
implementace programu.
Zpracováno k: 31. 10. 2007
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5.3. Nastavení informačního monitorovacího systému
Informační systém (IS) pro monitorování ms2007 je koncipován jako celek vzájemně
komunikujících informačních systémů na třech základních úrovních monitorování. Pro ROP
SČ se jedná o následující úrovně:
1. úroveň centrální a řídící (všechny OP) – IS MSC 2007
2. úroveň výkonná (jednotlivé OP) – IS MONIT7+
3. úroveň příjemce – IS BENEFIT7
Za vývoj, provozování, údržbu IS MSC2007 a podporu jeho uživatelů a za nastavení
obecných částí IS MONIT7+ společných pro všechny operační programy odpovídá MMR ČR
– zejména prostřednictvím Odboru správy monitorovacího systému (OSMS) a Centra pro
regionální rozvoj ČR (CRR ČR).
Uskutečněné aktivity za sledované období: V průběhu srpna 2007 pokračovalo definování
požadavků ŘO ROP na specifické úpravy IS MONIT7+ (tvorba nových a úpravy stávajících
záložek, číselníků a dalších funkcionalit) a jejich předávání CRR ČR tak, aby systém
zajišťoval postupy stanovené v Operačním manuálu ROP. Systém na základě těchto úprav byl
k 1. 9. 2007 připraven pro registraci Žádostí o poskytnutí dotace a k 1. 10. 2007 pro
administraci Žádostí o poskytnutí dotace až do fáze podepsání Smlouvy o poskytnutí
dotace dle Operačního manuálu ROP. Problémy zjištěné při reálném používání IS MONIT7+
jsou operativně řešeny ve spolupráci s dodavatelem softwaru, a proto administrace Žádostí o
poskytnutí dotace probíhá hladce. Požadavky na další úpravy IS MONIT7+ jsou průběžně
předávány CRR ČR, i když v současnosti je systém schopný administrovat žádost v celém
projektovém cyklu dle obecných zadání MMR ČR.
V provázanosti s IS MONIT7+ byly také specifikovány a předány požadavky i na úpravy
(tvorba nových a úpravy stávajících záložek a dalších funkcionalit) IS BENEFIT7. Ten byl
rovněž k 1. 9. 2007 připraven k podání Žádosti o poskytnutí dotace ze strany žadatele. Na
dalších úpravách se průběžně spolupracuje s řídícími orgány ostatních operačních programů.

5.4. Personální zajištění Úřadu regionální rady
Počet zaměstnanců stanovuje VRR, a to s ohledem na administrativní náročnost a aktuální
potřeby při implementaci ROP SČ. Stav zaměstnanců ÚRR platný k 31. 10. 2007 je 43. Tento
stanovený počet však může být navýšen v souvislosti s postupem realizace ROP SČ.
Zpracováno k: 31. 10. 2007
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Uskutečněné aktivity za sledované období: Od srpna do konce října nastoupilo na ÚRR
devět nových zaměstnanců: jeden zaměstnanec na pozici metodik do oddělení Metodická
podpora, jeden zaměstnanec na pozici finančního manažera do oddělení Realizace projektů a
plateb, jeden zaměstnanec na pozici analytika do oddělení Monitoring a evaluace, dva
zaměstnanci na pozici projektových manažerů technické pomoci do oddělení Technická
pomoc a absorpční kapacita, jeden zaměstnanec na pozici referenta do odboru Kancelář
ředitele, jeden zaměstnanec na pozici vedoucího útvaru a dva zaměstnanci na pozici interního
auditora do útvaru Interní audit.
V současné době je ÚRR téměř naplněn, avšak v nejbližší budoucnosti se počítá s jeho
rozšířením. Na dosud neobsazené pozice probíhají nebo se připravují výběrová řízení.

5.5. Audit shody
Odpovědnost za provedení auditu má Auditní orgán (MF ČR, Centrální harmonizační
jednotka).

Zpracovatelem

auditu

shody

je

na

základě

veřejné

zakázky

firma

PriceWaterhouseCoopers.
Uskutečněné aktivity za sledovaného období: Dne 28. 8. 2007 obdržel ŘO ROP od
zpracovatele auditu soubor nedostatků zjištěných v 1. fázi, čímž byla započata fáze druhá.
V tomto období byly ŘO ROP v součinnosti s pracovníky PWC odstraněny zjištěné
nedostatky implementačních struktur ROP SČ.
Dne 17. 9. 2007 byly zpracovateli auditu předány veškeré platné dokumenty se
zapracovanými připomínkami z předchozí fáze. Tímto krokem byla nastartována fáze
poslední, která doposud probíhá. V rámci této 3. fáze je plánován v období od 12. do
16. 11. 2007 cyklus pohovorů s vybranými pracovníky ÚRR.
Konečné výsledky z auditu shody by měly být k dispozici ŘO ROP v lednu 2008.

5.6. Plán výzev pro předkládání projektů
Nezbytnou podmínkou pro vyhlášení výzev pro předkládání projektů je funkční informační
monitorovací systém a nastavení výběrových kritérií pro jednotlivé výzvy schválené MV
ROP. Oba informační systémy (BENEFIT7 a MONIT7+) nutné pro registraci Žádostí o
poskytnutí dotace jsou od 1. 9. 2007 plně funkční. Od 1. 10. 2007 je rovněž připravena část
IS MONIT7+ pro administraci Žádostí o poskytnutí dotace až do fáze podepsání Smlouvy o
Zpracováno k: 31. 10. 2007
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poskytnutí dotace. Výběrová kritéria pro oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní
infrastruktura a prioritní osu 4 – Technická podpora byla MV ROP schválena na minulém
zasedání, pro oblasti podpory 1.2 – Udržitelné formy veřejné dopravy, 2.1 – Podnikatelská
infrastruktura a služby cestovního ruchu, 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního
ruchu a 2.3 – Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje jsou MV ROP
předkládány ke schválení na tomto zasedání.
Vyhlašování výzev pro předkládání projektů probíhá postupně v závislosti na jednání s EK
(schválení Programového dokumentu ROP), na přípravě výběrových kritérií a dle plánu
výzev:
Výzva č. 1 pro předkládání projektů (oblast podpory 1.1) byla vyhlášena 1. 10. 2007 a její
ukončení je stanoveno na 31. 12. 2007. K 31. 10. 2007 však nebyl zaregistrován žádný
projekt. Současně s ní byla vyhlášena kontinuální Výzva č. 90 pro prioritní osu 4, kde bylo
zaregistrováno a schváleno již 12 projektů.
Další výzvy pro předkládání projektů se plánují na 20. 12. 2007. V ní budou pro žadatele
otevřeny oblasti podpory 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 a 2.3.
Pro oblasti podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center, 3.2 – Rozvoj měst a 3.3 – Rozvoj
venkova by měly být výzvy pro předkládání projektů otevřeny v březnu 2008.

