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Seznam zkratek
CZDR

Centrálně závazný datový rozsah

ČR

Česká republika

EK

Evropská unie

EP

Evaluační plán

ES

Evropská společenství

FS

Fond soudrţnosti

HSS

Hospodářská sociální soudrţnost

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

NRPS

Národní rámec politiky soudrţnosti

NUTS

Územní statistická jednotka

OP

Operační program

ROP, ROP SČ

Regionální operační program pro region NUTS 2 Střední Čechy

RR

Regionální rada

ŘO

Řídící orgán

SČ

Středočeský kraj

SEA

Strategické hodnocení dopadu na ţivotní prostředí

SF

Strukturální fondy

SFC

System for Fund Managenent in the European Community

TP

Technická pomoc

ÚRR

Úřadu Regionální rady

VRR

Výbor regionální rady
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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 soudrţnosti Střední Čechy (ÚRR ROP), popř. dalšími
externími subjekty, a schválena Výborem regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy
(VRR ROP).
Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 1. zasedání Monitorovacího výboru
regionu soudrţnosti Střední Čechy (MV ROP) konaného dne 10. září 2007 a pokrývá období
od 1. ledna do 31. července 2007. Jelikoţ k tomuto datu nebyla doposud vyhlášena ţádná
výzva k předkládání projektů, zpráva se zaměřuje především na stav procesu přípravy
programu a nastavení implementačních mechanizmů (vč. připravenosti Řídícího orgánu
regionu soudrţnosti Střední Čechy). Součástí jsou i informace o vykonaných aktivitách
především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a technické asistence.
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2. Stav přípravy implementace ROP SČ
2.1. Hlavní programový dokument
Charakteristika dokumentu: Regionální operační program pro region soudrţnosti 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. Vychází z platných strategických a programových materiálů Středočeského kraje,
zároveň zohledňuje hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné priority
rozvoje České republiky (ČR) a Evropské unie (EU) jako celku. Mezi takto vyuţité podklady
patří zejména Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), Národní rozvojový plán České
republiky (NRP) a na něj navazující Národní strategický referenční rámec (NSRR), které
kromě definice hlavních priorit ČR a EU na následující programové období specifikují
„dělbu“ prioritních oblastí mezi jednotlivé tematické a regionální operační programy, a další
metodické či pracovní podklady.
Stav příprav dokumentu: Příprava Programového dokumentu ROP začala v říjnu 2005 a
probíhala na bázi partnerské spolupráce všech klíčových aktérů. Zpracování programového
dokumentu, jeho ex-ante hodnocení i strategické hodnocení dopadu na ţivotní prostředí
(SEA) bylo ve výběrovém řízení zadáno externím dodavatelům. Zpracovatel a zadavatel byli
po celou dobu zpracování Programového dokumentu ROP v úzkém kontaktu a byl důsledně
respektován partnerský přístup.
Pro koordinaci zpracování celého programu a schvalování jednotlivých výstupů byla ustavena
Řídící skupina ROP NUTS 2 Střední Čechy, jejímiţ členy byly i reprezentanti Středočeského
kraje, měst a obcí. Pro řešení jednotlivých témat pak byly vytvořeny pracovní skupiny úţeji
zaměřené na konkrétní problematiku. Výstupy (tj. verze Programového dokumentu ROP)
byly prezentovány v rámci veřejného připomínkového řízení zástupcům obcí, svazků obcí,
podnikatelské a neziskové sféry, kteří takto mohli aktivně uplatnit připomínky k analytické i
návrhové části programu. Nejvíce připomínek bylo směřováno do oblastí typu příjemců a
zaměření oblastí podpory (resp. vymezení podporovaných aktivit).
Aby se zabránilo překryvům ve vymezení podporovaných aktivit mezi jednotlivými
operačními programy a zároveň byla zajištěna potřebná synergie, bylo zaměření strategické
Zpracováno k: 31. 7. 2007
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části Programového dokumentu ROP intenzivně konzultováno s ministerstvy zodpovědnými
za přípravu tematických operačních programů. Při jednání s resorty byla pozice krajů
koordinována zejména prostřednictvím Asociace krajů ČR. V průběhu celého období příprav
Programového dokumentu ROP fungovala také úzká spolupráce se zástupci pracovních
skupin z ostatních regionů NUTS 2.
V rámci konzultačního procesu byli osloveni reprezentanti:
Středočeského kraje,
40 měst a obcí,
70 mikroregionů,
170 neziskových organizací,
Krajské hospodářské komory (reprezentant zájmů podnikatelské sféry),
relevantních ministerstev (zejména Ministerstvo financí České republiky (MF ČR) a
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR ČR)).
Konzultační proces byl rovněţ podpořen v rámci projektu „Posílení kapacity místních a
regionálních orgánů při plánování a realizaci programů“ spolufinancovaného z opatření 3.3
Společného regionálního operačního programu, do kterého bylo zapojeno 25 partnerů
Středočeského kraje.
Souběţně s přípravou Programového dokumentu ROP probíhalo v souladu s legislativou EU a
ČR strategické hodnocení dopadu na ţivotní prostředí (SEA) připravovaného Programového
dokumentu ROP. Součástí přípravy SEA bylo také veřejné připomínkování tohoto
dokumentu, do kterého se mj. zapojili zástupci:
MMR ČR,
odboru Ţivotního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje,
odborů ţivotních prostředí či jiných věcně příslušných útvarů měst a obcí (resp.
městských a obecních úřadů),
chráněných krajinných oblastí na území Středočeského kraje (vč. chráněných
krajinných oblastí, v nichţ se nacházejí území zahrnutá do NATURA 2000),
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
Na základě harmonogramu stanoveného MMR ČR (koordinátor přípravy OP) byl pak 10. 10.
2006 Programový dokument ROP předloţen do meziresortního připomínkového řízení. Dne
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22. 11. 2006 byl schválen VRR ROP ve verzi pro Evropskou komisi (EK) a 15. 11. 2006 byl
vzat na vědomí Vládou ČR.
Programový dokument ROP byl odeslán EK dne 8. 3. 2007, dopis o formálním přijetí
dokumentu obdrţel Řídící orgán regionu soudrţnosti Střední Čechy (ŘO ROP) 27. 3. 2007.
Dne 4. 4. byly zaslány vstupní připomínky EK, reakce na ně byly EK odeslány 22. 5 2007.
Dne 5. 6. 2007 obdrţel ŘO ROP oficiální stanovisko EK k Programovému dokumentu ROP a
po úpravách (na základě připomínek) byl 25. 6. 2007 dokument odeslán EK. Dne 26. 6. 2007
byl pak Programový dokument ROP se zapracovanými připomínkami oficiálně vloţen do
databáze EK SFC (System for Fund Managenent in the European Community). Stanovisko
EK k této verzi Programového dokumentu ROP obdrţel ŘO ROP dne 30. 7. 2007. V srpnu
2007 ŘO ROP vypořádá případné připomínky EK tak, aby v září 2007 mohla být uskutečněna
jednání zástupců ŘO ROP s EK.
Negociační jednání zástupců ŘO ROP se zástupci EK proběhla ve dnech 25. 5., 6. 6. a 13. 6.
2007. Hlavním tématem byla především horizontální témata a urbánní politika.

