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Seznam zkratek
ČR
EK
FS
HSS
JVS
KoP
MF
MMR
MSC2007
MV
NNO
NOK
NUTS
OP
ROP, ROP SČ
RR
ŘO
SČ
SF
SFC
TP
ÚRR
VRR

Česká republika
Evropská unie
Fond soudrţnosti
Hospodářská sociální soudrţnost
Jednotný vizuální styl
Komunikační plán ROP SČ
Ministerstvo financí
Ministerstvo pro místní rozvoj

Monitorovací systém Central 2007
Monitorovací výbor
Nestátní neziskové organizace
Národní orgán pro koordinaci
Územní statistická jednotka
Operační program
Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Čechy
Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy
Řídící orgán
Středočeský kraj
Strukturální fondy
System for Fund Managenent in the European Community
Technická pomoc
Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy
Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti 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. vysvětlit 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), popř. dalšími externími
subjekty, a schválena Výborem regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy (VRR).
Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 4. zasedání Monitorovacího výboru
Regionálního operačního programu Střední Čechy (MV ROP) konaného dne 26. května 2008
a pokrývá období od 1. ledna do 31. března 2008. Ve sledovaném období bylo v Regionálním
operačním programu NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ) vyhlášeno deset nových výzev
pro předkládání projektů (dále jen „výzva“), a to v oblastech podpory 1.1 – Regionální
dopravní infrastruktura, 3.1 – Rozvoj regionálních center (IPRM), 3.2 – Rozvoj měst a 3.3 –
Rozvoj venkova a šest výzev uzavřeno. Dále bylo ve sledovaném období zaregistrováno
prostřednictvím ukončených výzev dvanáct projektů v rámci oblasti podpory 1.1, deset
v oblasti podpory 1.2, padesát sedm v oblasti podpory 2.1, dvacet sedm v oblasti podpory 2.2,
osmnáct v oblasti podpory 2.3 a dvanáct projektů Technické pomoci (kontinuální Výzva
č. 90).
U devíti projektů zaregistrovaných v rámci výzvy č. 1 v oblasti podpory 1.1 proběhly ve
sledovaném období kontroly přijatelnosti a formálních náleţitostí a rovněţ bylo provedeno
jejich bodové hodnocení a analýza rizik.
Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace
a publicity, evaluace, technické asistence a implementace programu.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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2. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu
2.1. Pravidelná monitorovací tabulka
Viz Příloha č. 1.

2.2. 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 ţivota 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 blíţeji rozpracován do následujících čtyř specifických cílů:
1. zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel při současném sniţování negativních
dopadů dopravy na ţivotní prostředí,
2. zvýšení návštěvnosti a prodlouţení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů
z cestovního ruchu,
3. zvýšení kvality ţivota ve městech i na venkově a posílení role městských center jako
přirozených pólů růstu v regionu,
4. zvýšení absorpční kapacity regionálních a místních aktérů.
K 31. 3. 2008 došlo při realizaci ROP SČ k vyhlášení šestnácti výzev (prioritní osy 1, 2 a 3),
v rámci nichţ bylo zaregistrováno 133 projektů, a to 21 projektů v oblasti podpory 1.1, 10
v oblasti podpory 1.2, 57 v oblasti podpory 2.1, 27 v oblasti podpory 2.2 a 18 projektů
v oblasti podpory 2.3. V oblasti Technické pomoci (kontinuální Výzva č. 90) bylo ke
sledovanému datu zaregistrováno celkem 24 projektů, a to 20 projektů v oblasti podpory 4.1,
3 v oblasti podpory 4.2 a 1 projekt v oblasti podpory 4.3.
K financování bylo k 31. 3. 2008 VRR schváleno 24 projektů v oblastech podpory 4.1 a 4.2 a
9 projektů v oblasti podpory 1.1. U 11 projektů Technické pomoci (projekty roku 2007) byla
k 31. 12. 2007 ukončena jejich realizace a ve sledovaném období proběhlo jejich
vyhodnocení.
Pro posuzování dosahování výše uvedených cílů a hodnocení dopadů ROP SČ byl vytvořen
soubor indikátorů na úrovni ROP SČ. Ke sledovanému datu při současném stavu realizace
nelze na úrovni programu ani věcný, ani finanční pokrok zatím vyčíslit.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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2.3. Realizace ROP SČ v členění dle výzev
Ve sledovaném období, v únoru a březnu bylo Regionální radou regionu soudrţnosti Střední
Čechy (RR) vyhlášeno dalších deset výzev.
Výzva č. 7: byla otevřena pro oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura.
Podpora je konkrétně určena na zvýšení kapacity a zkvalitnění silnic II. a III. třídy. Příjemci
podpory jsou kraj či organizace zřizované či zakládané krajem. Výzva byla ukončena 17. 3.
2008. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno 550 000 000 Kč (21 148 966 €).
Výzva č. 8: je otevřena pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center. Podpora rozvoje
regionálních center bude realizována výhradně prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje
měst (dále jen „IPRM“). Příjemci podpory jsou statutární města a města nad 50 000 obyvatel
v regionu NUTS 2 Střední Čechy, tj. Kladno a Mladá Boleslav. Podpora integrovaných
projektů bude rozloţena do dvou fází – v první fázi budou vybrány k podpoře IPRM, v druhé
fázi pak dílčí individuální projekty zařazené do integrovaných plánů měst. Výzva bude
ukončena 31. 7. 2008. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem 1 265 794 771 Kč
(48 673 182 €).
Výzva č. 9: je otevřena pro oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst a 3.3 – Rozvoj venkova.
Podpora je určena pro rozvoj volnočasových aktivit. Příjemci podpory jsou obce, organizace
zřizované či zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace
(NNO). Výzva bude ukončena 5. 5. 2008. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno 68 388 329 Kč
(2 629 713 €) pro oblast podpory 3.2 a 102 582 494 Kč (3 944 570 €) pro oblast podpory 3.3.
Výzva č. 10: je otevřena pro oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst a 3.3 – Rozvoj venkova.
Podpora je určena pro aktivity spojené s fyzickou revitalizací území. Příjemci podpory jsou
obce a organizace zřizované či zakládané obcemi. Výzva bude ukončena 5. 5. 2008. Na tuto
výzvu je z ERDF alokováno 273 553 317 Kč (10 518 854 €) pro oblast podpory 3.2 a
205 164 988 Kč (7 889 141 €) pro oblast podpory 3.3.
Výzva č. 11: je otevřena pro oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst a 3.3 – Rozvoj venkova.
Podpora je zaměřena na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury veřejných sluţeb,
konkrétně integraci osob ohroţených sociální exkluzí. Příjemci podpory jsou kraj, obce,
organizace zřizované či zakládané kraji nebo obcemi, dobrovolné svazky obcí, NNO a malí a
střední podnikatelé. Výzva bude ukončena 5. 5. 2008. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno
68 388 329 Kč (2 629 713 €) pro oblast podpory 3.2 a 20 516 498 Kč (788 914 €) pro oblast
podpory 3.3.
Výzva č. 12: je otevřena pro oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst a 3.3 – Rozvoj venkova.
Podpora je zaměřena na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury veřejných sluţeb,
Zpracováno k: 31. 3. 2008
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konkrétně na mateřské školky. Příjemci podpory jsou obce, organizace zřizované či zakládané
obcemi, dobrovolné svazky obcí a NNO. Výzva bude ukončena 5. 5. 2008. Na tuto výzvu je
z ERDF alokováno 41 032 998 Kč (1 577 828 €) pro oblast podpory 3.2 a 30 774 748 Kč
(1 183 371 €) pro oblast podpory 3.3.
Výzva č. 13: je otevřena pro oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst a 3.3 – Rozvoj venkova.
Podpora je zaměřena na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury veřejných sluţeb,
konkrétně na základní školy. Příjemci podpory jsou obce, organizace zřizované či zakládané
obcemi, dobrovolné svazky obcí a NNO. Výzva bude ukončena 5. 5. 2008. Na tuto výzvu je
z ERDF alokováno 41 032 998 Kč (1 577 828 €) pro oblast podpory 3.2 a 30 774 748 Kč
(1 183 371 €) pro oblast podpory 3.3.
Výzva č. 14: je otevřena pro oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst a 3.3 – Rozvoj venkova.
Podpora je zaměřena na aktivity zvyšující kvalitu infrastruktury veřejných sluţeb, konkrétně
vybrané typy zdravotnických zařízení. Příjemci podpory jsou kraj, obce a organizace
zřizované či zakládané kraji nebo obcemi, dobrovolné svazky obcí, NNO, fyzické a právnické
osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou sluţbu v oblasti zdravotní
péče. Výzva bude ukončena 5. 5. 2008. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno 31 458 631 Kč
(1 209 668 €) pro oblast podpory 3.2 a 20 516 498 Kč (788 914 €) pro oblast podpory 3.3.
Výzva č. 15: je otevřena pro oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst. Podpora je zaměřena na
aktivity zvyšující kvalitu infrastruktury veřejných sluţeb, konkrétně oblastní nemocnice a
polikliniky. Příjemci podpory jsou kraj a organizace zřizované či zakládané kraji. Výzva bude
ukončena 12. 5. 2008. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno 125 834 526 Kč (4 838 673 €).
Výzva č. 16: je otevřena pro oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst. Podpora je zaměřena na
aktivity zvyšující kvalitu infrastruktury veřejných sluţeb, konkrétně vybrané typy
vzdělávacích zařízení. Příjemci podpory jsou kraj, obce, organizace zřizované či zakládané
kraji nebo obcemi, hospodářská komora ČR a její sloţky, NNO a malí a střední podnikatelé.
Výzva bude ukončena 12. 5. 2008. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno 41 032 998 Kč
(1 577 828 €).
Pozn.: Kurz: 26,006 Kč/€ - stanoven ECB na únor 2008.
2.3.1 Výzva č. 1 (1. 10. 2007 – 31. 12. 2007)
Výzva č. 1 byla uzavřena 31. 12. 2007. V rámci této výzvy bylo v oblasti podpory 1.1
zaregistrováno devět projektů. V sledovaném období bylo provedeno jejich hodnocení a
začaly práce na přípravě Smluv o poskytnutí dotace.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Tabulka č. 1: Průběh Výzvy č. 1 k 31. 3. 2008
Vyhlášení výzvy RR