5.7. Plnění úkolů z předchozích zasedání MV ROP
Na předchozím zasedání MV ROP neschválil MV ROP Etický kodex Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy a uložil ŘO ROP vypracovat ve
spolupráci s Transparency International nový dokument upravující etiku chování všech osob
podílejících se na implementaci ROP SČ a zajistit jeho schválení jak MV ROP (formou
písemné procedury), tak VRR.
Dne 18. 9. 2007 byla zahájena procedura písemného projednávání nově vytvořeného
dokumentu „Prohlášení členů Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu
Střední Čechy, členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy,
zaměstnanců Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a externích
spolupracovníků o postupu při vykonávání své činnosti v rámci podílení se na implementaci
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy“ (dále jen
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„Prohlášení) a návrhů úprav Statutu ROP SČ a Jednacího řádu MV ROP SČ z nového
dokumentu plynoucí. Tato procedura byla po zapracování připomínek ukončena 2. 10. 2007.
Na základě výsledků hlasování („pro“: 10; „proti“: 0, „zdržuji se“: 9) byl MV ROP
dokument Prohlášení přijat.
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6. Komunikace a publicita
Komunikace a publicita je prováděna v souladu s článkem 69 Obecného nařízení a dále
specifikována v Oddílu 1 Prováděcího nařízení EK. Jejím cílem je především zajistit jednak
informovanost široké veřejnosti o politice hospodářské a sociální soudržnosti EU a jejím
přínosu pro ROP SČ, a jednak úspěšnou realizaci projektů v ROP SČ prostřednictvím včasné,
strukturované a kvalitní komunikace pro potenciální a skutečné příjemce.

6.1. Plnění komunikačního plánu
Pro posuzování plnění komunikačního plánu byl vytvořen níže uvedený soubor indikátorů.
Naplňování jednotlivých indikátorů ukazuje následující tabulka.
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Tabulka č. 12: Plnění Komunikačního plánu – stav indikátorů pro rok 2007 za sledované období a agregovaně k 31. 10. 2007
INDIKÁTOR VÝSTUPU
INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Klasické informační a propagační postupy

Publikace I
Programové dokumenty v tištěné podobě
Příručky pro žadatele a příjemce (primárně
v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných
případech v tištěné podobě)
Metodiky
Publikace III
Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti
podpory (v tištěné podobě)
Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti
podpory (v elektronické podobě – web, CD;)
Publikace IV - zprávy, studie, analýzy
Analýza absorpční kapacity (primárně
v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných
případech v tištěné podobě)
Zkušenosti žadatelů (primárně v elektronické
podobě – web, CD; ve vhodných případech
v tištěné podobě)
Letáky

Plakáty

Zpracováno k: 31. 10. 2007

JEDNOTKA

Ks – vytvoř.
publikace
Ks – vytvoř.
publikace

PLÁN.
POČET

Ks – vytvoř.
letáky
Ks - výtisky
Ks – vytvoř.
plakáty
Ks – výtisky

31.10.2007

PŘÍRŮSTEK VE

STAV K

%

JEDNOTKA

SLEDOVANÉM
OBDOBÍ

31.7.2007

0

0

0

0

0

0

27

27

-

Ks – distrib.
výtisků
Počet stažení

0

0

-

Počet stažení

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ks – distrib.
výtisků
Počet stažení

0

0

0

0

0

Počet stažení

0

0

0

0

0

Počet stažení

0

0

4

0

1

25

Ks – distrib.
letáků

875

1 665

5 000
5

0
0

3 000
0

60
0

Ks – distrib.
plakátů

0

0

250

0

0

0

1 000

Ks – vytvoř.
publikace
Ks – vytvoř.
publikace

STAV K

0

100

Ks – vytvoř.
publikace
Ks – vytvoř.
publikace
Ks - vytvoř.
publikace

PŘÍRŮSTEK VE
SLEDOVANÉM
OBDOBÍ

INDIKÁTOR VÝSLEDKU

-
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Drobné propagační předměty

Informační a komunikační technologie (ICT)

Webové stránky

Elektronický zpravodaj

Komunikace elektronickou cestou
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Ks – vytvoř.
produkty
Ks – vyrob.
předměty
Ks – vyrob.
předměty
Ks – vyrob.
předměty
Ks – vyrob.
předměty
Ks – vyrob.
předměty
Ks - nově
vytvořené
prezentace redesign
Ks – nové
položky
v navigacích
Ks – nové
dokumenty
Ks – nové
aplikace
Ks – nové
aktuality
Ks – vytvoř.
zpravodaje
Počet
adresátů
zařazených v
databázích

-

3

5

-

0

3 000

0

50

1 000

1 000

1 000

1 000

1 100

1 100

0

1

-

7

38

-

-

9

56

-

0

0

-

10

32

-

1

0

0

0

-

0

102

-

Ks – distrib.
předmětů
Ks – distrib.
Předmětů
Ks – distrib.
Předmětů
Ks – distrib.
předmětů
Ks – distrib.
předmětů
Počet
unikátních
návštěv za
měsíc