2.2. Ostatní programové dokumenty
2.2.1 Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu pro NUTS 2

Střední Čechy
Charakteristika dokumentu: Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu
pro NUTS 2 Střední Čechy (dále jen Prováděcí dokument ROP) detailněji rozvádí
Programový dokument ROP. Prováděcí dokument ROP podrobně popisuje oblasti podpory, a
to zejména z hlediska věcného zaměření, formy podpory a její výše, cílových skupin, veřejné
podpory a způsobilých výdajů. Prováděcí dokument ROP dále obsahuje podrobný finanční
rámec programu (jak na úrovni prioritních os, tak na úrovni oblastí podpory), základní
pravidla pro způsobilé výdaje a rámcovou analýzu programu ve vztahu k veřejné podpoře.
Prováděcí dokument ROP také podrobněji rozvádí implementaci programu, vč. vymezení
úloh subjektů, které jsou do implementace zapojeny.
Stav příprav dokumentu: Od prosince 2006 probíhala příprava Prováděcího dokumentu
ROP, v rámci níţ byl opět respektován princip partnerství. Do přípravy byli zapojeni
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reprezentanti cílových skupin programu v rámci pracovních skupin k jednotlivým prioritním
osám, resp. oblastem podpory. Pracovních skupin se účastní:
zástupci odborných komisí Rady kraje,
zástupci věcně příslušných odborů Krajského úřadu Středočeského kraje,
zástupci neziskových organizací činných v sociální oblasti a v oblasti cestovního
ruchu,
zástupci podnikatelského sektoru,
zástupci místních akčních skupin,
zástupci měst a obcí (vč. zástupce měst podporovaných v rámci urbánní dimenze
programu).
Ostatní zástupci cílových skupin jakoţ i z řad odborné i širší veřejnosti měli moţnost vyjádřit
se k Prováděcímu dokumentu ROP v rámci veřejného připomínkového řízení. První veřejné
připomínkování Prováděcího dokumentu ROP proběhlo na konci května 2007.
První verze Prováděcího dokumentu ROP byla následně schválena VRR ROP dne
19. 6. 2007. Předpokládá se úprava této verze, a to na základě pozice EK k Programovému
dokumentu ROP, vyjasnění zaměření dalších OP majících synergii k ROP SČ (taktéţ na
základě pozice EK k těmto OP) a po dopracování metodiky k integrovanému plánu rozvoji
měst (IPRM). Nová verze Prováděcího dokumentu ROP bude připravena ke schválení VRR
ROP na jeho prvním zářijovém zasedání tak, aby byl platným dokumentem pro
připravovanou 1. výzvu.
2.2.2

Operační manuál

Charakteristika dokumentu: Operační manuál pro Regionální operační program NUTS 2
Střední Čechy (Operační manuál ROP) popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy
pro výkon činností ŘO ROP. Navazuje na Programový dokument ROP a Prováděcí dokument
ROP. Operační manuál ROP je především určen zaměstnancům Úřadu Regionální rady
(ÚRR) regionu soudrţnosti Střední Čechy, členům orgánů Regionální rady (RR) regionu
soudrţnosti Střední Čechy a expertům podílejícím se na posuzování projektů.
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Operační manuál ROP je rozdělen na 2 části:
Část A popisuje obecně implementační systém a průřezová témata týkající se
implementace programu,
Část B obsahuje podrobné popisy postupů pro definované megaprocesy, vč. stanovení
kompetencí na úrovni jednotlivých pracovních pozic.
Součástí Operačního manuálu ROP jsou všechny metodiky, příručky či manuály vztahující se
k postupům popsaným v Operačním manuálu ROP. Součástí Operačního manuálu ROP jsou
také výběrová kriteria. Tato kritéria jsou do Operačního manuálu ROP zařazena po schválení
VRR a MV ROP.
Stav příprav dokumentu: Práce na Operačním manuálu ROP byly zahájeny na konci roku
2006. Nastavování postupů bylo úzce provázáno s vydáváním metodik ze strany Národního
rámce politiky soudrţnosti (nyní Národní orgán pro koordinaci) a ze strany Platebního a
certifikačního orgánu, jakoţ i Auditního orgánu.
První verze Operačního manuálu ROP byla schválena VRR ROP dne 19. 6. 2007.
Předpokládá se úprava této verze, a to na základě prvních výstupů auditu shody, připomínek
ze strany Platebního a certifikačního orgánu a Národního orgánu pro koordinaci a nastavení
MS2007 (a to zejména IS Benefit a IS Monit). Nová verze Operačního manuálu ROP bude
připravena ke schválení VRR ROP na jeho prvním zářijovém zasedání tak, aby byl platným
dokumentem pro připravovanou 1. výzvu.
2.2.3

Pokyny pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Střední Čechy

Charakteristika dokumentu: Pokyny pro ţadatele a příjemce Regionálního operačního
programu pro NUTS 2 Střední Čechy (dále jen Pokyny) jsou hlavním metodickým
dokumentem pro ţadatele a příjemce. Pokyny obsahují komplexní informace o podmínkách
programu ve vztahu k celému projektovému cyklu (tj. od přípravy ţádosti o poskytnutí
podpory přes realizaci projektu aţ po jeho ukončení, resp. po ukončení lhůty udrţitelnosti
projektu).
Pokyny pro oblasti podpory, v nichţ je vyhlášena uzavřená výzva, jsou zpracovávány pro
kaţdou jednotlivou výzvu. Pokyny pro oblasti podpory, ve kterých je vyhlášena kontinuální
výzva, jsou zpracovány pro začátek této výzvy a aktualizovány dle potřeb během výzvy
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k určitému datu. Důvodem aktualizace jsou především změny v Programovém dokumentu
ROP, v Prováděcím dokumentu ROP, v Operačním manuálu ROP, změny v legislativě, které
mají vliv na implementaci a realizaci dané oblasti podpory, změny ve výběrových kriteriích či
výsledky evaluací vztahující se k dané oblasti podpory. Aktualizace není povaţována za
změnu, ale za novou verzi Pokynů.
Pokyny mají 2 základní části:
první část obsahuje informace obecně platné pro všechny oblasti podpory,
druhá část obsahuje informace specifické pro danou výzvu a pro jednotlivé oblasti
podpory.
Součástí Pokynů pro ţadatele a příjemce jsou MV ROP schválená výběrová kriteria, aktuální
pro danou výzvu.
Stav příprav dokumentu: Od května 2007 probíhá práce na Pokynech. Na konci června
2007 byla vyhotovena první verze Pokynů. Tato v období červenec – srpen 2007 prochází
úpravami, 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.
K 31. 8. 007 budou finalizovány práce na Pokynech k 1. výzvě (oblast podpory 1.1) a ke
kontinuální výzvě pro oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 tak, aby byly připraveny k vyhlášení
těchto výzev. V září – říjnu 2007 bude probíhat příprava Pokynů pro další oblasti podpory pro
ostatní oblasti podpory, resp. výzvy.
Pokyny budou předloţeny 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 ţadatelů a příjemců.

2.3. Nastavení informačního monitorovacího systému
Současný informační monitorovací systém (IS) ms2007 je zpracován v souladu s úkolem
uloţeným Národnímu rámci politiky soudrţnosti (NRPS) – v současnosti Národní orgán pro
koordinaci (NOK) usnesením vlády 198/2006: „zajistit k 1. 1. 2007 vytvoření jednotného
centrálního informačního systému pro účely řízení, monitorování a hodnocení programů a
projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti v programovém období
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2007-2013 na všech úrovních administrace“. Informačně technologické řešení ms2007
navazuje na řešení aplikované pro období 2004-2006. Na základě dosavadních zkušeností
z průběhu realizace je systém modifikován a doplněn o relevantní nástroje pro monitorování,
řízení a evaluaci.
Systém je koncipován jako celek vzájemně komunikujících informačních systémů na třech
základních úrovních monitorování:
úroveň centrální a řídící - souhrnný monitoring za všechny OP ČR, slouţí k řízení,
koordinaci a monitorování programů, přenosům dat do ostatních IS EK a ČR,
úroveň výkonná - monitoring za jednotlivé OP, slouţí administraci projektů daného
OP,
úroveň příjemce - monitoring na úrovni příjemce, slouţí k oboustranné komunikaci
mezi řídícím orgánem/zprostředkujícím subjektem a příjemcem, zejména k předávání
informací ze strany příjemce (webová ţádost).
Jednotnost monitorovacího systému je zajištěna centrálně závazným rozsahem dat (CZDR).
Tím je zajištěn integrovaný jednotný monitorovací systém na všech úrovních implementace,
který zajistí věcně správná, srovnatelná, relevantní a aktuální data pro řízení, monitorování a
hodnocení programů a projektů.
Strukturu informačního systému ms2007 znázorňuje následující schéma:
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Obr. č. 1: Strukturu informačního systému ms2007
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2.3.1
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specifické údaje dle OP
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Centrální úroveň IS

