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Reakce na tiskovou zprávu NKÚ ze dne 27.6.2016 ohledně propagace evropských fondů
NKÚ na konci loňského roku na ROPu Střední Čechy prověřoval čerpání finančních prostředků Evropské
unie a státního rozpočtu vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a
propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2007-2013.
Tisková zpráva, kterou dnes vydal NKÚ, nepoměřitelně porovnává středočeský Regionální operační
program se třemi operačními programy s celostátní působností. RoP Střední Čechy musel cílit investice do
publicity jen pro území Středních Čech. Za celé programovací období jsme na komunikaci a publicitu
vynaložili celkem 19 mil. Kč (oproti poměřovaným 250 mil.Kč) což je zlomek výdajů, které měly na
propagaci fondů MPSV a MŠMT.
Kontrolní protokol tohoto šetření neobsahoval pro nás zjištění s finančním dopadem. V různých
oblastech naše aktivity dokonce pochválil. Zpráva NKÚ hodnotí naše aktivity také jako hospodárné a
efektivní, například naší flexibilní reakci na nízkou míru čerpání u malých obcí, tzv. akci „Bílá místa“,
přesun volných prostředků z publicity na podporu jiných projektů, flexibilní zařazení informačních akcí
v návaznosti na vypsané výzvy.
Informovanost v našem regionu byla dobrá, jak to prověřila dotazníková šetření realizovaná firmou Akses.
Oproti roku 2007 došlo ke zvýšení informovanosti o 16 procentních bodů, oproti roku 2011 o 7 bodů.
Výsledek našeho šetření také uvedl, že o ROP Střední Čechy ví 38 % respondentů - oproti minulým létům
došlo k navýšení o 13 procentních bodů.
Tisková zpráva NKÚ uvádí, že se nejvíce utratilo za televizní a rozhlasové spoty. ROP Střední Čechy
nerealizoval žádné televizní spoty. Byly realizovány pouze rozhlasové spoty na konci programového
období (částka vynaložená na rozhlasové spoty v roce 2015 činila 170 tisíc Kč). Co se týká „neuvádění“
částky za projekty ve spotech“, které zpráva NKÚ vyzdvihuje, zdůrazňujeme, že naše spoty částku dotace
obsahovaly ve spotech propagujících: Domov seniorů v Uhlířských Janovicích, zámek v Ratajích nad
Sázavou, přemostění přes železnici v Poděbradech, adaptaci Jezuitské koleje na potřeby cestovního ruchu,
rekonstrukci zámku v Roztokách u Prahy. Lze k tomu ještě dodat, že poslední roky bylo v oblasti publicity
EU fondů obecně doporučováno veřejnosti spíše představovat „příběh“ a nezahlcovat posluchače čísly.
Náš program byl úspěšný, zprostředkoval celkovou alokaci na program tj. 17 miliard Kč pro tisícovku
ukončených projektů. Bylo to i díky informovanosti lidí, pořádaným seminářům pro žadatele a příjemce,
inzerci a dalším aktivitám, které byly hrazeny díky finanční podpoře z oblasti technické pomoci.
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