1 080

1 670

1

32

171

171

10

10

10

10

Srpen
Září
Říjen

19 303
21 308
30 506

-

0

0

0
0

0
0

Počet
adresátů
Počet stažení
Počet využití
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Masmédia

Mediální kampaně / inzerce – TV, tisk, rádio

0

0

-

0

0

-

3

5

-

10

13

-

1

1

-

7

11

-

-

9

10

-

13

8

13

100

3

12

-

1

0

0

0

-

113

294

-

1

0

1

100

Počet vytvořených manuálů JVS

Počet vytvoř.
JVS
Ks

-

0

1

-

Počet výtisků JVS

Ks – výtisky

20

0

20

100

Tiskové zprávy
Články
Tiskové konference
Spolupráce s médii (rozhovory, presstrip)

Jednorázové informační a
propagační akce

Ks – vytvoř.
kampaně
Ks – vytvoř.
inzerce
Ks – vytvoř.
zprávy
Ks – vytvoř.
články
Ks – tisk.
konference
Ks – akce pro
média
Ks – vzděl.
akce
Ks – vzděl.
akce

Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým
výzvám či problémům
Vzdělávací akce: Semináře jsou realizovány v rámci
projektu 3.3 SROP Středočeského kraje
CZ.04.1.05/3.3.00.1/2304 – „Posílení kapacity místních
a regionálních orgánů při plánování a realizaci
programů ve Středočeském kraji“
Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým
Ks – vzděl.
výzvám či problémům – pořádané externím pořadatelem akce
Ks Konference
konference
Ks Konzultace
(osobní návštěva)
konzultace

Jednotný
vizuální styl
ROP

Počet JVS
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-

-

Počet
zveřejnění
Počet
zveřejnění
Počet
zveřejnění
Počet
zveřejnění
Ks – účast.
média
Počet
zveřejnění
Osoba - počet
účastníků
Osoba - počet
účastníků

0

0

0

0

6

8

10

13

3

3

6

12

320

397

311

513

Osoba - počet
účastníků
Osoba - počet
účastníků
Počet
konzult.
subjektů

305

633

0

0

113

252

Ks - počet
distrib.
manuálů JVS

12

12
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6.2. Uskutečněná informační a propagační opatření
Informační kampaň o ROP SČ a politice Hospodářské sociální soudržnosti pokračovala i ve
sledovaném období dle ročního plánu komunikačních aktivit na rok 2007. Z důvodu
pokračujícího vyjednávání o konečné podobě ROP SČ s EK nebylo i nadále možné uplatnit
veškeré zvolené informační nástroje.
Uskutečněné aktivity za sledované období:
Webová prezentace: V průběhu měsíců srpna až října 2007 došlo ke grafickým úpravám a
zpřehlednění webových stránek ROP SČ (www.ropstrednicechy.cz). Stránky byly průběžně
aktualizovány v závislosti na vývoji a realizaci ROP SČ a jejich aktualizace je nadále
prováděna dle potřeby. Důraz je kladen na aktuálnost, komplexnost a přehlednost
prezentovaných informací. V září 2007 byla zpracována zadávací dokumentace k výběrovému
řízení na nového zpracovatele webových stránek, který bude vybrán do konce roku 2007.
Cílem je zvýšit uživatelskou příjemnost a celkovou přehlednost.
Semináře: ÚRR ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností na území Středočeského kraje
v září zahájil běh seminářů, v rámci kterých posluchači získají přehled nejen o ROP SČ, ale
také o ostatních operačních programech. Semináře jsou určeny všem potenciálním žadatelům
(obce, svazky obcí, neziskové organizace, malí a střední podnikatelé). Celkem bylo v průběhu
září a října realizováno 16 seminářů, které se konaly vždy 2x týdně (úterý a čtvrtek) ve
městech s rozšířenou působností. Pouze seminář určený pro Černošice a okolní obce se
uskutečnil v Praze. Konkrétně se semináře konaly v těchto městech: Neratovice, Nymburk /
Lysá nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Slaný, Kolín, Rakovník / Kladno,
Vlašim, Mělník, Mladá Boleslav / Mnichovo Hradiště, Votice / Benešov, Říčany, Černošice
(v Praze), Český Brod, Sedlčany a Čáslav. Těchto seminářů se celkem zúčastnilo 320
posluchačů.
V říjnu se také uskutečnil seminář s názvem Kontrola a řízení SF – projektové a finanční
řízení, který pro ÚRR zajišťoval Český a moravský účetní dvůr. Cílovou skupinou pro tento
specifický seminář byly: obce s rozšířenou působností Středočeského kraje, potenciální
žadatelé, kteří své projekty zaregistrovali v zásobníku projektů, zástupci mikroregionů,
euromanažeři a zástupci nestátních neziskových organizací.
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Osobní konzultace s potenciálními příjemci: Pracovníci oddělení Administrace projektů ve
sledovaném období provedli více než 115 osobních konzultací se zástupci všech skupin
potenciálních příjemců dotace. Nejčastější dotazy směřovaly do problematiky veřejné
podpory. Dalšími častými dotazy byly i nadále: vhodnost zaměření projektu a jednotlivých
aktivit do ROP SČ; harmonogram vyhlašování výzev pro předkládání projektů; datum
zveřejnění Pokynů pro žadatele a příjemce ROP SČ, výše poskytnuté dotace; obsah Žádosti
(vč. povinných příloh) o poskytnutí dotace; možnosti zpracování Žádosti o poskytnutí dotace
atd.
Propagační předměty: Ve sledovaném období byly za účelem propagace ROP SČ vytvořeny
papírové taška (1 000 ks) a bloky A4 (1 000 ks) dle pravidel Jednotného vizuálního stylu,
které jsou distribuovány veřejnosti především na seminářích. Dále bylo vytvořeno 1 100 ks
nálepek s logem ROP SČ.
V měsíci říjnu 2007 byla vypracována zadávací dokumentace k výběrovému řízení na
dodavatele propagačních předmětů, které budou sloužit k publicitě ROP SČ.
Letáky: V průběhu října 2007 byla zahájena práce na letáku k problematice cestovního ruchu.
Leták bude určen všem zájemcům o získání dotace v rámci prioritní osy 2 – Cestovní ruch.