Na centrální úrovni je od 1. 1. 2007 vyuţíván centrální modul – IS MSC2007 (Monitorovací
systém Central 2007). Datové potřeby pro centrální úroveň vycházejí především z poţadavků
legislativy Evropských společenství (ES) a ČR a následně z poţadavků NRPS (nyní NOK) a
MF CŘ, které jsou odpovědné za celkové monitorování pomoci EU a správu prostředků
poskytnutých ČR ze strukturálních fondů (SF) a Fondu soudrţnosti (FS). Na základě těchto
poţadavků je definován centrálně závazný datový rozsah, který je společný a závazný pro
všechny OP. Kaţdý ŘO OP musí zajistit v rámci všech úrovní implementace OP sběr dat
definovaných v CZDR a přenos poţadovaných dat do MSC2007 ve stanovených termínech.
Takto zefektivněný systém umoţňuje na centrální úrovni rychlý přístup ke spolehlivým
monitorovacím datům poskytujícím informace o průběhu realizace jednotlivých OP.
Zpracováno k: 31. 7. 2007
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Uţivatelé IS MSC2007 k systému přistupují prostřednictvím sítě Internet.
Vývoj, provozování, údrţba IS MSC2007 a podpora jeho uţivatelů budou v období 20072008 zabezpečovány společně prostřednictvím MMR – Odbor správy monitorovacího
systému (OSMS). V rámci úprav IS MSC2007 je nezbytné důsledně zohledňovat vazby IS
MSC2007 na ostatní úrovně ms2007, další národní IS a na systémy EK tak, aby byla neustále
udrţována plná funkčnost datových přenosů a rozhraní.
IS MSC2007 plní kromě jiných funkcí také přenosovou roli. Data, která shromaţďuje
z jednotlivých OP, poskytuje dalším (externím) IS. Z některých IS naopak určité informace
přebírá.
MSC2007 komunikuje s následujícími externími systémy:
Obr. č. 2: Komunikace MSC2007 s externími systémy

SFC 2007
Brusel
IRIS
/CRR

MMR

MSC2007

MF
CEDR
/MF

IS ZS

IS P
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2.3.2

Výkonná úroveň IS

Na výkonné úrovni vyuţívá ŘO ROP pro vlastní administraci projektů a programu informační
systém IS MONIT7+, který umoţňuje plnit poţadavky na monitorování, sběr a předávání dat
do ostatních IS. Za nastavení obecných částí IS MONIT7+ společných pro všechny OP
odpovídá MMR ČR.
Kompatibilitu IS MONIT7+ s ostatními systémy zaručuje jednotně stanovený CZDR; řídící
orgány dále nastavují IS podle vlastních postupů s moţností promítnutí specifik daného
programu.
V IS MONIT7+ jsou zajišťovány procesy týkající se administrace projektů ROP SČ, před
realizací (načítání ţádostí o podporu, kontrola formálních náleţitostí a přijatelnosti, hodnocení
a výběr projektů, apod.) a při realizaci (finanční a věcné monitorování realizace projektů,
finanční toky, kontroly, apod.). Obecné zadání IS MONIT7+ bylo provedeno MMR ČR,
ovšem nový MONIT7+ častokrát kopíruje systém z programového období 2004-2006.
Některé prvky tohoto systému jsou pro ROP nevyhovující, a proto jiţ byly zadány specifické
úpravy IS MONIT7+ tak, aby podchycovaly postupy dle Operačního manuálu ROP. IS
MONIT7+ bude ve většině aspektů k 1. 9. 2007 a v dalších aspektech k 1. 10. 2007 připraven
na administraci ţádosti o poskytnutí dotace aţ do fáze hodnocení a podepsání Smlouvy
o poskytnutí dotace dle Operačního manuálu ROP. Další specifické úpravy budou průběţně
zadávány, i kdyţ v současnosti je systém schopný administrovat ţádost v celém projektovém
cyklu dle obecných zadání MMR ČR.
Uţivatelé IS MONIT7+ k systému přistupují prostřednictvím sítě Internet.
2.3.3

Úroveň příjemce IS

Na úrovni příjemce vyuţívají ţadatelé/příjemci informační systém příjemce BENEFIT7. Tato
úroveň IS slouţí především k pořizování primárních dat o projektech (pro přípravu
elektronické ţádosti o poskytnutí dotace), dále bude slouţit pro sledování a reportování
realizační fáze projektu (přípravu monitorovacích zpráv projektu) a řízení finanční stránky
projektů (generování a sestavení ţádostí o platbu). Jednotnost webové ţádosti je zajištěna na
základě CZDR. Od 1. 1. 2007 byla na MMR ČR zprovozněna webová aplikace pro žadatele
a příjemce podpory (Osobní webový účet ţadatele). Tato webová ţádost, resp. webový účet
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příjemce je jednotným místem určeným k oboustranné datové komunikaci mezi ŘO ROP a
příjemci (podávání ţádosti o podporu, ţádostí o platby, podávání monitorovacích zpráv
příjemců, apod.).
Obecné zadání elektronické verze projektové ţádosti BENEFIT7 bylo provedeno MMR ČR.
Na specifických úpravách systému pracují koordinovaně ŘO všech regionálních operačních
programů jiţ od ledna 2007. Webová ţádost tak bude k 1. 9. 2007 plně připravena k podání
ţádosti o dotaci. Další úpravy budou průběţně zadávány. Cílem je, aby bylo co nejvíce
relevantních dat poskytnuto prostřednictvím webového formuláře a aby ţadatel musel
dokládat pouze nezbytné přílohy.
Webová ţádost BENEFIT7 obsahuje webový účet ţadatele, na kterém si registrovaný uţivatel
můţe vytvářet ţádosti o dotaci v různých OP. Uţivatelé IS BENEFIT7 k systému přistupují
prostřednictvím sítě Internet.

Všechny tři úrovně ms2007 jsou navzájem propojeny prostřednictvím datových rozhraní a
předávají si potřebná data. Tyto přenosy probíhají automaticky.
Po skončení přechodného období (do 31. 12. 2008) ukládá Usnesení vlády č. 1397/2006
připravit nový jednotný monitorovací systém, jehoţ ostrý provoz bude zahájen 1. 1. 2009.
Jednání o podobě tohoto nového informačního systému stále probíhají.

2.4. Plán výzev
Vyhlašování výzev v roce 2007 proběhne postupně v závislosti na jednání s EK (schválení
Programového dokumentu ROP). Nezbytnou podmínkou pro vyhlášení výzev je funkční
informační monitorovací systém a nastavení výběrových kritérií pro jednotlivé výzvy
schválené MV ROP.
IS Benefit7 a Monit7+ budou připraveny k 1. 9. 2007 tak, aby mohla následně proběhnout 1.
výzva pro podávání ţádostí o poskytnutí dotace. Výběrová kritéria pro 1. výzvu budou MV
ROP předloţena v září, pro 2. výzvu v říjnu 2007.
1. výzva na podávání ţádostí o poskytnutí dotace bude otevřena pro oblast podpory 1.1 –
Regionální dopravní infrastruktura (silnice II. a III. třídy) a prioritní osu 4 – Technická
podpora. Její vyhlášení se plánuje na druhou polovinu září tohoto roku.
Zpracováno k: 31. 7. 2007
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2. výzva na podávání ţádostí o poskytnutí dotace bude otevřena pro oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (místní komunikace) 1.2 – Udrţitelné formy veřejné
dopravy, 2.1 - Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu,

2.2 - Veřejná

infrastruktura a sluţby cestovního ruchu a 2.3 - Propagace a řízení turistických destinací
Středočeského kraje, 3.2 – Rozvoj měst a 3.3 – Rozvoj venkova. Její vyhlášení se plánuje
v listopadu aţ prosinci tohoto roku.
Vyhlášení výzvy pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center se plánuje aţ v roce
2008.