1. 10. 2007

Ukončení výzvy

31. 12. 2007

počet zaregistrovaných projektů - 9
Hodnocení projektů

2. 1. 2008 – 29. 2. 2008

kontrola přijatelnosti a formálních náleţitostí
 vyřazeno 0 projektů
bodové hodnocení projektů
 vyřazeno 0 projektů
analýza rizik
 vyřazeno 0 projektů
Příprava Smluv o poskytnutí dotace

1. 3. 2008 - …

2.3.2 Výzvy č. 2 – 6 (20. 12. 2007 – 29. 2. 2008)
Výzvy č. 2 – 6 byly uzavřeny 29. 2. 2008. V rámci těchto výzev bylo zaregistrováno
114 projektů, a to 2 projekty v oblasti podpory 1.1, 10 v oblasti podpory 1.2, 57 v oblasti
podpory 2.1, 27 v oblasti podpory 2.2, 18 projektů v oblasti podpory 2.3. V sledovaném
období začaly práce na jejich hodnocení (viz kap. 3).
Tabulka č. 2: Průběh Výzev č. 2 – 6 k 31. 3. 2008
Vyhlášení výzev RR

20. 12. 2007

Ukončení výzev
počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 2 (oblast podpory 1.1) -

29. 2. 2008
2

počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 3 (oblast podpory 1.2) - 10
počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 4 (oblast podpory 2.1) - 57
počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 5 (oblast podpory 2.2) - 27
počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 6 (oblast podpory 2.3) - 18
Hodnocení projektů

1. 3. 2008 - …

kontrola přijatelnosti a formálních náleţitostí
 Výzva č. 2 – vyřazen 1 projekt
 Výzva č. 3 – vyřazeny 2 projekty

2.3.3 Výzva č. 7 (1. 2. 2008 – 17. 3. 2008)
Výzva č. 7 byla vyhlášena i uzavřena ve sledovaném období. V rámci této výzvy bylo
v oblasti podpory 1.1 zaregistrováno 10 projektů. V sledovaném období začaly rovněţ práce
na jejich hodnocení.
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Tabulka č. 3: Průběh Výzvy č. 7k 31. 3. 2008
Vyhlášení výzvy RR
Ukončení výzvy

1. 2. 2008
17. 3. 2008

počet zaregistrovaných projektů - 10
Hodnocení projektů

18. 3. 2008 - …

kontrola přijatelnosti a formálních náleţitostí
 vyřazen 1 projekt

2.3.4 Výzva č. 8 (25. 2. 2008 – 31. 7. 2008)
Výzva č. 8 byla vyhlášena 25. 2. 2008 nebyla doposud uzavřena. Probíhají konzultace
s ţadateli (města Kladno a Mladá Boleslav) nad přípravou IPRM. Ke sledovanému datu
nebyly v rámci této výzvy ţádné projekty zaregistrovány.
Tabulka č. 4: Průběh Výzvy č. 8k 31. 3. 2008
Vyhlášení výzvy RR

25. 2. 2008

…

2.3.5 Výzvy č. 9 – 14 (5. 3. 2008 – 5. 5. 2008)
Výzvy č. 9 – 14 byly vyhlášeny 5. 3. 2008 a nebyly doposud uzavřeny. Probíhají konzultace
s ţadateli. Ke sledovanému datu nebyly v rámci těchto výzev ţádné projekty zaregistrovány.
Tabulka č. 5: Průběh Výzev č. 9 – 14k 31. 3. 2008
Vyhlášení výzev RR

20. 12. 2007

…

2.3.6 Výzvy č. 15 – 16 (10. 3. 2008 – 12. 5. 2008)
Výzvy č. 15 a č. 16 byly vyhlášeny 10. 3. 2008 a nebyly doposud uzavřeny. Probíhají
konzultace s ţadateli. Ke sledovanému datu nebyly v rámci těchto výzev ţádné projekty
zaregistrovány.
Tabulka č. 6: Průběh Výzvy č. 15 – 16k 31. 3. 2008
Vyhlášení výzvy RR

25. 2. 2008

…

2.3.7 Výzva č. 90 (kontinuální výzva)
Současně s výše uvedenými výzvami probíhá také kontinuální výzva v prioritní ose 4 –
Technická pomoc (pod číslem 90). Výzva zahrnuje všechny oblasti podpory této prioritní osy
a bude ukončena v roce 30. 6. 2015. Oprávněným příjemce v rámci toto prioritní osy je RR.
Bliţší informace k této výzvě jsou uvedeny v kap. 4.3 a 9.
Zpracováno k: 31. 3. 2008
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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 udrţitelné mobility obyvatel a
sniţování negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Toho by mělo být dosaţeno
naplněním těchto specifických cílů:
zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených
ţeleznicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu,
zvýšit vyuţití veřejné dopravy šetrné k ţivotnímu prostředí a zajistit optimální
provázání nabídky veřejné dopravy,
zlepšit podmínky pro kaţdodenní pouţívání cyklistické dopravy.
Věcný pokrok
V rámci Výzvy č. 1 pro oblasti podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura splnilo
podmínky přijatelnosti a formální náleţitosti všech 9 zaregistrovaných projektů. Všechny tyto
projekty dosáhly minimální bodové hranice, na základě provedené analýzy rizik byly
doporučeny k financování a dne 19. 3. 2008 byly schváleny VRR.
Dne 20. 12. 2007 byly v rámci prioritní osy č. 1 vyhlášeny další dvě výzvy k předkládání
projektů, které trvaly do 29. 2. 2008. Výzva č. 2 pro oblast podpory 1.1 a Výzva č. 3 pro
oblast podpory 1.2. V rámci těchto výzev bylo zaregistrováno celkem 12 projektů (v oblasti
podpory 1.1 byly zaregistrovány 2 projekty, v oblasti podpory 1.2 to bylo 10 projektů).
Dne 1. 2. 2007 byla v rámci této prioritní osy vyhlášena Výzva č. 7 k předkládání projektů pro
oblast podpory 1.1, která trvala do 17. 3. 2008. V rámci této výzvy bylo zaregistrováno 10
projektů.
Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni
prioritní osy 1. Tabulka č. 7 zobrazuje přehled indikátorů, které jsou obsaţeny v projektech
schválených k financování VRR k 31. 3. 2008.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Tabulka č. 7: Hodnoty indikátorů v prioritní ose 1 ve schválených projektech
Název indikátoru