6.3. Plánované aktivity v oblasti komunikace a propagace
Informační a komunikační aktivity plánované do konce roku 2007 vycházejí z Ročního plánu
komunikačních aktivit Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy
na rok 2007. Bude využita kombinace komunikačních, informačních a propagačních nástrojů
tak, aby se dosáhlo vysoké informovanosti všech cílových skupin.
Přehled plánovaných aktivit ukazuje následující tabulka.
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Tabulka č. 13: Plánované aktivity do konce roku 2007 v oblasti komunikace a propagace
Informační a propagační
opatření a nástroje
Elektronický zpravodaj
Vzdělávací a informační
akce
Semináře
Drobné propagační
předměty
Webové stránky
www.ropstrednicechy.cz

Konkrétní aktivity

Indikativní termín

Pilotní číslo – shrnutí ROP

prosinec

Semináře pro obce s rozšířenou
působností
Semináře pro pracovníky Krajského
úřadu SČ
Realizace postupně do konce roku
2007. Vypsání výběrového řízení na
dodavatele.
Pravidelné aktualizace a správa
(nezbytný servis) stránek. Vypsání
výběrového řízení na správu webu.

listopad

celoročně, průběžně
celoročně, průběžně

Do konce kalendářního roku je plánováno vydání pilotního číslo elektronického zpravodaje.
V listopadu proběhnou tři prohlubující semináře, které budou určeny Výboru Regionální rady,
pracovníkům Krajského úřadu Středočeského kraje, dále nestátním neziskovým organizacím a
mikroregionům, svazkům obcí, místním akčním skupinám. Dále proběhnou tři specializované
semináře se zaměřením na problematiku veřejné podpory a kontrolu a řízení SF- projektové a
finanční řízení. Seminář Veřejná podpora je uskutečněn ve spolupráci se společností PBA
Group a seminář Kontrola a řízení SF – projektové a finanční řízení je realizován ve
spolupráci s Českým a moravským účetním dvorem.

Zpracováno k: 31. 10. 2007

Strana 33 z 48

Zpráva o realizaci ROP SČ

2. MV

7. Evaluace
Evaluace operačního programu je prováděna v souladu s články 47 až 49 Obecného nařízení.
Cílem evaluace ROP SČ je zvýšit efektivnost a kvalitu implementace ROP SČ a čerpání
pomoci poskytované z fondů EU s přihlédnutím na specifické strukturální problémy regionu
SČ a k cílům udržitelného rozvoje.
Uskutečněné aktivity za sledované období: Ve sledovaném období pokračovala realizace
projektu týkajícího se zjištění absorpční kapacity regionu SČ „Analýza absorpční kapacity
regionu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013 – stav v roce 2007“. Jako zpracovatel
projektu byla hodnotící komisí vybrána firma Akses, spol. s .r.o (dále jen „zpracovatel“).
Celkové náklady na realizaci budou činit necelých 1 190 000 Kč, což je oproti původnímu
předpokladu o více než 300 000 Kč méně.
Samotná realizace projektu postoupila do druhé fáze. V první fázi byla zpracovatelem
vytvořena metodika a navrženy dotazníky. Oba dokumenty byly společně se zpracovatelem
projednány a poté odsouhlaseny řídící pracovní skupinou projektu.
V současné fázi jsou dokončována dotazníková šetření. Na základě předběžných výsledků
bylo řídící pracovní skupině projektu představeno vyhodnocení některých dotazů a nastíněny
první závěry.
Třetí fáze projektu týkající se evaluace implementačních struktur ŘO ROP je plánována na
druhou polovinu listopadu a začátek prosince. Konečné výsledky evaluace vč. doporučení
budou k dispozici v polovině prosince.

7.1. Plánované aktivity v oblasti evaluace
Aktivity plánované v oblasti evaluace na příštích šest měsíců vycházejí jednak z Evaluačního
plánu ROP SČ na rok 2007, a jednak z Evaluačního plánu ROP SČ 2007 – 2013 (resp.
připravovaného Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2008).
Přehled plánovaných aktivit ukazuje následující tabulka.
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Tabulka č. 14: Plánované aktivity na dalších 6 měsíců v oblasti evaluace
Způsob
realizace

Indikativní
termín

1 190 000

externí evaluace

Roční problémové vyhodnocení – rok
2007
Ad hoc evaluace

100 000

interní evaluace

50 000

Evaluační plán ROP SČ na rok 2008
Rok 2008
Vyhodnocení zkušeností s procesem
podávání a administrace žádostí o
poskytnutí dotace v prvních výzvách
Analýza nejčastějších důvodů vyloučení
žádostí o poskytnutí dotace z procesu
hodnocení
Analýza přínosu vybraných projektů ke
zlepšení stavu životního prostředí
v rámci regionu soudržnosti Střední
Čechy

-

externí/interní
evaluace
-

dokončení v
prosinci
prosinec leden
listopad prosinec
prosinec

750 000

externí evaluace

leden - červen

-

interní evaluace

leden - červen

1 500 000

externí evaluace

leden - prosinec

Evaluační aktivity
Rok 2007
Analýza absorpční kapacity regionu SČ

Vyčleněná
částka (Kč)

Z časových důvodů a protože její značná část je součástí evaluace „Analýza absorpční
kapacity regionu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013 – stav v roce 2007“ nebude
realizována evaluace týkající se analýzy zkušeností žadatelů ze Společného regionálního
operačního programu.
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8. Finanční kontrola a nesrovnalosti
ŘO ROP vykonává veřejnosprávní kontrolu u kontrolovaných osob na všech úrovních
realizace finančních prostředků z rozpočtu EU. Ve vztahu k žadatelům a příjemcům provádí
předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu.
Vzhledem k tomu, že realizace ROP SČ byla zahájena v nedávné době a nebyly doposud
zaregistrovány žádné projekty (kromě oblasti podpory 4.1 a 4.2), nebyly tudíž zatím
provedeny žádné kontroly žadatelů/příjemců.