2.5. Personální zajištění Úřadu regionální rady
Počet zaměstnanců stanovuje VRR ROP, a to s ohledem na administrativní náročnost a
aktuální potřeby při implementaci ROP SČ. Momentálně stanovený počet zaměstnanců ŘO
ROP (ÚRR ROP) je 42, coţ v současnosti postačuje pro bezproblémové zajištění
implementaci ROP SČ. Tento stanovený počet však můţe být navýšen v souvislosti
s postupem realizace ROP SČ.
Od poloviny roku 2006 probíhají výběrové řízení formou osobních pohovorů na obsazení
jednotlivých pozic. Noví zaměstnanci byli a jsou získáváni především z řídících orgánů
operačních programů předchozího programového období nebo z řad odborné veřejnosti. Tím
je zajištěna vysoká odbornost a profesionalita ŘO ROP, coţ je jedním z předpokladů úspěšné
realizace ROP SČ. V současné době je ÚRR ROP téměř naplněn, na chybějící pracovníky
buď probíhají, nebo budou v nejbliţší době vyhlášena další výběrová řízení.
Stav naplnění jednotlivých odborů a oddělení ÚRR ROP ukazuje následující tabulka.
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Tab. č. 1: Personální zajištění ÚRR ROP
Jméno

Funkce

Mgr. Marek Kupsa

ředitel

Petra Hajná

asistentka

odbor Řízení ROP
Ing. Jiří Kořínek

vedoucí odboru

Mgr. Soňa Stará, LLM.EUR.

právník

Ilona Houšková

asistentka

oddělení Metodická podpora
Mgr. Zuzana Havlíková

vedoucí oddělení

Mgr. Michal Ulrich

metodik

Mgr. Michaela Štěpánová

metodik

oddělení Realizace projektů a plateb
Ing. Jan Fidler

vedoucí oddělení

Ing. Lenka Nachtigalová

finanční manaţer

Ing. Jan Přikryl

projektový manaţer

Ing. Eva Tintěrová

projektový manaţer

Ing. Tomáš Vejmelka

finanční manaţer

ukončeno výběroví řízení
(nástup od 1. 9. 2007)

finanční manažer

oddělení Monitoring a evaluace
Ing. Kamil Munia

vedoucí oddělení

Mgr. Jana Hofmanová

analytik

Robert Lacina

specialista IT

ukončeno výběrové řízení
(nástup cca říjen 2007)

analytik

ukončeno výběrové řízení
(nástup cca říjen 2007)

analytik

oddělení Komunikace a publicita
Mgr. Petra Vašátová

vedoucí oddělení

Ivana Šmídová

manaţer komunikace

Martin Janda

manaţer komunikace
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oddělení Administrace projektů
Bc. Lukáš Haupt

vedoucí oddělení

Ing. Martina Dohnálková

projektový specialista

Ing. Jiří Kubíček

projektový specialista

Ing. Jan Přikryl

projektový specialista

Ing. Dana Pudilová

projektový specialista

Ing. Ivana Hlavínová

projektový specialista

oddělení TP a absorpční kapacita
Ing. Lenka Červená

vedoucí oddělení

Ing. Dagmar Vyklická

projektový manaţer TP

ukončeno výběrové řízení
(nástup cca říjen 2007)

projektový manažer TP

Ing. Iveta Holá
(rodičovská dovolená)

projektový manažer TP

připravuje se výběrové řízení

projektový manažer TP

odbor Finanční útvar
Ing. Věra Hrudková

vedoucí odboru

Ing. Pavel Číţek

ekonom/účetní

Bc. Hana Tajčová

ekonom/účetní

odbor Kancelář ředitele
Mgr. Ivo Lukš

vedoucí odboru

Ing. Jaroslava Jermanová

referent

Ing. Petra Slezáková

referent

Ing. Ludmila Zoubková

referent

útvar Interní audit
ukončeno výběrové řízení
(nástup k 1. 9. 2007)

vedoucí útvaru IA

připravuje se výběrové řízení

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

Zpracovatelem

auditu

shody

je

na

základě

veřejné

zakázky

firma

PriceWaterhouseCoopers.
Cílem je provedení nezávislého auditu shody u všech subjektů implementačních struktur ČR,
které budou pro programové období 2007 – 2013 zapojeny do čerpání finanční pomoci ze SF
(Evropského fondu regionálního rozvoje ERDF, Evropského sociálního fondu - ESF) a FS
prostřednictvím jednotlivých operačních programů. Tento audit prostřednictvím Zpráv
auditora včetně výroku auditora má poskytnout ujištění, ţe řídící a kontrolní systémy v ČR
jsou nastaveny v souladu s odpovídající legislativou ES.
Audit shody by dále měl svými zjištěními upozornit Auditní orgán na zásadní nedostatky
v organizačním, administrativním, účetním a kontrolním uspořádání implementačních struktur
ČR a rovněţ i na nedostatky zabezpečení informačních systémů slouţících k administraci,
monitorování a kontrole čerpání prostředků z ERDF, ESF a FS prostřednictvím jednotlivých
operačních programů a posoudit jejich závaţnost. Dalším úkolem tohoto auditu je ověření
plnění podmínek stanovených nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti
v článcích 58 aţ 62.
Audit shody bude probíhat v následujících fázích:
0. fáze - před zahájením auditních šetření bude zpracovatelem auditu prověřena
připravenost jednotlivých subjektů k auditu a do 30 dní od podepsání smlouvy budou
zadavateli předloţeny Zahajovací zprávy pro jednotlivé operační programy spolu
s předpokládaným detailním harmonogramem prací.
1. fáze - v této fázi bude vykonán „audit“ implementačních struktur zapojených do
čerpání finančních prostředků z ERDF, ESF a FS. První fáze začne dnem následujícím
po dni uzavření smlouvy a potrvá 3 měsíce. Nejpozději v závěru této fáze zašle
zpracovatel auditnímu orgánu a auditované instituci manaţerský dopis, ve kterém
definuje nedostatky a navrhne příslušná opatření k jejich odstranění. Tato fáze bude
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prováděna pouze pro subjekty (resp. implementační struktury OP), které jsou
auditovatelné.
2. fáze - bude zaměřena na odstraňování zjištěných nedostatků implementačních
struktur z fáze předcházející. V rámci této fáze poskytne zpracovatel auditovaným
institucím aktivní součinnosti při této činnosti. Druhá fáze začíná dnem následujícím
po dni předání posledního manaţerského dopisu z první fáze a potrvá 5 měsíců.
3. fáze - V konečné, třetí fázi zpracovatel posoudí formou následného auditu výsledný
stav vyřešení závaţných problémů (problémů, které by mohly ohrozit čerpání
finančních prostředků z ERDF, ESF a FS) identifikovaných v první fázi a
odstraňovaných ve fázi druhé a následně zadavateli předá Zprávy auditora s výroky
tak, aby zadavatel obdrţel poslední Zprávu auditora s výrokem 5. 1. 2008.
Klíčovými oblastmi pro audit jsou především organizační struktura a řízení, výběrová řízení
a procedury uzavírání smluv, systém hodnocení a výběru projektů včetně uzavírání
Rozhodnutí/Smluv o poskytnutí dotace, monitorování implementace projektů, řízení
a kontrola programů, účetní postupy, systém archivování a „auditní stopa,“ IT procedury
a počítačová bezpečnost, interní audit, kontroly na místě, prevence, detekce, zpracování a
hlášení nesrovnalostí a finanční úpravy.
Současný stav
Úvodní jednání ŘO ROP se zpracovatelem v rámci 0. fáze se konalo 14. 3. 2007. Na tomto
jednání byly zástupcům zpracovatele předány dokumenty podle předem zaslaného seznamu
oblastí. V této době řada dokumentů ještě nebyla finálně schválena (zejména Prováděcí
dokument ROP, Operační manuál ROP). Z tohoto důvodu zpracovatel rozhodl, ţe ještě není
moţný přechod do fáze 1.
Další schůzka se konala 22. 6. 2007, jejímţ cílem bylo zjistit pokrok v přípravě dokumentů.
Zástupcům zpracovatele byly předány aktualizované a schválené dokumenty, které byly
poţadovány. Na základě prostudování těchto dokumentů, přikročil zpracovatel k přechodu do
fáze 1.
Dne 13. 7. 2007 proběhla další schůzka zaměřená na konkrétní otázky zpracovatele týkající se
oblasti nastavení implementačních struktur, veřejných zakázek, informačních systémů ÚRR
ROP a účetního informačního systému ÚRR ROP.
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Zatím poslední jednání se uskutečnilo 27. 7. 2007. Předmětem schůzky byly dotazy z oblastí
ţádostí o financování, kontroly věcného a finančního plnění projektů a provádění kontrol na
místě. Zároveň byly provedeny individuální pohovory s vybranými pracovníky ÚRR ROP.
V polovině srpna tohoto roku by měl ŘO ROP obdrţet první výstupy z 1. fáze auditu.