Měrná
jednotka

Přírůstek ve
sled. období

Celkem k
31. 3. 2008

Indikativní
hodnota 2013

Případné
plnění (%)

počet

9

9

120

7,5

23,51

23,51

220

10,7

23,51

23,51

200

11,8

1,42

1,42

20

7,1

Indikátory výstupu
Počet podpořených projektů na
rozvoj dopravy (dopravní
dostupnost)
Délka rekonstruovaných a
modernizovaných silnic II. a III.
třídy celkem

km

délka rekonstruovaných
silnic II. a III. třídy
Délka nově vybudovaných nebo
rekonstruovaných silničních
obchvatů měst a obcí

km

Finanční pokrok
Výše zmiňované schválené projekty z Výzvy č. 1 pro oblast podpory 1.1 obsahují celkové
způsobilé výdaje v hodnotě 554 150 505 Kč, coţ představuje předpokládané čerpání
prostředků ERDF ve výši 471 027 929 Kč (18 654 571 €).
Ve Výzvě č. 2 pro oblast podpory 1.1 byly zaregistrovány 2 projekty, 1 projekt splnil
podmínky přijatelnosti a formálních náleţitostí. Tento projekt obsahuje celkové způsobilé
výdaje 10 811 589 Kč, coţ představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši
4 324 636 Kč (171 273 €).
V rámci Výzvy č. 3 pro oblast podpory 1.2 bylo zaregistrováno 10 projektů, z nichţ 8 splnilo
podmínky přijatelnosti. V těchto osmi projektech jsou obsaţeny celkové způsobilé výdaje ve
výši 191 203 787 Kč, coţ představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši
167 322 319 Kč (6 626 627 €).
V rámci Výzvy č. 7 pro oblast podpory 1.1 bylo zaregistrováno 10 projektů, z nichţ 9 splnilo
podmínky přijatelnosti. V těchto devíti projektech jsou obsaţeny celkové způsobilé výdaje ve
výši 336 718 229 Kč, coţ představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši
286 210 494 Kč (11 335 069 €).
Přehled předpokládaného finančního pokroku vzhledem k alokaci na jednotlivé výzvy je
uveden v Tabulce č. 8.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Tabulka č. 8: Předpokládaný finanční pokrok v rámci prioritní osy č. 1 (zdroje ERDF)
Číslo výzvy

Předpokládané čerpání

Alokace
Kč

€

Kč

€

% k alokaci

Výzva č. 1

910 892 545

36 074 952

471 027 929

18 654 571

52

Výzva č. 2

116 994 693

4 633 453

4 324 636

171 273

4

Výzva č. 3

190 310 570

7 537 052

167 322 319

6 626 627

88

Výzva č. 7

550 000 000

21 782 178

286 210 494

11 335 069

52

1 768 197 808

70 027 635

928 885 378

36 787 540

53

Celkem

Pozn.: Kurz: 25,25 Kč/€ - stanoven ECB na duben 2008. Výzva č. 1 obsahuje projekty schválené VRR,
ve zbylých výzvách jsou uvedené pouze projekty, které splnily minimálně podmínky přijatelnosti, ale
nejedná se o projekty, které byly ve sledovaném období schváleny VRR.

3.1.1 Oblast podpory 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 ţivotní prostředí na těchto komunikacích a dopravní
problémy v centrech měst.
Věcný pokrok
Ve sledovaném období bylo v této oblasti podpory schváleno prvních 9 projektů, a to v rámci
Výzvy č. 1.
V rámci Výzvy č. 2 byly zaregistrovány 2 projekty, z nichţ 1 nesplnil podmínky přijatelnosti
a 1 splnil kritéria přijatelnosti i formální náleţitosti.
V rámci Výzvy č. 7 pro oblast podpory 1.1 bylo zaregistrováno 10 projektů, z nichţ 9 splnilo
podmínky přijatelnosti, a 1 projekt nesplnil podmínky přijatelnosti.
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. Tabulka č. 9
zobrazuje přehled indikátorů, které by měly být naplněny realizací projektů schválených VRR
k 31. 3. 2008.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Tabulka č. 9: Hodnoty indikátorů v oblasti podpory 1.1 ve schválených projektech
Měrná
jednotka

Info.
zdroj

Přírůstek ve
sled. období

Celkem k
31. 3. 2008

km

region

23,51

23,51

počet

region

1

1

km

region

1,42

1,42

Počet projektů s neutrálním vlivem na
udrţitelný rozvoj

počet

region

8

8

Počet projektů s pozitivním vlivem na
udrţitelný rozvoj

počet

region

1

1

Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné
příleţitosti

počet

region

9

9

Název indikátoru
Indikátory výstupu
Délka rekonstruovaných a modernizovaných
silnic II. třídy
Počet odstraněných bodových závad
Délka nově vybudovaných nebo
rekonstruovaných silničních obchvatů měst

Finanční pokrok
V rámci výzvy č. 1 bylo VRR dne 19. 3. 2008 schváleno prvních devět projektů v oblasti
podpory 1.1. Tyto projekty obsahují celkové způsobilé výdaje v hodnotě 554 150 505 Kč,
coţ představuje předpokládané prostředků ERDF ve výši 471 027 929 Kč (18 654 571 €).
Následující Graf č. 1 vyjadřuje srovnání výdajů v schválených ţádostech ze zdrojů EU
s celkovou alokací na období 2007-2013, alokací roku 2007 a alokací na Výzvu č. 1. pro
oblast podpory 1.1.
V rámci Výzvy č. 2 splnil 1 projekt formální náleţitosti a kritéria přijatelnosti, tento projekt
obsahuje celkové způsobilé výdaje ve výši 10 811 589 Kč, coţ představuje předpokládané
čerpání prostředků ERDF ve výši 4 324 636 Kč (171 273 €).
V rámci Výzvy č. 7 splnilo 9 projektů formální náleţitosti a kritéria přijatelnosti, tyto projekty
obsahují celkové způsobilé výdaje ve výši 336 718 229 Kč, coţ představuje předpokládané
čerpání prostředků ERDF ve výši 286 210 494 Kč (11 335 069 €).

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Graf č. 1: Očekávaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.1 ve schválených projektech

Pozn.: Zdroje ERDF v €

3.1.2 Oblast podpory 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 vyuţití cyklodopravy.
Věcný pokrok
V této oblasti podpory byla vyhlášena Výzva č. 3 k předkládání projektů. V rámci této výzvy
bylo zaregistrováno 10 projektů, z nichţ 2 projekty nesplnily, a 8 projektů splnilo podmínky
přijatelnosti. 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.
Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, ţe projekty nebyly dosud schváleny VRR.
Finanční pokrok
V projektech, které byly předloţeny v rámci Výzvy č. 3 a splnily podmínky přijatelnosti, jsou
obsaţeny celkové způsobilé výdaje ve výši 191 203 787 Kč, coţ představuje předpokládané
čerpání prostředků ERDF ve výši 167 322 319 Kč (6 626 627 €).

3.2. Prioritní osa 2 – Cestovní ruch
Základním cílem této prioritní osy je zvýšení návštěvnosti a prodlouţení délky pobytu
návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Toho by mělo být dosaţeno
naplněním těchto specifických cílů:
rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
v regionu,
Zpracováno k: 31. 3. 2008
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rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
v regionu,
zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací.
Věcný pokrok
Dne 20. 12. 2007 byly v rámci prioritní osy č. 2 vyhlášeny tři výzvy k předkládání projektů.
Tyto výzvy byly ukončeny dne 29. 2. 2008. Výzva č. 4 pro oblast podpory 2.1, Výzva č. 5 pro
oblast podpory 2.2 a Výzva č. 6 pro oblast podpory 2.3. V rámci těchto výzev bylo
zaregistrováno celkem 102 projektů (v oblasti podpory 2.1 bylo zaregistrováno 57 projektů,
v oblasti podpory 2.2 to bylo 27 projektů a v oblasti podpory 2.3 18 projektů). U některých
projektů byla ve sledovaném období zahájena kontrola splnění přijatelnosti a formálních
náleţitostí. Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů
na úrovni prioritní osy 2. Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, ţe ve sledovaném
období teprve probíhala kontrola splnění přijatelnosti a formálních náleţitostí a ţádné
projekty nebyly tedy dosud schváleny VRR.
Finanční pokrok
V rámci Výzvy č. 4 pro oblast podpory 2.1 bylo zaregistrováno 57 projektů, které obsahují
celkové způsobilé výdaje ve výši 2 518 441 850,05 Kč.
V rámci Výzvy č. 5 pro oblast podpory 2.2 bylo zaregistrováno 27 projektů, které obsahují
celkové způsobilé výdaje ve výši 933 973 202 Kč.
V rámci Výzvy č. 6 pro oblast podpory 2.3 bylo zaregistrováno 18 projektů, které obsahují
celkové způsobilé výdaje ve výši 72 980 139 Kč.
3.2.1 Oblast podpory 2.1 – Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního

ruchu
Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích sluţeb, a jednak
rozšířit nabídku doplňkových sluţeb.
Věcný pokrok
V této oblasti podpory byla vyhlášena Výzva č. 4 k předkládání projektů, ve které bylo
zaregistrováno 57 projektů. V období od ukončení výzvy do 30. 3. 2008 byly hodnoceny
zatím pouze 3 projekty, 2 projekty splnily podmínky přijatelnosti, 1 projekt podmínky
přijatelnosti nesplnil. U ostatních projektů nebyla do 30. 3. 2008 ukončena kontrola podmínek
přijatelnosti. 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.
Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, ţe ve sledovaném období teprve probíhala
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kontrola splnění přijatelnosti a formálních náleţitostí a ţádné projekty nebyly tedy dosud
schváleny VRR.
Finanční pokrok
V rámci Výzvy č. 4 pro oblast podpory 2.1 bylo zaregistrováno 57 projektů, které obsahují
celkové způsobilé výdaje ve výši 2 518 441 850,05 Kč. Tato částka výrazně přesahuje alokaci
na danou oblast podpory a dá se tedy předpokládat, ţe alokovaná částka na Výzvu č. 4 bude
vyčerpána.
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.
Věcný pokrok
V této oblasti podpory byla vyhlášena Výzva č. 5 k předkládání projektů, ve které bylo
zaregistrováno 27 projektů. V období od ukončení výzvy do 30. 3. 2008 byl hodnocen zatím
pouze 1 projekt, který splnil podmínky přijatelnosti. U ostatních projektů nebyla do
30. 3. 2008 ukončena kontrola podmínek přijatelnosti. 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. Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, ţe ve
sledovaném období teprve probíhala kontrola splnění přijatelnosti a formálních náleţitostí a
ţádné projekty nebyly tedy dosud schváleny VRR.
Finanční pokrok
V rámci Výzvy č. 5 pro oblast podpory 2.1 bylo zaregistrováno 27 projektů, které obsahují
celkové způsobilé výdaje ve výši 933 973 202 Kč. I zde se dá tedy v případě pozitivního
výsledku hodnocení, schválení a realizace předloţených projektů předpokládat, ţe alokovaná
částka na tuto výzvu bude z velké části, nebo zcela vyčerpána.
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.
Věcný pokrok
V této oblasti podpory byla vyhlášena Výzva č. 6 k předkládání projektů, ve které bylo
zaregistrováno 18 projektů. V období od ukončení výzvy do 30. 3. 2008 byl hodnocen zatím
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pouze 1 projekt, který splnil podmínky přijatelnosti. U ostatních projektů toto hodnocení stále
probíhá. 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.
Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, ţe ve sledovaném období teprve probíhala
kontrola splnění přijatelnosti a formálních náleţitostí a ţádné projekty nebyly tedy dosud
schváleny VRR.
Finanční pokrok
V rámci Výzvy č. 6 pro oblast podpory 2.3 bylo zaregistrováno 18 projektů, které obsahují
celkové způsobilé výdaje ve výši 72 980 138,90 Kč. I zde se dá tedy v případě pozitivního
výsledku hodnocení, schválení a realizace předloţených projektů předpokládat, ţe alokovaná
částka na tuto výzvu bude z velké části, nebo zcela vyčerpána.

3.3. Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území
Základním cílem této prioritní osy je zajištění kvality ţivota ve městech i na venkově a
posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Toho by mělo být
dosaţeno 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 sluţeb tak,
aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se
zlepšila kvalita ţivota obyvatel,
podpořit rozvoj venkovských oblastí integrovanými aktivitami vedoucími ke zvýšení
kvality ţivota.
Věcný a finanční pokrok
Dne 25. 2. 2008 byla vyhlášena Výzva č. 8 k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst,
tato výzva trvá do 31. 7. 2008.
Dne 5. 3. 2008 byly v rámci prioritní osy č. 3 vyhlášeny Výzvy č. 9 - 14 k předkládání
projektů, tyto výzvy trvají do 5. 5. 2008. Dne 10. 3. 2008 byly vyhlášeny Výzvy č. 15 a 16
k předkládání projektů, které budou ukončené 12. 5. 2008. Pro posuzování dosahování cílů
v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni prioritní osy 3.
V rámci vyhlášených výzev nebyly ve sledovaném období předloţeny ţádné projekty,
z tohoto důvodu je věcný i finanční pokrok v této prioritní ose nulový.

Zpracováno k: 31. 3. 2008

Strana 19 z 55

Zpráva o realizaci ROP SČ

4. MV
3.3.1 Oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center
Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kvalitu ţivota residentů a atraktivitu regionálních
center pro investory a návštěvníky, a jednak zlepšit dopravní dostupnost a dostupnost a
kvalitu veřejných sluţeb.
Věcný a finanční pokrok
V této oblasti podpory byla vyhlášena Výzva č. 8 pro Integrované plány rozvoje měst. 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.
V rámci vyhlášené výzvy nebyly ve sledovaném období předloţeny ţádné projekty, z tohoto
důvodu je věcný i finanční pokrok v této oblasti podpory nulový.
3.3.2 Oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst
Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kvalitu ţivota residentů a atraktivitu měst pro
investory a návštěvníky, a jednak dostupnost a kvalitu veřejných sluţeb.
Věcný a finanční pokrok
V této oblasti podpory byly vyhlášeny následující výzvy pro jednotlivé aktivity v rámci
Rozvoje měst:
Výzva č. 9 – volnočasové aktivity
Výzva č. 10 – fyzická revitalizace
Výzva č. 11 – sociální integrace
Výzva č. 12 – vzdělávání (mateřské školy)
Výzva č. 13 – vzdělávání (základní školy)
Výzva č. 14 – zdravotnictví (mimo oblastních nemocnic)
Výzva č. 15 – zdravotnictví (pouze oblastní nemocnice)
Výzva č. 16 – vzdělávání (střední školy a jiné instituce)
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.
V rámci vyhlášených výzev nebyly ve sledovaném období předloţeny ţádné projekty,
z tohoto důvodu je věcný i finanční pokrok v 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 sluţeb a prostředí ve venkovských obcích.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Věcný a finanční pokrok
V této oblasti podpory byly vyhlášeny následující výzvy pro jednotlivé aktivity v rámci
Rozvoje venkova:
Výzva č. 9 – volnočasové aktivity
Výzva č. 10 – fyzická revitalizace
Výzva č. 11 – sociální integrace
Výzva č. 12 – vzdělávání (mateřské školy)
Výzva č. 13 – vzdělávání (základní školy)
Výzva č. 14 – zdravotnictví (mimo oblastních nemocnic)
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.
V rámci vyhlášených výzev nebyly ve sledovaném období předloţeny ţádné projekty,
z tohoto důvodu je věcný i finanční pokrok v 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 dosaţeno 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.
Věcný pokrok
Ve sledovaném období pokračovala administrace 12 projektů schválených a doporučených
k financování VVR 24. 10. 2007. U 11 z těchto projektů byla dne 31. 12. 2007 ukončena
jejich realizace. Projekt „Počítačová síť URR“ byl 25. 2. 2008 zrušen.
Dále ve sledovaném období bylo předloţeno a zaregistrováno dalších 12 projektů. Tyto
projekty byly schváleny VRR dne 19. 3. 2008. Jejich realizace probíhá v roce 2008.
Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni
prioritní osy 4. Stav naplňování těchto indikátorů k 31. 3. 2008 ukazuje Tabulka č. 10.
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Tabulka č. 10: Plnění indikátorů prioritní osy 4 k 31. 3. 2008
Kód NČ