8.1. Interní audit
Interní audit provádí pověřený auditní subjekt v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) a b) nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, s mezinárodně uznávanými auditorskými
standardy a metodickými dokumenty MF ČR a vykonává audit za účelem ověření účinného
fungování řídícího a kontrolního systému ROP SČ a audit operací na vhodném vzorku pro
ověření vykázaných výdajů. Výkon auditu v rámci ROP SČ bude vykonávat útvar Interní
audit.
Uskutečněné aktivity za sledované období: Dne 17. 9. 2007 byla mezi ŘO ROP a MF ČR
uzavřena smlouva o výkonu auditu pověřeného auditního subjektu. Předmětem smlouvy je
výkon auditů za účelem ověřování účinného vnitřního kontrolního systému operačního
programu a výkon auditů operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů
operačního programu.
Dne 8. 10. 2007 byla zahájena konzultační zakázka „Audit universe a KPI“ jehož hlavním
účelem je prohloubení procesního přístupu řízení ÚRR.
Konkrétní cíle jsou:
vytvořit přehled auditovatelných činností pro potřeby dlouhodobého plánování útvaru
Interní audit;
facilitace pro práci s měřitelnými ukazateli výkonnosti jednotlivých procesů
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy;
facilitace při tvorbě procesní mapy naší regionální rady, která by měla být přidanou
hodnotou projektu.
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Útvar Interní audit v současnosti pracuje na tvorbě vnitřních směrnic, které vymezí podrobněji
jeho pravomoci, odpovědnosti, vztahy v rámci regionální rady, procesní postupy pro výkon
auditů a zabezpečení kvality interního auditu a auditu pověřeného auditního subjektu.
Dokumentace bude obsahovat tři základní dokumenty: Konsolidovaný statut interního auditu
a auditu pověřeného auditního subjektu, Konsolidovaný manuál interního auditu a auditu
pověřeného auditního subjektu a Program kvality útvaru Interní audit.
Při tvorbě této dokumentace útvar Interního auditu úzce spolupracuje v rámci pracovní
skupiny interní audit s ostatními regionálními radami, s MF ČR a v rámci probíhajícího auditu
shody také se zástupci PWC, jejichž doporučení jsou průběžně zohledňována.
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9. Technická pomoc
Technická pomoc (TP) je nástroj, který umožňuje realizovat opatření na zvýšení efektivity
řízení a realizace programu a posilování absorpční kapacity. V souladu s článkem 46
Obecného nařízení lze v rámci TP financovat přípravné, řídící, monitorovací, hodnotící,
informační a kontrolní činnosti v rámci OP. Součástí TP je také posílení absorpční kapacity
subjektů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů.
Uskutečněné aktivity za sledované období:
V průběhu září 2007 proběhly práce na aktualizaci Ročního plánu Technické pomoci ROP
NUTS 2 Střední Čechy na rok 2007, která odráží reálného plnění ročního plánu k 30. 9. 2007
a zohledňuje předpokládané aktivity a jejich finanční zajištění do konce roku 2007. Dále byl
vypracován Roční plán Technické pomoci ROP NUTS 2 Střední Čechy na rok 2008. Oba tyto
dokumenty byly schváleny VRR 10. 10. 2007.
Jak už bylo uvedeno v kapitole 2.2, byla dne 1. 10. 2007 vyhlášena výzva pro předkládání
projektů pro prioritní osu 4 – Technická pomoc. Jedná se o kontinuální výzvu s datem
ukončení 30. 6. 2015. V druhé polovině října bylo v rámci této výzvy zaregistrováno a VRR
schváleno prvních 12 projektů technické pomoci. Tyto projekty byly průběžně připravovány
od května 2007, jejich obsahový a finanční rámec byl již schválen VRR dne 19. 6. 2007 jako
součást Ročního plánu technické pomoci na rok 2007 resp. jako součást jeho aktualizace.
Vzhledem k tomu, že u projektů Technické pomoci je příjemcem i poskytovatelem dotace
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, není u těchto projektů uzavírána
standardní smlouva o poskytnutí dotace. Smlouva je nahrazena usnesením VRR, v jehož
příloze jsou jednotlivé projekty specifikovány v projektových listech a zároveň jsou jako
samostatná příloha tohoto usnesení schvalovány Podmínky realizace projektu.

Přehled věcného a finančního plnění je uvedeno v kapitole 3.4 Prioritní osa 4 – Technická
pomoc.
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9.1. Projekty v oblasti podpory 4.1
V rámci oblasti podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu bylo ve
sledovaném období zaregistrováno a schváleno 10 projektů. Podrobnosti o těchto projektech
udává následující tabulka.
Tabulka č. 15: Projekty v oblasti podpory 4.1 za sledované období
Registrační číslo
projektu

Název projektu

Celkové
způsobilé
výdaje (Kč)

Celková výše
dotace
z rozpočtu RR
(Kč)

Projektový
list –
příloha
usnesení č.