Zpracováno k: 31. 7. 2007

Strana 22 z 40

Zpráva o realizaci ROP SČ

1. MV

3. 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 soudrţnosti 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.
Komunikace a publicita ROP SČ je prováděna na základě Komunikačního plánu
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (KoP), coţ je
rámcová komunikační strategie pro programové období 2007 – 2013. Tento plán je pravidelně
zpřesňován na základě ročních konkretizací.
Roční plán komunikačních aktivit Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Čechy na rok 2007 obsahuje detailní informace o plánovaných
informačních a propagačních aktivitách včetně harmonogramu, rozpočtu, stanovení hodnot
příslušných monitorovacích indikátorů na rok 2007.
V rámci ÚRR ROP zodpovídá za vypracování a realizaci KoP, jakoţ i ročních plánů
komunikačních aktivit oddělení Komunikace a publicity. V průběhu vypracování KoP i
ročního plánu komunikačních aktivit na rok 2007 oddělení Komunikace a publicita intenzivně
spolupracovalo s oddělením Metodická podpora. Detaily a nejasnosti byly průběţně
konzultovány se zástupci NRPS (nyní NOK), jak při setkávání pracovní skupiny pro
Informace a publicitu strukturálních fondů, tak průběţně telefonickou či e-mailovou cestou.
Oba komunikační plány schválil VRR ROP 19. 6. 2007.
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Tab. č. 2: Schéma cílů, priorit a cílových skupin Komunikačního plánu

Globální cíl

Zajistit, aby pomoc
poskytovaná
v rámci programu
z Evropského
fondu pro
regionální rozvoj
byla transparentní
pro veřejnost, pro
aktéry regionálního
rozvoje a pro cílové
skupiny programu
a zároveň zdůraznit
roli, jakou hraje
politika
hospodářské a
sociální soudrţnosti
EU a její nástroje
v regionu
soudrţnosti Střední
Čechy

Specifický cíl
Specifický cíl 1
Zajistit úspěch
realizace ROP
prostřednictvím
široké komunikace
o existenci a
moţnostech
zapojení do ROP a
o přidané hodnotě
programu pro
společnost.
Specifický cíl 2
Zajistit realizaci
úspěšných projektů
prostřednictvím
včasné,
strukturované a
kvalitní
komunikace pro
potenciální a
skutečné příjemce.

Informační priorita

Cílová skupina

IP 1
Širší informovanost o
existenci a přínosech
programu ROP,
realizovaného v rámci
politiky hospodářské a
sociální soudrţnosti EU

široká veřejnost,
média,
informační centra
EK,
cílové skupiny
projektů,
aktéři regionálního
rozvoje,
potenciální
ţadatelé

IP 2
Informovanost o existenci
konkrétních příleţitostí
ROP a jeho podmínkách
(od obecné znalosti
přes identifikaci projektu
k podání ţádosti)

potenciální
ţadatelé, ţadatelé,
zpracovatelé
projektů, projektoví
manaţeři,
euromanaţeři

IP 3
Podpora úspěšné realizace
projektu

příjemci a jejich
partneři,
zpracovatelé
projektů, projektoví
manaţeři,
euromanaţeři

3.1. Uskutečněná informační a propagační opatření
Informační kampaň o ROP SČ a politice Hospodářské sociální soudrţnosti se rozjíţdí
postupně. Z důvodu dosavadního vyjednávání o konečné podobě ROP SČ s EK nebylo
v prvním pololetí moţné uplatnit veškeré informační nástroje. Přesto byla v rámci publicity a
komunikace realizována některá informační a propagační opatření.
Jedním ze základních informačních a komunikačních nástrojů umoţňujících oslovit široké
spektrum cílových skupin je webová prezentace. V průběhu prvního pololetí došlo ke
grafickým úpravám webových stránek ROP SČ (www.ropstrednicechy.cz) a průběţně se
aktualizovaly v závislosti na vývoji a realizaci ROP SČ. Důraz je kladen na aktuálnost,

Zpracováno k: 31. 7. 2007

Strana 24 z 40

Zpráva o realizaci ROP SČ

1. MV
komplexnost a přehlednost prezentovaných informací. Aktualizace stránek je nadále
prováděna dle potřeby.
ÚRR ROP ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností na území Středočeského kraje
zahájil běh seminářů prohlubující znalosti o ROP SČ a politice HSS. Semináře byly určeny
všem potenciálním ţadatelům (obce, svazky obcí, neziskové organizace, malí a střední
podnikatelé). V měsíci červnu tohoto roku proběhly semináře pro obce: Dobříš, Poděbrady,
Příbram, Brandýs nad Labem / Stará Boleslav, Beroun a Hořovice. Seminářů se zúčastnilo
přes 200 účastníků. Na podzim tohoto roku je naplánováno dalších šestnáct seminářů
podobného charakteru.
Mezi další komunikační nástroje patří osobní konzultace s potenciálními příjemci. Na půdě
ÚRR ROP pracovníci oddělení Administrace projektů k 31. 7. 2007 provedli více neţ 160
osobních konzultací se zástupci všech skupin potenciálních příjemců. Nejčastější dotazy
směřovaly do těchto problematik: relevance projektu a jednotlivých aktivit s cíly ROP SČ;
harmonogram vyhlašování výzev; datum zveřejnění Pokynů pro ţadatele a příjemce ROP SČ,
výše poskytnuté dotace; obsah ţádostí (vč. povinných příloh) o poskytnutí dotace; moţnosti
zpracování ţádosti o poskytnutí dotace atd.
V oblasti propagace zatím patří mezi uskutečněné aktivity vydání letáku (3 000 ks)
s obecnými informacemi o ROP SČ, ÚRR ROP, oblastech podpory, financích a kontaktech a
dále pak výroba propagačních propisek (3 000 ks) s logem ROP SČ.
V průběhu prvního pololetí 2007 dále proběhlo výběrové řízení na vytvoření Jednotného
vizuálního stylu (JVS) pro RR ROP. Vítězem se stala společnost ReDesign, která vypracovala
podrobný manuál k uţívání loga (značky). Tím se vytvořila jednotná a srozumitelná tvář
nejen ROP SČ, ale i ŘO ROP.
Naplňování indikátorů KoP ukazuje následující tabulka.
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Tab. č. 3: Plnění Komunikačního plánu – stav indikátorů pro rok 2007 k 31. 7. 2007

INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

INDIKÁTOR
VÝSTUPU –
STAV
K

Klasické informační a propagační postupy

Publikace I
Programové dokumenty v tištěné podobě

0

0

Metodiky

0

Zpracováno k: 31. 7. 2007

JEDNOTKA

POČET

VÝSLEDKU
– STAV
K 31.7.2007

100

0

31.7.2007

Příručky pro ţadatele a příjemce (primárně
v elektronické podobě – web, CD; ve
vhodných případech v tištěné podobě)

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 ţadatelů (primárně
v elektronické podobě – web, CD; ve
vhodných případech v tištěné podobě)

INDIKÁTOR
PLÁNOVANÝ

Ks - vytvořených publikací

JEDNOTKA

Ks – distribuov.
výtisků

0
Ks - vytvořených publikací

Počet staţení

Ks - vytvořených publikací

0
Počet staţení

0

Ks - vytvořených publikací

0

Ks - vytvořených publikací

0

Ks – distribuov.
výtisků
Počet staţení

0

Ks - vytvořených publikací

0

Počet staţení

0

Ks - vytvořených publikací

0

Počet staţení

1000

0
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Letáky

1

3000
Plakáty

Drobné propagační předměty

Informační a komunikační technologie
(ICT)

Webové stránky

Elektronický zpravodaj

Komunikace elektronickou cestou

Zpracováno k: 31. 7. 2007

Ks - počet vytvořených
letáků
Ks - výtisků

0

Ks - počet vytvořených
plakátů

0

Ks - výtisků

2

Ks- vytvořených produkt

4

790

Ks – distribuov.
letáků

0

Ks – distribuov.
plakátů

Ks – distribuov.
předmětů
Ks – distribuov.
předmětů
Počet unikátních
návštěv za
měsíc

5000
5

250

3000

Ks - vyrobených předmětů

590

50

Ks - vyrobených předmětů

31

1

Ks - nově vytvořených
prezentací - redesign

31

Ks – nové poloţky
v navigacích

47

Ks – nové dokumenty

0

Ks – nové aplikace

22

Ks – nové aktuality

0

Ks - vytvořených
zpravodajů

102

Počet adresátů zařazených
v databázích

3 020
9 946

12 406
16 702
15 818
21 536
17 515
1

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec

0

Počet adresátů

0
0

Počet staţení
Počet vyuţití
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Jednorázové informační a propagační akce

Masmédia

Mediální kampaně / inzerce – TV, tisk, rádio

0

0

Ks - vytvořených kampaní

0

Počet
zveřejněných
kampaní
Počet zveřejnění

2
3

Počet zveřejnění
Počet zveřejnění
Ks – zúčastněná
média
Počet zveřejnění
Osoba - počet
účastníků
(zástupci ORP,
MASek,
Mikroregionů)
Osoba - počet
účastníků
(Potenciální
ţadatelé,
euromanaţeři,
zpracovatelé
projektů a
projektoví
manaţeři,
aktéři
regionálního
rozvoje)
Osoba - počet
účastníků
(Potenciální
ţadatelé,

0

Ks - vytvořených inzercí
Ks - vytvořených zpráv
Ks - vytvořených článků
Ks – tiskových konferencí
Ks – akcí pro média

Tiskové zprávy
Články

2
3

Tiskové konference

0

0

Spolupráce s médii (rozhovory, presstrip)
Vzdělávací akce: semináře, workshopy
k jednotlivým výzvám či problémům

4
1

Ks - vzdělávacích akcí

6
77

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“

5

Ks - vzdělávacích akcí

Vzdělávací akce: semináře, workshopy
k jednotlivým výzvám či problémům – pořádané
externím pořadatelem
(regionální aktéři v cestovním ruchu (obce,

9

Ks - vzdělávacích akcí

Zpracováno k: 31. 7. 2007
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podnikatelé, NNO), starostové a zástupci obcí ze
severní části Středních Čech, starostové a zástupci
obcí Bratronicka (Srdce Čech), členové MAS
Podbrdsko, zaměstnanci Eurocentra, studenti VŠ,
podnikatelé (MSP), majitelé hradů a zámků ČR,
potencionální ţadatelé)

Konference

Jednotný
vizuální styl
ROP

Konzultace
(osobní návštěva)

0

Ks - konferencí

161

Ks - konzultací

1

139

Počet JVS

1

Ks

1

Počet vytvořených manuálů JVS

20

Ks

20

Počet výtisků JVS

0

Ks

Zpracováno k: 31. 7. 2007

0

12

euromanaţeři,
zpracovatelé
projektů a
projektoví
manaţeři,
aktéři
regionálního
rozvoje)
Osoba - počet
účastníků
(sledovat cílové
skupiny)
Počet
konzultovaných
subjektů
Ks - počet
distribuovaných
manuálů JVS
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3.2. Plánované aktivity
Informační a komunikační aktivity plánované na druhou polovinu roku 2007 vycházejí
z Ročního plánu komunikačních aktivit Regionálního operačního programu regionu
soudrţnosti Střední Čechy na rok 2007. Bude vyuţita kombinace komunikačních,
informačních a propagačních nástrojů tak, aby se dosáhlo vysoké informovanosti všech
cílových skupin.
Přehled plánovaných aktivit pro následujících 6 měsíců v oblasti komunikace a propagace
ukazuje následující tabulka.
Tab. č. 4: Plánované aktivity na dalších 6 měsíců v oblasti komunikace a propagace

Informační a propagační
opatření a nástroje
Mediální kampaně – tisk,
rádio

Konkrétní aktivity

Indikativní termín

Tisková kampaň – prezentace
úspěšných projektů SROP + informace
o ROP.
Velikost: ½ strany.
Noviny: např. Deníky Bohemia,
Středočeské listy, MF Dnes – magazín
Časopisy: např. Veřejná správa,
Moderní obec, Ekonom, COT
Business, Dotační věstník

srpen - září

Informace o výzvách v tisku

Presstripy
Vzdělávací a informační
akce
Semináře
Drobné propagační
předměty
Webové stránky
www.ropstrednicechy.cz

Zpracováno k: 31. 7. 2007

srpen - prosinec
září – říjen

Rozhlasový spot – lokální Středočeská
rádia
Presstrip - se zaměřením na úspěšné
červenec
projekty SROP.
Semináře pro obce s rozšířenou
září - říjen
působností
Semináře pro pracovníky Krajského
úřadu SČ
Realizace postupně do konce roku
celoročně, průběţně
2007
Redesign a úprava webové stránky
celoročně, průběţně
Regionu soudrţnosti Střední Čechy
(design, aplikace).
Pravidelné aktualizace a správa
(nezbytný servis) stránek.
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4. Evaluace
Evaluace operačního programu je prováděna v souladu s články 47 aţ 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 udrţitelného rozvoje.
Evaluace ROP SČ je prováděna na základě Evaluačního plánu Regionálního operačního
programu pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013 (EP 2007-2013), který obsahuje
indikativní seznam evaluačních aktivit na celé programové období. Tento plán je pravidelně
zpřesňován na základě ročních konkretizací. Za zpracování a plnění evaluačních plánů
zodpovídá v rámci ÚRR ROP oddělení Monitoring a evaluace. Při vypracování evaluačních
plánů oddělení Monitoring a evaluace spolupracovalo s oddělením Metodická podpora a
vzešlý návrh EP 2007-2013 a jeho konkretizace na rok 2007 byly zkonzultovány s evaluačním
pracovištěm NRPS (nyní NOK). Oba Evaluační plány schválil VRR ROP 19. 6. 2007.
Evaluační plán Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok
2007 obsahuje konkrétní aktivity pro rok 2007. Na základě tohoto plánu mají být v letošním
roce provedeny dvě evaluační studie týkající se vyhodnocení zkušeností s implementační
strukturou v minulém programovém období a připravenosti regionu SČ efektivně realizovat
ROP SČ v období současném a dále pak analýza problémů zjištěných při implementaci ROP
SČ vč. závěrů pro další postup v oblasti evaluace.
Současný stav
V současnosti je v realizační fázi první evaluační projekt týkající se zjištění absorpční
kapacity regionu SČ „Analýza absorpční kapacity regionu NUTS 2 Střední Čechy pro období
2007-2013 – stav v roce 2007“. Bylo ukončeno období podávání nabídek a byl stanoven
termín zasedání hodnotící komise. Konečné výsledky evaluace vč. doporučení budou
k dispozici v měsíci listopadu.
V rámci posilování evaluační kapacity bylo objednáno pro pracovníky oddělení Monitoring a
evaluace tematická zahraniční školení v Paříţi. Tato školení proběhnou v říjnu a listopadu
tohoto roku.