Název indikátoru

Kvantifikace

Měrná
jednotka

Infor. zdroj

počet

region

0

počet

region

počet

počet

Stav k 31. 3. 2008

Přírůstek ve
sled. období

Hodnota

%

60

-1

11

18

0

20

2

2

10

region

0

30

0

5

16

region

0

200

190

190

95

Hodnota
2004

Indikativ.
hodnota 2013

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

Zpracováno k: 31. 10. 2007
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Finanční pokrok
Celková výše dotace na schválené projekty v rámci prioritní osy č. 4 činí 147 200 000 Kč, tato
částka tvoří 26,07 % celkové alokace na období 2007-2013 na prioritní osu. K 31. 12. 2007
byly z této částky realizovány výdaje ve výši 37 162 214 Kč. Ve sledovaném období byly
realizovány výdaje ve výši 11 967 715 Kč. Souhrn realizovaných výdajů k 31. 3. 2008 tvoří
částku 49 129 929 Kč, coţ činí 33,38 % ze schválených prostředků. Finanční pokrok ukazuje
Tabulka č. 11 a Graf č. 2.
Tabulka č. 11: Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2008
Alokace
2007-2013*
CZK
1
564 674 689

Výdaje
Schválené
CZK
%
2
3 (2/1)
147 200 000

26,07

Realizované
CZK
%
4
5 (4/2)
49 129 929

33,38

Certifikované
CZK
%
6
7 (4/1)
0

0

*Veřejné zdroje celkem - EU + národní veřejné zdroje; přepočteno aktuálním kurzem 25,25 Kč/€

Graf č. 2: Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2008

Pozn.: Veřejné zdroje celkem v tis. Kč

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.
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Věcný pokrok
Ve sledovaném období byla zastavena realizace projektu „Počítačová síť ÚRR“ (realizace
jeho aktivit se nicméně přesunula do dalšího období v rámci nově schváleného projektu),
celkově bylo v této oblasti nově zaregistrováno a schváleno VRR dalších 10 projektů.
V této oblasti podpory je monitorováno pomocí indikátorů pouze naplňování horizontálních
témat (udrţitelný rozvoj, rovné příleţitosti). Stav naplňování indikátorů souhrnně za tyto
projekty a projekty z předchozího období k datu 31. 3. 2008 ukazuje Tabulka č. 12.
Tabulka č. 12: Plnění indikátorů v oblasti podpory 4.1 k 31. 3. 2008
Název indikátoru

Měrná
jednotka

Info.
zdroj

Přírůstek ve
sled. období

31. 3. 2008

Počet projektů s neutrálním vlivem na udrţitelný rozvoj

počet

region

0

0

Počet projektů s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj

počet

region

0

9

Počet projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj

počet

region

0

0

Počet projektů podporující vyuţívání výrobků šetrných
k ţivotnímu prostředí nebo environmentálně
příznivějších technologií

počet

region

0

9

Počet projektů obsahující environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

počet

region

0

0

Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příleţitosti

počet

region

0

9

Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti

počet

region

0

0

Počet projektů zaměřených na rovné příleţitosti

počet

region

0

0

Stav k

Indikátory výstupu

Finanční pokrok
K 31. 3. 2008 činila hodnota celkové schválené finanční dotace na projekty z této oblasti
podpory 117 140 000 Kč, coţ je 38 % z prostředků celkové alokace na období 2007-2013 na
oblast podpory 4.1. Z této částky bylo ve sledovaném období vyčerpáno 10 996 935 Kč.
K 31. 3. 2008 bylo celkem vyčerpáno 46 602 550 Kč, coţ je 40 % ze schválených prostředků.
Finanční pokrok ukazuje Tabulka č. 13.
Tabulka č. 13: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 k 31. 3. 2008
Alokace
2007-2013*
CZK
1
310 571 086

Výdaje
Schválené
CZK
%
2
3 (2/1)
117 140 000

38

Realizované
CZK
%
4
5 (4/2)
46 602 550

40

Certifikované
CZK
%
6
7 (4/1)
0

0

*Veřejné zdroje celkem - EU + národní veřejné zdroje; přepočteno aktuálním kurzem 25,25 Kč/€
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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.
Věcný pokrok
Ve sledovaném období byl v této oblasti podpory zaregistrován a schválen VRR 1 projekt.
V této oblasti podpory je monitorováno pomocí indikátorů pouze naplňování horizontálních
témat (udrţitelný rozvoj, rovné příleţitosti). Stav naplňování indikátorů souhrnně za všechny
podané a schválené projekty k 31. 3. 2008 ukazuje Tabulka č. 14.
Tabulka č. 14: Plnění indikátorů v oblasti podpory 4.2 k 31. 3. 2008
Název indikátoru

Měrná
jednotka

Info.
zdroj

Přírůstek ve
sled. období

31. 3. 2008

Počet projektů s neutrálním vlivem na udrţitelný rozvoj

počet

region

0

0

Počet projektů s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj

počet

region

0

2

Počet projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj

počet

region

0

0

Počet projektů podporující vyuţívání výrobků šetrných
k ţivotnímu prostředí nebo environmentálně
příznivějších technologií

počet

region

0

0

Počet projektů obsahující environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

počet

region

0

0

Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příleţitosti

počet

region

0

2

Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti

počet

region

0

0

Počet projektů zaměřených na rovné příleţitosti

počet

region

0

0

Stav k

Indikátory výstupu

Finanční pokrok
K 31. 3. 2008 činila hodnota celkové schválené finanční dotace na projekty z této oblasti
podpory 10 060 000 Kč, coţ je 12 % z celkové alokace na období 2007-2013 pro tuto oblast
podpory. Z této částky bylo ve sledovaném období vyčerpáno 562 339 Kč. K 31. 3. 2008 bylo
celkem vyčerpáno 2 118 938 Kč, coţ činí 21 % ze všech schválených prostředků. Finanční
pokrok ukazuje Tabulka č. 15.
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Tabulka č. 15: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 k 31. 3. 2008
Výdaje

Alokace
2007-2013*

Schválené
CZK
%
2
3 (2/1)

CZK
1
84 701 201

10 060 000

12

Realizované
CZK
%
4
5 (4/2)
2 118 938

Certifikované
CZK
%
6
7 (4/1)

21

0

0

*Veřejné zdroje celkem - EU + národní veřejné zdroje; přepočteno aktuálním kurzem 25,25 Kč/€

3.4.3 Oblast podpory 4.3 – Absorpční kapacita regionálních aktérů
Cílem této oblasti podpory je zajistit jednak dostatečné mnoţství kvalitních projektů a posílit
schopnosti projektových managementů, a jednak dostatečnou a kvalitní konzultační a
informační podporu pro ţadatele a příjemce ve všech fázích projektu.
Věcný pokrok
Ve sledovaném období byl v této oblasti podpory registrován a schválen VRR 1 projekt.
V této oblasti podpory je monitorováno pomocí indikátorů pouze naplňování horizontálních
témat (udrţitelný rozvoj, rovné příleţitosti). Stav naplňování indikátorů k 31. 3. 2008 ukazuje
Tabulka č. 16.
Tabulka č. 16: Plnění indikátorů v oblasti podpory 4.3 k 31. 3. 2008
Název indikátoru

Měrná
jednotka

Info.
zdroj

Přírůstek ve
sled. období

31. 3. 2008

Počet projektů s neutrálním vlivem na udrţitelný rozvoj

počet

region

0

0

Počet projektů s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj

počet

region

0

0

Počet projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj

počet

region

0

0

Počet projektů podporující vyuţívání výrobků šetrných
k ţivotnímu prostředí nebo environmentálně
příznivějších technologií

počet

region

0

0

Počet projektů obsahující environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

počet

region

0

0

Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příleţitosti

počet

region

0

0

Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti

počet

region

0

0

Počet projektů zaměřených na rovné příleţitosti

počet

region

0

0

Stav k

Indikátory výstupu
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Finanční pokrok
K 31. 3. 2008 činila hodnota celkové schválené finanční dotace na projekty z této oblasti
podpory 20 000 000 Kč, coţ činí 12 % z celkové alokace na období 2007-2013 pro tuto oblast
podpory. Z této částky bylo k 31. 3. 2008 vyčerpáno 408 441,40 Kč, coţ jsou 2 % ze všech
schválených prostředků. Finanční pokrok ukazuje Tabulka č. 17.
Tabulka č. 17: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 k 31. 3. 2008
Alokace
2007-2013*
CZK
1
169 402 402

Výdaje
Schválené
CZK
%
2
3 (2/1)
20 000 000

12

Realizované
CZK
%
4
5 (4/2)
408 441

2

Certifikované
CZK
%
6
7 (4/1)
0

0

*Veřejné zdroje celkem - EU + národní veřejné zdroje; přepočteno aktuálním kurzem 25,25 Kč/€

Zpracováno k: 31. 3. 2008

Strana 27 z 55

Zpráva o realizaci ROP SČ

4. MV

4. Údaje o finančním provádění pomoci
Uvádění finančního pokroku dle pravidla
realizace ROP SČ relevantní.

n+3 (n+2) není v současném stavu pokroku

Předpověď čerpání finančních prostředků do konce roku 2008 za ROP SČ by v tento moment
nebyla kvalifikovaná, neboť nelze předpokládat, kolik projektů a v jaké finanční výši bude
v rámci probíhajících i plánovaných výzev schváleno k financování.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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5. Stav přípravy implementace ROP SČ
5.1. Hlavní programový dokument
Programový dokument k Regionálnímu operačnímu programu 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: Ve schváleném programu nebyly v rámci
sledovaného období uskutečněny ţádné změny.