0701 Personální
zajištění chodu ÚRR

20 700 000,00

20 700 000,00

1

CZ.1.15/4.1.00/90.00002

0706 Nákup a provoz
služebních automobilů

1 900 000, 00

1 900 000,00

2

CZ.1.15/4.1.00/90.00003

0707 Vybavení ÚRR

7 900 000,00

7 900 000,00

3

CZ.1.15/4.1.00/90.00004

0709 Programová
dokumentace ROP

2 600 000,00

2 600 000,00

4

CZ.1.15/4.1.00/90.00006

0702 Provoz ÚRR

5 000 000,00

5 000 000,00

5

CZ.1.15/4.1.00/90.00007

0703 Rozvoj lidských
zdrojů

1 500 000,00

1 500 000,00

6

CZ.1.15/4.1.00/90.00008

0704 Konzultační a
poradenské služby

2 100 000,00

2 100 000,00

7

CZ.1.15/4.1.00/90.00009

0705 Počítačová síť
ÚRR

2 100 000,00

2 100 000,00

8

200 000,00

200 000,00

9

1 300 000,00

1 300 000,00

10

CZ.1.15/4.1.00/90.00001

CZ.1.15/4.1.00/90.00011

0710 Organizace
Monitorovacího
výboru

CZ.1.15/4.1.00/90.00012

0711 Evaluace

Stručný popis aktivit v rámci jednotlivých projektů:
0701 Personální zajištění chodu ÚRR: Projekt zahrnuje především veškeré osobní náklady
ÚRR, případně další benefity poskytované zaměstnancům.
0702 Provoz ÚRR: Projekt zajistí především chod ÚRR z pohledu materiálního. Dále pak
nájem za poskytnuté prostory a služby s tím související a pronájem parkovacích prostor.
Projekt bude zahrnovat i výdaje spojené s pracovními schůzkami ředitelů úřadů regionálních
rad, s pracovními skupinami pořádaných ROP SČ, s vyjednáváním s EK apod.
0703 Rozvoj lidských zdrojů: Projekt zahrnuje především výdaje spojené s účastí na
školeních, seminářích, pracovních skupinách a dalších jednáních týkajících se ROP SČ.
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0704 Konzultační a poradenské služby: Projekt zahrnuje poskytování komplexní odborné
konzultační a školící činnosti a odborného zejm. právního poradenství v oblasti finančního
řízení a kontroly SF EU, v oblasti interního auditu, auditu ve veřejné správě a v oblasti
zadávání veřejných zakázek, případně dalších oblastí souvisejících s ROP SČ. Výstupy
projektu budou zahrnovat i studie a metodiky vytvořené v souvislosti s výše uvedenými
aktivitami.
0705 Počítačová síť ÚRR: Účelem projektu je zajištění samostatné počítačové sítě a s tím
souvisejících informačních služeb pro chod ÚRR.
0706 Nákup a provoz služebních automobilů: Účelem tohoto projektu je zabezpečení
dopravní flexibility zaměstnanců ÚRR prostřednictvím nákupu a zajištění provozu služebních
automobilů.
0707 Vybavení ÚRR: Projekt zahrnuje výdaje spojené s pořízením kancelářského vybavení,
nákupem výpočetní techniky - HW a SW, výdaje na dokumentaci s tím související.
0709 Programová dokumentace ROP: Projekt zahrnuje výdaje spojené s tvorbou
Programového dokumentu ROP, Prováděcího dokumentu, Operačního manuálu a Pokynů pro
žadatele a příjemce podpory, jejich aktualizací a cizojazyčnými překlady.
0710 Organizace Monitorovacího výboru: Projekt zahrnuje výdaje spojené se zasedáními
Monitorovacího výboru.
0711 Evaluace: Projekt zahrnuje výdaje spojené s realizací evaluačních studií v souladu
s Evaluačním plánem Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok
2007. Cílem studií je zhodnotit připravenost regionu soudržnosti Střední Čechy efektivně
realizovat ROP Střední Čechy, navrhnout doporučení pro stávající programové období a
provést souhrnnou analýzu problémů zjištěných při implementaci ROP SČ, vyhodnotit
evaluační aktivity a připravit další postup v oblasti evaluace.

9.2. Projekty v oblasti podpory 4.2
V rámci oblasti podpory 4.2 Informovanost a publicita programu byly ve sledovaném období
zaregistrovány a schváleny dva projekty. Podrobnosti o těchto projektech udává následující
tabulka.
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Tabulka č. 16: Projekty v oblasti podpory 4.2 za sledované období
Registrační číslo
projektu

Název projektu

CZ.1.15/4.2.00/90.00005

0713 Jednotný
vizuální styl

CZ.1.15/4.2.00/90.00010

0714 Komunikační
aktivity v roce 2007

Celkové
způsobilé
výdaje (Kč)

Celková výše
dotace
z rozpočtu RR
(Kč)

Projektový
list –
příloha
usnesení č.

700 000,00

700 000,00

11

2 560 000,00

2 560 000,00

12

Stručný popis aktivit v rámci jednotlivých projektů:
0713 Jednotný vizuální styl: Projekt zahrnuje výdaje spojené s tvorbou jednotného vizuálního
stylu. Cílem jednotného vizuálního stylu je jednoduchá identifikace ROP a jeho úspěšná
prezentace směrem ven.
0714 Komunikační aktivity v roce 2007: Projekt zahrnuje výdaje s plněním aktivit v souladu s
Ročním plánem komunikačních aktivit Regionálního operačního programu pro NUTS 2
Střední Čechy na rok 2007. Projekt se zaměřuje na zabezpečení dostatečně široké a kvalitní
publicity operačního programu, což je jeden z klíčových aspektů jeho úspěšné realizace.
V rámci projektu je podpořeno šíření informací o možnostech i výsledcích programu různými
formami, součástí je zpracování studií a analýz týkajících se průběhu realizace programu.

Přehled věcného a finančního plnění je uvedeno v kapitole 3.4 Prioritní osa 4 – Technická
pomoc.