Zpracováno k: 31. 7. 2007
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4.1. Plánované aktivity
Aktivity plánované v oblasti evaluace na druhou polovinu roku 2007 vycházejí z Evaluačního
plánu ROP SČ na rok 2007.
Přehled plánovaných aktivit pro následujících 6 měsíců v oblasti evaluace ukazuje následující
tabulka.
Tab. č. 5: Plánované aktivity na dalších 6 měsíců v oblasti evaluace

Evaluační aktivity
Zkušenosti ţadatelů o dotaci ze SROP
Analýza absorpční kapacity regionu SČ
Roční problémové vyhodnocení – rok
2007
Ad hoc evaluace
Celkem z prostředků ROP SČ

Zpracováno k: 31. 7. 2007

Vyčleněná
částka (Kč)
1 000 000
1 500 000

Způsob
realizace
externí evaluace
externí evaluace

100 000

interní evaluace

200 000

externí/interní
evaluace

2 800 000

Indikativní
termín
září - listopad
červenec listopad
prosinec
dle potřeby

-

-
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5. Finanční kontrola a nesrovnalosti
V oblasti finanční kontroly se regionální operační programy řídí zákonem č. 320/2000 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Řídící orgán vykonává veřejnoprávní
kontrolu u kontrolovaných osob na všech úrovních realizace finančních prostředků z rozpočtu
EU podle výše uvedeného zákona a v souladu s přímo pouţitelnými předpisy ES. Řídící orgán
ve vztahu k ţadatelům a příjemcům provádí předběţnou, průběţnou a následnou
veřejnosprávní kontrolu.
Vzhledem k tomu, ţe realizace ROP SČ ještě nebyla zahájena, nebyly tudíţ zatím provedeny
žádné kontroly žadatelů/příjemců.
RR ROP je samostatnou právnickou osobou. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů RR ROP
hospodaří a je povinna si nechat přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok dle
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Přezkoumání hospodaření RR ROP za rok 2006 provedlo MF ČR v době od 17. dubna do
2. května 2007. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně,
v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů
nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinnosti nebo překročení
působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v nevytvoření
podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemoţňující splnit
poţadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona. Výsledky přezkoumání a závěrečný účet
RR ROP byl projednán a schválen VRR ROP.

5.1. Interní audit
Vláda ČR na základě Usnesení č. 760 ze dne 11. července 2007 o zajištění výkonu funkcí
auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu ve vztahu k regionálním operačním
programům doporučila předsedům regionálních rad regionů soudrţnosti zajistit výkon funkce
pověřeného subjektu auditního orgánu pro regionální operační programy od 1. ledna 2008,
zajistit uzavření smluv mezi regionálními radami regionů soudrţnosti a MF ČR o výkonu
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auditu do 31. srpna 2007 a vydat do 31. prosince 2007 na základě vzorového statutu statut
pověřeného subjektu auditního orgánu.
Pověřeným auditním subjektem pro ROP SČ je RR ROP, útvar Interní audit. Pověřený auditní
subjekt při výkonu auditu postupuje 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.
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6. Technická pomoc
Technická pomoc (TP) je nástroj, který umoţňuje 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.
TP tvoří v ROP SČ samostatnou prioritní osu (Prioritní osa 4 Technická pomoc), rozdělenou
na 3 oblasti podpory (4.1. Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu, 4.2.
Informovanost a publicita programu, 4.3. Zvýšení absorpční kapacity).
TP je realizována formou projektů na základě Rámcového plánu Technické pomoci pro
ROP NUTS 2 Střední Čechy pro programové období 2007-2013 a ročních plánů
Technické pomoci. Rámcový plán TP obsahuje orientační přehled vyuţití prostředků TP na
celé programové období 2007 – 2013. Přehled plánovaných projektů na rok 2007 včetně
finančního objemu je specifikován v Ročním plánu Technické pomoci pro ROP NUTS 2
Střední Čechy na rok 2007. Zároveň je v plánu TP na rok 2007 ponechána rezerva na tzv.
ad-hoc projekty, které jsou realizovány na základě aktuálních potřeb ROP SČ. Oba plány TP
schválil VRR ROP 19. 6. 2007.
Za celkové řízení a realizaci TP je zodpovědný ředitel ÚRR ROP. Tvorbu plánů a jejich
realizace formou projektů zajišťuje oddělení Technické pomoci a absorpční kapacity ve
spolupráci s ostatními odbory/odděleními ÚRR ROP. Transparentní výběr projektů provádí
oddělení Administrace projektů, kontrolu jejich realizace Oddělení realizace projektů a plateb.
Současný stav
Vzhledem k probíhajícím pracím na nastavení IS a na výběrových kritérií, neproběhla zatím
výzva k předkládání ţádostí v rámci Prioritní osy 4 a nebylo tudíţ moţné předloţit a
zaregistrovat konkrétní projekty TP. Aktivity jsou proto zatím koordinovány na základě
indikativního přehledu projektů obsaţených ve výše zmíněném plánu realizace TP na rok
2007. V průběhu prvního pololetí roku 2007 bylo nejvíce finančních prostředků poskytnuto
na personální zajištění ÚRR ROP tj. mzdy a školení zaměstnanců, dále na pořízení vybavení
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nově vzniklého ÚRR ROP a provoz spojený s jeho chodem, na konzultační sluţby a pracovní
skupiny nezbytné pro nastavení ROP SČ.
Indikativní přehled plnění indikátorů ukazuje tabulka č. 6.
Tab. č. 6: Plnění Rámcového plánu Technické pomoci – stav indikátorů k 31. 7. 2007
Kód NČ

Název indikátoru

Indikátory výstupu
Počet podpořených projektů
51/41/00 zaměřených na TP
Realizace evaluačních studií a
71/0500 zpráv celkem
Počet vytvořených
metodických a technicko71/08/00 informačních materiálů
Indikátory výsledku
71/19/00 Počet proškolených osob

Měrná
jednotka

Zdroj
ověření

Stav
k 31.7.2007

Cíl

Počet

Region

0

60

Počet

Region

0

20

Region

9

30

Region

0

200

Počet

1

Počet

Jelikoţ v rámci prioritní osy 4 jsou způsobilými výdaje realizované jiţ od 1. 1. 2007, bude
moţné i dosud zrealizované aktivity zahrnout do v budoucnu předloţených projektů.

6.1. Plánované aktivity
Aktivity plánované v oblasti TP na druhou polovinu roku 2007 vycházejí z Ročního plánu
Technické pomoci na rok 2007.
Přehled plánovaných aktivit pro následujících 6 měsíců v oblasti TP v dělení na jednotlivé
oblasti podpory prioritní osy 4 – Technická pomoc ukazují následující tabulky.