5.2. Ostatní programové dokumenty
5.2.1 Prováděcí dokument k ROP 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: Ve sledovaném období byla zpracována verze
3.1 Prováděcího dokumentu ROP. Změny se týkaly především prioritní osy 3, do níţ byly
dopracovány indikátory pro jednotlivé oblasti podpory a doplněny upřesňující informace
týkající se především revitalizace a sociální integrace a také byly upřesněny některé druhy
způsobilých výdajů.
Prováděcí dokument ROP (verze 3.1) byl schválen dne 20. 2. 2008 VRR spolu s dokumentací
platnou pro výzvy pro předkládání projektů č. 8 aţ č. 16.
5.2.2

Operační manuál k ROP NUTS 2 Střední Čechy

Operační manuál k Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Střední Čechy (dále jen
„Operační manuál ROP“) popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon
činností Řídícího orgánu Regionálního operačního programu Střední Čechy (ŘO ROP).
Uskutečněné aktivity za sledované období: V rámci sledovaného období byly vypracovány
dvě verze Operačního manuálu ROP (verze 3.1 a verze 3.2).
Do verze 3.1 Operačního manuálu ROP byly na základě úprav centrálně závazných metodik
upraveny postupy ve vybraných kapitolách a dále zapracovány jednotlivé metodické pokyny
vydané v průběhu jiţ vyhlášených výzev a postupy pro administraci a výběr Integrovaných
plánů rozvoje města. Změny se v této souvislosti týkaly také úprav některých checklistů a
formulářů. Součástí Operačního manuálu ROP se také stal VRR schválený vzor Smlouvy o
poskytnutí dotace. Operační manuál ROP (verze 3.1) byl schválen VRR dne 20. 2. 2008 spolu
s dokumentací platnou pro výzvy pro předkládání projektů č. 8 aţ č. 16.
Zpracováno k: 31. 3. 2008
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V rámci verze 3.2 Operačního manuálu ROP byly na základě připomínek zpracovatele auditu
shody (PWC) byly přepracovány nebo doplněny některé kapitoly. Změny se týkaly zejména
doplnění některých checklistů a formulářů, byly doplněny postupy pro monitorování projektů
v době udrţitelnosti, pro monitorování nesrovnalostí a pro vymáhání sankcí. Zároveň byla
přepracována kapitola upravující postupy pro vyřizování stíţností. Součástí Operačního
manuálu ROP se také stala výběrová kritéria pro oblasti podpory 3.1 (Integrované plány
rozvoje měst), 3.2 a 3.3 schválená MV ROP dne 15. 2. 2008. Operační manuál ROP (verze
3.2) byl schválen Výborem Regionální rady dne 19. 3. 2008.
5.2.3

Pokyny pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Střední Čechy

Pokyny pro ţadatele a příjemce Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední
Čechy (dále jen „Pokyny“) jsou hlavním metodickým dokumentem pro ţadatele a příjemce.
Uskutečněné aktivity za sledované období: Ve sledovaném období pokračovaly práce na
přípravách dokumentace k výzvám vyhlašovaným na základě ročního plánu výzev. Dále
probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy pro předkládání projektů na základě připomínek
vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím
výzvám a paralelních úprav a konkretizací postupů v Operačním manuálu ROP.
Dne 30. 1. 2008 byly VRR schváleny Pokyny k výzvě pro předkládání projektů č. 7 a
aktualizovány Pokyny pro kontinuální výzvu pro předkládání projektů č. 90 (verze 2), čímţ se
staly součástí programové dokumentace platné pro tyto výzvy.
Pokyny k výzvám pro předkládání projektů č. 8 aţ č. 16 byly připravovány způsobem
popsaným výše a schváleny VRR dne 20. 2. 2008, čímţ se rovněţ staly součástí programové
dokumentace platné pro tyto výzvy.

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, údrţbu IS MSC2007 a podporu jeho uţivatelů 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).

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Uskutečněné aktivity za sledované období:
V období od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2008 probíhaly další úpravy dle harmonogramu prací na tzv.
II. etapě budování IS BENEFIT7. Na základě centrálního zadání všech řídících orgánů byly
zapracovány tři nové funkcionality. Tyto funkcionality zvyšují zejména komfort ţadatele,
resp. příjemce. IS BENEFIT7 totiţ jiţ neslouţí pouze k podávání ţádostí o poskytnutí dotace,
ale i k podávání ţádostí o platbu prostřednictvím webové aplikace.
Ve spolupráci s ostatními řídícími orgány byly také předloţeny poţadavky na další úpravy IS
BENEFIT7 a IS MONIT7+. Některé z těchto úprav jiţ byly zapracovány do IS v příslušných
instalacích.
V průběhu sledovaného období pokračovala administrace ţádostí z výzvy č. 1 a také projektů
v realizaci, tedy zejména administrace ţádostí o platbu u projektů v kontinuální výzvě č. 90.
Zároveň bylo k 29. 2. 2008 ukončeno pět výzev, další výzva byla ukončena 17. 3 2008. Ve
všech těchto výzvách bylo v IS BENEFIT7 finalizováno a do IS MONIT7+ posléze načteno
124 ţádostí. Načtené ţádosti jsou dále v IS MONIT7+ průběţně administrovány. Případné
problémy zjištěné při reálném pouţívání IS BENEFIT7 a IS MONIT7+ jsou operativně
řešeny ve spolupráci s dodavatelem softwaru.

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. Platný stav zaměstnanců ÚRR k 31. 3. 2008 je 45. Tento
stanovený počet však můţe být dále navyšován v souvislosti s postupem realizace ROP SČ.
Uskutečněné aktivity za sledované období: V období od ledna do března roku 2008 byla
v souvislosti s obsazením uvolněných pozic (metodik oddělení Metodická podpora a
projektový manaţer oddělení Technická pomoc a absorpční kapacita) a v souvislosti
s plánovaným rozšířením počtu zaměstnanců vyhlášena tato výběrová řízení: projektový
specialista v oblasti fyzické revitalizace území a projektový specialista v oblasti dopravy pro
oddělení Administrace projektů, opakovaně interní auditor pro útvar Interní audit, finanční
manaţer a projektový manaţer pro oddělení Realizace projektů a plateb a metodik oddělení
Metodická podpora.
Dále byly ve sledovaném období uzavřeny dohody o provedení činnosti s Euromanaţery.

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.
Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Uskutečněné aktivity za sledovaného období: Na začátku ledna 2008 byla ukončena finální
část auditu shody. Audit shody se vztahoval k programové dokumentaci platné k 17. 9. 2007
a k cyklu auditních pohovorů s vybranými pracovníky ÚRR konaných ve
dnech 14. a 15. 11. 2007. ŘO ROP obdrţel dne 9. 1. 2008 od zpracovatele auditu kladný
výrok „splňuje s výhradou“ (vč. souboru zjištěných nedostatků). Zpracovatel auditu učinil
závěr, ţe plánovaný systém implementace je v pokročilé fázi přípravy a z pohovorů
s vybranými pracovníky plyne, ţe jsou dobře seznámeni s plánovanými postupy. Mezi hlavní
nedostatky podle výroku auditora patří především nedostatečně nastaveny a zdokumentovány
postupy pro některé prvky implementace, například postupy pro implementaci IPRM, postupy
pro kontrolu plnění pravidel veřejné podpory a dvojího financování a postupy pro efektivní
řízení finanční alokace, a to, ţe informační systémy vyuţívané v rámci ROP SČ nebyly plně
funkční pro zahájení čerpání.
Po obdrţení tohoto výroku ŘO ROP připravil harmonogram činností pro odstranění
zjištěných nedostatků (vč. určení zodpovědnosti jednotlivých oddělení) tak, aby tyto byly
odstraněny do stanovených termínů v závislosti na jejich závaţnosti. Během února 2008 byly
v součinnosti s pracovníky zpracovatele auditu zjištěné nedostatky odstraněny. Dne 3. 3. 2008
byly zpracovateli auditu předány veškeré platné dokumenty se zapracovanými připomínkami
z finální části auditu.
Následný audit shody proběhne v období od 28. do 30. 4. 2008.