9.3. Projekty v oblasti podpory 4.3
Cílem této oblasti podpory je zajistit, aby regionální aktéři na různých úrovních byli schopni
vytvářet, předkládat, realizovat a udržet kvalitní projekty v rámci ROP SČ. V rámci této
oblasti podpory nebyly k 31. 10. 2007 předloženy žádné projekty. Avšak ve sledovaném
období byla vypracována a dne 10. 10. 2007 VRR schválena Koncepce zvyšování absorpční
kapacity v rámci ROP SČ. Tato koncepce popisuje podpůrný systém, který bude pro posílení
absorpční kapacity realizován.
Podpůrný systém pro region soudržnosti Střední Čechy má čtyři základní vrstvy. Základní
charakteristika jednotlivých úrovní podpory je následující:
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1. Systém euromanažerů
Hlavní úkol: Informační a konzultantská podpora potenciálních příjemců, žadatelů a
příjemců v daném spádovém území.
Aktivity:
a) zprostředkování

informací

potenciálním

příjemcům

o

možnostech

a

podmínkách podpory z ROP SČ;
b) konzultační podpora žadatelů při řešení standardních problémů v souvislosti
s identifikací projektového záměru, jeho přípravou a zpracováním projektové
žádosti (aktivity euromanažerů zpravidla nezahrnují vlastní přípravu žádosti a
zpracování projektové dokumentace);
c) konzultační podpora příjemců při řešení standardních problémů souvisejících
s realizací projektu.
2. Systém místních projektových manažerů
Hlavní úkol: informační a konzultační podpora potenciálních příjemců, žadatelů a
příjemců, přímá podpora v projektové přípravě a řízení na místní úrovni.
Aktivity:
a) zprostředkování informací potenciálním příjemcům na místní úrovni;
b) konzultační podpora žadatelům a příjemcům v rámci celého projektového
cyklu na místní úrovni;
c) příprava projektů na místní úrovni a podpora při jejich realizaci.
3. Řešení průřezových problémů
Hlavní úkol: zvýšit kompetenci žadatelů a příjemců při řešení průřezových
témat/problémů (např. problematika veřejné podpory, způsobilých výdajů nebo
zadávání veřejných zakázek).
Aktivity: semináře, workshopy, metodiky a studie k dané problematice (vč.
případových studií).
Způsob zajištění: prostřednictvím konzultační a lektorské podpory, která bude
zajišťována buď pracovníky ÚRR nebo externími odborníky na danou oblast.
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4. Přímá podpora příjemců podpory ve vybraných oblastech
Hlavní úkol: přímá konzultantská podpora příjemců podpory ve vybraných oblastech.
Příjemce se rozumí žadatel ve fázi již schváleného projektu. V této fázi již nejde o
soutěž mezi projekty.
Aktivity: ad-hoc podpora příjemců podpory ve vybraných oblastech při realizaci
projektů (př. přímá podpora při přípravě žádostí o platbu, přímá podpora při přípravě
dokumentace v období realizace projektů).
Způsob zajištění: konzultační podpora určité cílové skupině, u níž byla identifikována
potřeba této podpory; konzultační podpora bude zajišťována zpravidla externími
poradci na bázi rámcových smluv.

Dne 25. 10. 2007 byl v rámci posilování absorpční kapacity uskutečněn první seminář na
téma „Kontrola a řízení SF“, který se bude 7. 11. 2007 opakovat. Dále se bude ve dnech 1. 11.
a 6. 11. 2007 konat další seminář na téma „Veřejná podpora“.

9.4. Plánované aktivity v oblasti TP
Aktivity plánované v oblasti TP příštích šest měsíců vycházejí jednak z aktualizace Ročního
plánu Technické pomoci na rok 2007, a jednak z Ročního plánu Technické pomoci na rok
2008.
Přehled plánovaných aktivit pro následujících 6 měsíců v oblasti TP v dělení na jednotlivé
oblasti podpory prioritní osy 4 – Technická pomoc ukazují následující tabulky.
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Tabulka č. 17: Plánované aktivity TP na dalších 6 měsíců v oblasti podpory 4.1
Rok 2007
Ev. č.
0701

Název projektu
Personální zajištění
chodu ÚRR

Rok 2008
Stav

Ev. č.

Název projektu

Stav

probíhá

0801

Personální zajištění
chodu ÚRR

plánován

0702

Provoz ÚRR

probíhá

0802

Provoz ÚRR

plánován

0703

Rozvoj lidských
zdrojů

probíhá

0803

Rozvoj lidských zdrojů

plánován

0704

Konzultační a
poradenské služby

probíhá

0804

Konzultační a
poradenské služby

plánován

0705

Počítačová síť ÚRR

probíhá

-

-

-

0706

Nákup a provoz
služebních automobilů

probíhá

-

-

-

0707

Vybavení ÚRR

probíhá

0805

Vybavení ÚRR

plánován

0708

Externí posuzovatelé

plánován

0806

Externí posuzovatelé

plánován

0709

Programová
dokumentace ROP

ukončen

0807

Programová
dokumentace ROP

plánován

0710

Organizace
Monitorovacího
výboru

probíhá

0808

Organizace
Monitorovacího výboru

plánován

0711

Evaluace

probíhá

0809

Evaluace

plánován

0712

Správa
monitorovacího
systému

plánován

0810

Správa monitorovacího
systému

plánován

Plánované aktivity u probíhajících projektů (ukončení na konci roku 2007) jsou součástí
aktivit rámcově uvedených v kapitole 9.1. U projektů, u kterých realizace doposud nezačala,
jsou plánované aktivity následující:
0708 Externí posuzovatelé: Projekt zahrnuje výdaje spojené s externími posudky podaných
projektových žádostí.
0712 Správa monitorovacího systému: Projekt zahrnuje výdaje spojené se zajištěním správy,
údržby a aktualizace MS ROP SČ, a správy a úpravy programů BENEFIT a MONIT vč.
jejich kompatibility s MS ROP SČ.
U projektů plánovaných na rok 2008 (předpokládaný počátek realizace od 1. 1. 2008) budou
plánované aktivity shodné s aktivitami shodných projektů realizovaných v roce 2007. Pouze u
projektu 0802 Provoz ÚRR přibudou aktivity spojené s provozem služebních automobilů a u
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projektu 0807 Programová dokumentace ROP budou činnosti směřovat většinou do
aktualizace dokumentů ROP SČ, než-li do jejich tvorby.
Tabulka č. 18: Plánované aktivity TP na dalších 6 měsíců v oblasti podpory 4.2
Rok 2007

Rok 2008

Ev. č.
0713

Název projektu
Jednotný vizuální styl

Stav
ukončen

Ev. č.
-

0714

Komunikační aktivity
v roce 2007

probíhá

0811

Název projektu
Komunikační aktivity v
roce 2008

Stav
plánován

Plánované aktivity u projektu 0714 Komunikační aktivity v roce 2007 (ukončení na konci
roku 2007) jsou součástí aktivit rámcově uvedených v kapitole 9.2.
U projektu 0811 Komunikační aktivity v roce 2008 plánovaného na rok 2008
(předpokládaný počátek realizace od 1. 1. 2008) budou plánované aktivity shodné s aktivitami
projektu 0714 Komunikační aktivity v roce 2007 realizovaného v roce 2007.
Tabulka č. 19: Plánované aktivity TP na dalších 6 měsíců v oblasti podpory 4.3
Rok 2007

Rok 2008

Ev. č.