1

Budou monitorovány druhy vytvořených materiálů nikoliv počet výtisků.
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Tab. č. 7: Plánované aktivity TP na dalších 6 měsíců v oblasti podpory 4.1
Název projektu

Popis realizovaných aktivit

Personální zajištění chodu Projekt zahrnuje především veškeré osobní náklady ÚRR, případně další benefity
ÚRR
poskytované zaměstnancům.
Projekt zajistí především chod úřadu z pohledu materiálního tj. především nákup
Provoz ÚRR
kancelářských potřeb, poplatky, poštovné, pojištění, telefony, předplatné, vizitky,
inzerce a další související náklady.
Projekt zahrnuje především nájem za poskytnuté prostory a sluţby s tím související
Nájem prostor
a pronájem parkovacích prostor.
Projekt zahrnuje především výdaje spojené s účastí na školeních, seminářích,
Rozvoj lidských zdrojů
pracovních skupinách a dalších jednáních týkajících se ROP.
Projekt zahrnuje poskytování komplexní odborné konzultační a školící činnosti v
oblasti finančního řízení a kontroly SF EU, v oblasti interního auditu, auditu ve
Konzultační sluţby
veřejné správě a v oblasti zadávání veřejných zakázek, případně dalších oblastí
souvisejících s ROP.
Projekt zahrnuje poskytování odborného právního poradenství v oblasti finančního
řízení a kontroly SF EU, v oblasti interního auditu, auditu ve veřejné správě a v
Právní poradenství
oblasti zadávání veřejných zakázek, případně dalších oblastí souvisejících s ROP.
Nákup a provoz
sluţebních automobilů

Účelem tohoto projektu je zabezpečení dopravní flexibility zaměstnanců ÚRR
prostřednictvím nákupu a zajištění provozu sluţebních automobilů.
Projekt zahrnuje výdaje spojené s pořízením kancelářského vybavení, nákupem
Vybavení ÚRR
výpočetní techniky - HW a SW, výdaje na dokumentaci s tím související.
Projekt zahrnuje výdaje spojené s externími posudky podaných projektových
Externí posuzovatelé
ţádostí.
Programová dokumentace Projekt zahrnuje výdaje spojené s tvorbou OP, PD, Operačního manuálu a Pokynů
pro ţadatele a příjemce podpory, jejich aktualizací a cizojazyčnými překlady.
ROP
Organizace MV ROP
Projekt zahrnuje výdaje spojené se zasedáními Monitorovacího výboru.
Projekt zahrnuje výdaje spojené s pracovními schůzkami ředitelů ÚRR, pracovních
skupin ROP, s vyjednáváním s Evropskou Komisí a další relevantní jednání
Jednání ROP
týkající se ROP.
Projekt zahrnuje výdaje spojené s realizací evaluačních studií v souladu s
Evaluace
Evaluačním plánem Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední
Čechy na rok 2007.
Projekt zahrnuje výdaje spojené se zajištěním správy, údrţby a aktualizace MS
Správa monitorovacího
ROP SČ, a správy a úpravy programů BENEFIT a MONIT vč. jejich kompatibility
systému
s MS ROP SČ.

Tab. č. 8: Plánované aktivity TP na dalších 6 měsíců v oblasti podpory 4.2
Název projektu

Popis realizovaných aktivit

Jednotný vizuální styl Projekt zahrnuje výdaje spojené s tvorbou JVS.
Komunikační aktivity v Projekt zahrnuje výdaje s plněním aktivit v souladu s Ročním plánem komunikačních
roce 2007
aktivit Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok 2007.

Tab. č. 9: Plánované aktivity TP na dalších 6 měsíců v oblasti podpory 4.3
Název projektu
Absorpční kapacita

Popis realizovaných aktivit
Projekt zajistí podporu tvorby a přípravy projektů pro předloţení do ROP,
poskytování informačních, poradenských a konzultačních sluţeb potenciálním
ţadatelům o podporu ze SF EU.
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7. Závěry
Regionální operační program pro region soudrţnosti NUTS 2 Střední Čechy je určený pro
rozvoj Středočeského kraje v období 2007-2013 prostřednictvím finanční pomoci ze
strukturálních fondů EU. Hlavní programový dokument (Regionální operační program pro
region soudrţnosti NUTS 2 Střední Čechy) určující podmínky a priority regionu čerpání
pomoci prošel dlouhým vývojem a v současnosti se nachází ve fázi vyjednávání o jeho
konečném znění s Evropskou komisí. Připomínky od Evropské komise k zatím poslední verzi
obdrţel Řídící orgán regionu soudrţnosti Střední Čechy na konci července, nová verze bude
odeslána Evropské komisi do konce srpna. Práce na hlavním programovém dokumentu jednak
pokračují v závislosti na výše zmiňovaných připomínkách Evropské komise, a jednak budou
pokračovat ve 2. fázi auditu shody na základě připomínek učiněných v 1. fázi, tak, aby
Regionální operační program pro region soudrţnosti NUTS 2 Střední Čechy byl Evropskou
komisí co nejdříve přijat a mohly být ještě v roce 2007 vyhlášeny výzvy na podávání projektů
téměř ve všech oblastech podpory.
Ostatní programové dokumenty (Prováděcí dokument ROP, Operační manuál ROP, Pokyny
pro ţadatele/příjemce) jsou ve fázi dokončování. Dokumenty popisující plány týkající
jednotlivých oblastí řízení Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy
(Komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední
Čechy vč. jeho konkretizace na rok 2007, Evaluačního plán Regionálního operačního
programu pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013 vč. jeho konkretizace na rok 2007,
Rámcového plánu Technické pomoci 2007-2013) jiţ byly schváleny Výborem regionální rady
regionu soudrţnosti na jeho červnovém zasedání roku 2007.
Informační monitorovací systém se v současnosti dopracovává. Poţadavky na úpravy
informačních monitorovacích systémů BENEFIT7 a MONIT7+ byly a jsou postupně
zadávány buď, tam kde to je moţné, společně s ostatními regionálními programy, nebo
samostatně Řídícím orgánem regionu soudrţnosti Střední Čechy, správci těchto systémů.
Úpravy nadále probíhají tak, aby celý informační monitorovací systém byl připraven
k podávání a monitorování ţádostí o poskytnutí dotace v 1. výzvě.
I dalších oblastech řízení programu se začaly realizovat činnosti stanovené v plánech realizace
jednotlivých oblastí (viz dokumenty uvedené v druhém odstavci této kapitoly). V oblasti
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komunikace a publicity jsou ţadatelé informování o Regionálním operačním programu NUTS
2 Střední Čechy a politice Hospodářské sociální soudrţnosti prostřednictvím webových
stránek a seminářů. Rovněţ probíhají osobní konzultace s potenciálními příjemci. V oblasti
evaluací bylo zadáno a nyní se dokončuje výběrové řízení na realizátora projektu týkajícího se
analýzy absorpční kapacity regionu NUTS 2 Střední Čechy. V oblasti Technické pomoci se
uskutečněné aktivity zaměřovaly především na personální zajištění, vybavení a provoz Úřadu
Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy a také na konzultační sluţby a pracovní
skupiny nezbytné pro nastavení Regionálního operačního programu pro region soudrţnosti
NUTS 2 Střední Čechy.
Harmonogram vyhlašování výzev na podávání ţádostí o poskytnutí dotace je závislý na
vývoji hlavního programového dokumentu a připravenosti informačního monitorovacího
systému. 1. výzva je po odsouhlasení výběrových kritérií Monitorovacím výborem regionu
soudrţnosti Střední Čechy plánována na polovinu září roku 2007 (oblast podpory 1.1 –
Regionální dopravní infrastruktura a prioritní osa 4 – Technická pomoc), 2. výzva (1.1 Regionální dopravní infrastruktura, 1.2 – Udrţitelné formy veřejné dopravy, 2.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu, 2.2 - Veřejná infrastruktura a sluţby
cestovního ruchu a 2.3 - Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje, 3.2 –
Rozvoj měst a 3.3 – Rozvoj venkova) na listopad aţ prosinec tohoto roku.
Úřad regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy je téměř naplněn. V současnosti
stanovený počet zaměstnanců (42) je s ohledem na administrativní náročnost a potřeby
implementace Regionálního operačního programu pro region soudrţnosti NUTS 2 Střední
Čechy postačující.
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