5.6. Plán výzev pro předkládání projektů
Vyhlašování výzev pro předkládání projektů probíhá postupně v závislosti na přípravě
výběrových kritérií a dle plánu výzev.
Výběrová kritéria pro oblasti podpory prioritní osy 1 byla schválena na 1. a 2. zasedání, pro
oblasti podpory prioritní osy 2 na 2. zasedání a pro oblasti podpory prioritní osy 3 (u oblasti
podpory 3.1 se jednalo pouze o výběrová kritéria pro IPRM) na 3. zasedání MV ROP.
Výběrová kritéria pro oblasti podpory prioritní osy 4 byla MV ROP schválena na 1. zasedání.
Na tomto zasedání jsou členům MV ROP předkládány ke schválení výběrová kritéria pro
oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center týkající se dílčích projektů IPRM.
Uskutečněné aktivity za sledovaného období: Ve sledovaném období bylo VRR vyhlášeno
celkem deset nových výzev, a to Výzva č. 7 pro oblasti podpory 1.1 - Regionální dopravní
infrastruktura, Výzva č. 8 pro oblasti podpory 3.1 - Rozvoj regionálních center (IPRM),
Výzva č. 9 pro oblast podpory 3.2 a 3.3 - Rozvoj měst a Rozvoj venkova (Volnočasové
aktivity), Výzva č. 10 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 - Rozvoj měst a Rozvoj venkova (Fyzická
revitalizace území), Výzva č. 11 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 - Rozvoj měst a Rozvoj
venkova (Sociální integrace), Výzva č. 13 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 - Rozvoj měst a
Zpracováno k: 31. 3. 2008

Strana 32 z 55

Zpráva o realizaci ROP SČ

4. MV
Rozvoj venkova (Vzdělávání - základní školy), Výzva č. 14 pro oblasti podpory: 3.2 a 3.3 Rozvoj měst a Rozvoj venkova (Zdravotnictví - všichni příjemci mimo oblastních nemocnic),
Výzva č. 15 pro oblasti podpory 3.2 - Rozvoj měst (Zdravotnictví - pouze oblastní
nemocnice) a Výzva č. 16 pro oblasti podpory 3.2 - Rozvoj měst (Vzdělávání - střední školy a
jiné instituce).
Další kolo výzev k předkládání projektů se plánuje otevřít na podzim tohoto roku.

5.7. Plnění úkolů z předchozích zasedání MV ROP
Na 2. zasedání MV ROP SČ bylo doporučeno VRR rozšířit MV ROP o zástupce Odboru
řízení a koordinace NSRR NOK MMR ČR ve funkci stálého hosta bez hlasovacího práva.
Na základě tohoto doporučení byl VRR předloţen návrh na rozšíření MV ROP o výše
uvedeného zástupce MMR ČR, který byl 30. 1. 2008 VRR přijat.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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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 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.

6.1. Uskutečněná informační a propagační opatření
Informační kampaň o ROP SČ a politice Hospodářské sociální soudrţnosti je v roce 2008
prováděna dle Ročního plánu komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2008.
Uskutečněné aktivity za sledované období:
Webová prezentace: Webová prezentace (www.ropstrednicechy.cz) byla aktualizována
v závislosti na vývoji a realizaci ROP SČ a aktualizace jsou nadále prováděny dle potřeby. Na
základě výběrového řízení byl vybrán nový dodavatel webové aplikace. Cílem této změny je
zvýšit uţivatelskou příjemnost a celkovou přehlednost webových stránek.
Semináře: V první polovině ledna 2008 proběhly semináře k výzvám pro prioritní osy 1 –
Doprava a prioritní osa 2 – Cestovní ruch. Workshopu k tématu doprava se účastnilo 24
posluchačů. K cestovnímu ruchu se uskutečnily tři semináře, kterých se celkem účastnilo 199
posluchačů.
V březnu 2008 se uskutečnily čtyři semináře k výzvě pro prioritní osu 3 – Integrovaný rozvoj
území. Jeden ze seminářů byl zaměřen na fyzickou revitalizaci území a účastnilo se ho 74
posluchačů. Další tři semináře se specializovaly na vzdělávání, zdravotnictví, sociální
integraci a volnočasové aktivity. Těchto workshopů se celkem účastnilo 187 posluchačů.
K aktuálním výzvám proběhla také inzertní kampaň. Inzeráty byly zveřejněny ve středočeské
příloze Mladé frontě Dnes a regionálních Denících Bohemia.
Osobní konzultace s potenciálními příjemci: Pracovníci oddělení Administrace projektů ve
sledovaném období provedli 244 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; otázky související s aplikací
BENEFIT7; výše poskytnuté dotace; obsah Ţádosti (vč. povinných příloh) o poskytnutí
dotace; atd.
Pozn.: Počet konzultací je uveden bez konzultací poskytnutých Euromanažery (nelze
z technických důvodů zatím sledovat).
Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Propagační předměty: V daném období byla vypracována zadávací dokumentace
k výběrovému řízení na dodavatele propagačních předmětů ROP SČ. Propagační předměty
budou splňovat všechny poţadavky publicity EU a Jednotného vizuálního stylu ROP SČ.
Letáky: V lednu 2008 byl graficky zpracován a vytištěn informační leták k prioritní ose 2 Cestovní ruch. V následujících měsících byl dále vydán informační leták k prioritní ose 3 –
Integrovaný rozvoj území. Ke grafickému zpracování a tisku byl zadán materiál
k problematice veřejné podpory, upravený leták s obecnými informace o ROP SČ a také leták
k prioritní ose 1 – Doprava.
Elektronický zpravodaj: V daném období bylo zpracováno a distribuováno první číslo
elektronického zpravodaje „ROPoviny“, který bude vycházet čtvrtletně. Jeho cílem je přinášet
aktuální informace o ROP SČ. V současnosti se dokončuje druhé číslo tohoto zpravodaje.

6.2. Plnění komunikačního plánu
Pro posuzování plnění komunikačního plánu byl vytvořen níţe uvedený soubor indikátorů.
Naplňování jednotlivých indikátorů ukazuje Tabulka č. 18.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Tabulka č. 18: Plnění Komunikačního plánu – stav indikátorů pro rok 2008
INDIKÁTOR VÝSTUPU
INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE
JEDNOTKA

Klasické informační a propagační postupy

Publikace I
Programové dokumenty v tištěné podobě
Příručky pro ţadatele a příjemce (primárně
v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných
případech v tištěné podobě)
Metodiky
Publikace II
Informační broţura

Publikace III
Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti
podpory (v tištěné podobě)
Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti
podpory (v elektronické podobě – web, CD;)

Zpracováno k: 31. 10. 2007

Ks – vytvoř.
publikace
Ks – vytvoř.
publikace

PLÁN.
POČET

700

INDIKÁTOR VÝSLEDKU

PŘÍRŮSTEK VE

STAV

SLEDOVANÉM
OBDOBÍ

0

K

31. 3. 2008

0

Ks – vytvoř.
publikace

PŘÍRŮSTEK VE
%

JEDNOTKA

SLEDOVANÉM
OBDOBÍ

STAV K

31.3.2008

0

0

-

Ks – distrib.
výtisků
Počet staţení

11 346

11 346

-

Počet staţení

745

745

Ks- diatrib.
výtisků

0

0

0

0

0

Ks – vytvoř.
publikace

5 000

0

0

0

Ks – vytvoř.
publikace
Ks - vytvoř.
publikace

1 000

0

0

0

Ks – distrib.
výtisků
Počet staţení

Strana 36 z 55

Zpráva o realizaci ROP SČ

4. MV
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)
Letáky

Plakáty (bannery)