Název projektu

Stav

Ev. č.

Název projektu

Stav

0715

Absorpční kapacita

plánován

0812

Absorpční kapacita

plánován

Plánované aktivity u projektu 0715 Absorpční kapacita jsou: podpora tvorby a přípravy
projektů pro předložení do ROP SČ, poskytování informačních, poradenských a
konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu ze SF EU.
U projektu 0812 Absorpční kapacita plánovaného na rok 2008 (předpokládaný počátek
realizace od 1. 1. 2008) budou plánované aktivity shodné s aktivitami projektu 0715
Absorpční kapacita realizovaného v roce 2007.
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10. Závěry
V sledovaném období pokračovaly práce na Programovém dokumentu ROP na základě
obdržených připomínek od EK a připomínek zpracovatele auditu shody. Dne 12. 10. 2007
byla odeslána finální verze Programového dokumentu ROP na MMR ČR, které zajistilo jeho
předání EK. Na základě jednání s EK se předpokládá, že ROP SČ bude schválen do konce
letošního roku. V souvislosti s úpravami Programového dokumentu ROP pokračovaly práce
na úpravách Prováděcího dokumentu ROP a Operačního manuálu ROP. Rovněž pokračovaly
úpravy Pokynů pro žadatele/příjemce určených pro 1. výzvu pro předkládání projektů a
započala příprava Pokynů pro další výzvy.
Informační monitorovací systém je od 1. 9. 2007 připraven pro registraci Žádostí o
poskytnutí dotace a od 1. 10. 2007 pro administraci Žádostí o poskytnutí dotace až do
fáze podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace. I nadále se však pokračuje ve formulování a
předávání požadavků na další úpravy tohoto systému MMR ČR.
ÚRR je z pohledu naplnění zaměstnanci plně zabezpečen (kromě jedné pozice). V budoucnu
se však předpokládá s jeho rozšířením.
V oblasti komunikace a publicity pokračovaly aktivity ve sledovaném období dle
komunikačního plánu pro rok 2007. Potenciální příjemci i nadále byly informováni o ROP SČ
a politice HSS prostřednictvím webových stránek a seminářů. Rovněž pokračovaly osobní
konzultace s potenciálními příjemci a výroba distribuce propagačních předmětů.
V oblasti evaluace pokračovala realizace projektu týkajícího se analýzy absorpční kapacity
regionu NUTS 2 Střední Čechy. Projekt se nyní nachází na konci druhé fáze, kde byly ŘO
ROP realizátorem projektu (Akses, spol. s r.o.) prezentovány předběžné výsledky
uskutečněných dotazníkových akcí.
I v oblasti technické pomoci pokračovaly aktivity dle plánu pro rok 2007 (resp. dle jeho
aktualizace). Byl rovněž zpracován plán technické pomoci pro rok 2008. Ve sledovaném
období byla pro technickou pomoc otevřena výzva pro předkládání projektů. Tato výzva je
kontinuální s ukončením 30. 6. 2015. V rámci této výzvy bylo ve sledovaném období
zaregistrováno a schváleno 12 projektů. Projekty jsou zaměřeny především na zajištění
finančních prostředků na personální zabezpečení ÚRR, vzdělávání zaměstnanců, vybavení a
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provoz ÚRR, konzultační služby a pracovní skupiny, tvorbu programové dokumentace,
organizaci MV ROP, evaluace, zajištění počítačové sítě, komunikační aktivity atd.
Ve sledovaném období byla vyhlášena Výzva č. 1 pro předkládání projektů (oblast podpory
1.1 – Regionální dopravní infrastruktura), a Výzva č. 90 pro prioritní osu 4 – Technická
pomoc. Další výzvy pro předkládání projektů budou otevřeny pro oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, 1.2 – Udržitelné formy veřejné dopravy, 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu, 2.2 - Veřejná infrastruktura a služby
cestovního ruchu a 2.3 - Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje a jejich
vyhlášení je plánováno na 20. 12. 2007. Pro prioritní osu 3 – Integrovaný rozvoj území jsou
výzvy pro předkládání projektů plánovány na březen 2008.
Naplňování cílů ROP SČ v prioritních osách 1 až 3 nebylo doposud započato a to z důvodu
dosavadního vyjednávání o konečné podobě ROP SČ. K 31. 10. 2007 nebyly vyhlášeny pro
tyto prioritní osy žádné výzvy pro předkládání projektů a nemohlo proto dojít k realizaci
žádných projektů. Výjimkou je pouze vyhlášení výzvy pro předkládání projektů pro oblast
podpory 1.1 (prioritní osa 1), avšak ve sledovaném období nedošlo k registraci žádného
projektu.
V prioritní ose 4 – Technická pomoc bylo v rámci výzvy pro předkládání projektů č. 90
zaregistrováno a schváleno ve sledovaném období dvanáct projektů s celkovým
rozpočtem 48 560 000 Kč, což je 7,87 % z celkové alokace na celé programové období 20072013 pro tuto prioritní osu. Z tohoto počtu bylo deset projektů předloženo v oblasti podpory
4.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu s rozpočtem 45 300 000 Kč, což
je 13,35 % z celkové alokace na celé programové období pro tuto oblast podpory, a dva
projekty v oblasti podpory 4.2 – Informovanost a publicita programu s rozpočtem 3 260 000
Kč, což je 3,52 % z celkové alokace na celé programové období pro tuto oblast podpory.
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