Drobné propagační předměty

Ks – vytvoř.
publikace

0

0

0

Počet staţení

0

0

0

0

0

Počet staţení

0

0

1

1

33

Ks – distrib.
letáků

239

239

2 000

2 000

33

6

0

0

0

Ks – distrib.
plakátů

0

0

6

0
0

0
0

0
-

Ks – distrib.
předmětů

0

0

Ks – vytvoř.
publikace
Ks – vytvoř.
letáky
Ks – výtisky
Ks – výtisky
Ks – vytvoř.
plakáty
Ks – výtisky
Ks – vytvoř.
produkty

3
6 000

-

Zpracováno k: 31. 10. 2007
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Informační a komunikační technologie (ICT)

Webové stránky

Elektronický zpravodaj

Komunikace elektronickou cestou

Zpracováno k: 31. 10. 2007

Ks - nově
vytvořené
prezentace redesign
Ks – nové
poloţky
v navigacích
Ks – nové
dokumenty
Ks – nové
aplikace
Ks – nové
aktuality
Ks – vytvoř.
zpravodaje
Počet
adresátů
zařazených v
databázích

0

0

-

5

5

-

-

4

-

178

178

-

0

0

-

18

18

-

1

1

25

126

126

-

Počet
unikátních
návštěv za
měsíc

68 821

leden
únor
březen

72 406
67 567
66 489

-

Počet
adresátů
Počet staţení

52

52

308

308

Počet vyuţití

5

5
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Masmédia

Mediální kampaně / inzerce – TV, tisk, rádio

Tiskové zprávy
Články
Tiskové konference

Jednorázové informační a
propagační akce

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

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

-

0

0

-

2

2

-

1

1

-

2

2

-

0

0

-

0

0

-

Počet
zveřejnění
Počet
zveřejnění
Počet
zveřejnění
Počet
zveřejnění
Ks – účast.
média
Počet
zveřejnění

0

0

8

8

1

1

2

2

0

0

0

0

Ks – vzděl.
akce

-

8

8

-

Osoba - počet
účastníků

386

386

Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým
Ks – vzděl.
výzvám či problémům – pořádané externím pořadatelem akce

-

6

6

-

Osoba - počet
účastníků

653

653

Ks konference
Ks konzultace

1

0

0

0

0

0

-

244

244

-

Osoba - počet
účastníků
Počet
konzult.
subjektů

244

244

Konference
Konzultace
(osobní návštěva)
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6.3. Plánované aktivity v oblasti komunikace a propagace
Plánované informační a komunikační aktivity z Ročního plánu komunikačních aktivit ROP
SČ na rok 2008 a případných aktuálních potřeb. 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 Tabulka č. 19.
Tabulka č. 19: Plánované aktivity na následujících 6 měsíce v oblasti komunikace a propagace
Informační a propagační
opatření a nástroje

Konkrétní aktivity

Elektronický zpravodaj

shrnutí ROP

Vzdělávací a informační akce

Workshopy zaměřené na úspěšné ţadatele
(monitorovací zprávy, ţádost o platbu
apod.)

Semináře

Indikativní termín
duben, červen
červenec

Konference ROP

květen

Press trip

červen

Informace k aktuálním výzvám

září

Drobné propagační předměty

Vyhlášení výběrového řízení, realizace.

celoročně, průběţně

Webové stránky

Pravidelné aktualizace a správa (nezbytný
servis) stránek.

celoročně, průběţně

www.ropstrednicechy.cz
Publikace

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Leták Doprava

duben

-

Broţura ROP

květen

-

Tisk Programového dokumentu
ROP

květen
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7. 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.
Uskutečněné aktivity za sledované období: V sledovaném období se veškeré aktivity
v oblasti evaluace soustředily na přípravu zadávacích dokumentací pro výběr realizátorů
evaluačních projektů. Konkrétně se jedná o tyto projekty:
Vyhodnocení zkušeností ţadatelů s procesem podávání a administrace Ţádostí o
poskytnutí dotace v ROP SČ;
Analýza
přínosu
vybraných
dopravních
staveb
ke
zlepšení
stavu
ţivotního prostředí v regionu soudrţnosti Střední Čechy;
Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS 2 Střední Čechy.

7.1. Plánované aktivity v oblasti evaluace
Aktivity na příštích šest měsíců se budou soustřeďovat především na realizaci projektů
vycházejících z Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2008. U externích evaluací se bude jednat
o provedení výběrových řízení na externí evaluátory a poté koordinace a kontrola realizace
jednotlivých projektů. U interních evaluací budou veškeré činnosti, tzn. vč. samotných analýz
provedeny vlastními zdroji.
Tabulka č. 20: Plánované projekty na dalších 6 měsíců v oblasti evaluace
Evaluační projekty

Vyčleněná
částka (Kč)

Způsob
realizace

Indikativní
termín

Vyhodnocení zkušeností ţadatelů s procesem podávání
a administrace Ţádostí o poskytnutí dotace v ROP SČ

750 000

externí
evaluace

únor - srpen

Analýza nejčastějších důvodů vyloučení ţádostí o
poskytnutí dotace z procesu hodnocení

-

interní
evaluace

duben - srpen

Analýza přínosu vybraných dopravních staveb ke
zlepšení stavu ţivotního prostředí v regionu
soudrţnosti Střední Čechy

1 500 000

externí
evaluace

únor prosinec

Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS 2 Střední
Čechy

150 000

externí
evaluace

únor - červen

-

interní
evaluace

červenec září

Roční problémové vyhodnocení – 2007/2008

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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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 ţadatelům a příjemcům provádí
předběţnou, průběţnou a následnou kontrolu.
Uskutečněné aktivity za sledované období: Ve sledovaném období byly provedeny kontroly
u projektů Technické pomoci, jejichţ realizace byla provedena a ukončena v roce 2007.
U těchto projektů byly k 30. 1. 2008 předloţeny Závěrečné monitorovací zprávy včetně
Závěrečné Zjednodušené ţádosti o platbu. Poté v průběhu února 2008 byla provedena
administrativní kontrola interim pověřenými pracovníky oddělení Realizace projektů a plateb
a během února a března 2008 následná fyzická kontrola interim. Při těchto kontrolách
nebyly shledány žádné nedostatky a na základě výsledků fyzických kontrol byly
vystaveny formuláře F1 Ţádost o platbu a F2 Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení
způsobilých výdajů u uvedených projektů, které byly předány na Finanční útvar ÚRR.

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: Na začátku roku 2008 byl na základě ustanovení
§30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů sestaven Roční plán interního auditu a pověřeného auditního subjektu. Roční plán
interního auditu vychází z analýzy rizik procesů RR a Roční plán pověřeného auditního
subjektu pro rok 2008 odráţí potřeby Auditního orgánu MF ČR na vyhodnocení účinnosti
vnitřního řídícího a kontrolního systému ROP SČ. Roční plán interního auditu a pověřeného
auditního subjektu byl schválen VRR dne 30. 1. 2008. Tyto podklady byly zaslány Auditnímu
orgánu MF ČR a zahrnuty do celorepublikového konsolidovaného plánu auditních činností.
Dne 30. 1. 2008 byl VRR dále schválen Konsolidovaný statut interního auditu, který je
jedním ze základních dokumentů nezbytných pro funkci útvaru Interní audit (ÚIA) RR.
Vymezuje základní poslání, předmět činnosti, nezávislost, pravomoci a odpovědnosti ÚIA.
V návaznosti na Konsolidovaný statut byl VRR dne 19. 3. 2008 schválen Program pro
zabezpečení a zvyšování kvality útvaru Interní audit a Konsolidovaný manuál interního auditu
a pověřeného auditního subjektu.
Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Podkladem pro tvorbu programu kvality byl Rámec profesionální praxe interního auditu
vydaný Institutem interních auditorů. Do dokumentu byly zapracovány připomínky
odpovědných odborů MF ČR a společnosti PWC.
Konsolidovaný manuál interního auditu a pověřeného auditního subjektu popisuje postavení
interního auditu a postavení pověřeného auditního subjektu a dále upravuje odpovědnosti,
zásady a konkrétní postupy pro výkon souvisejících s výkonem interního auditu RR a
výkonem pověřeného auditního subjektu. Tento dokument byl připomínkován rovněţ MF ČR
a společností PWC.
Dne 10. 3. 2008 zorganizoval ÚIA „Workshop s auditory Evropské komise“, který byl
součástí pracovní skupiny interního auditu regionálních rad. Workshopu se zúčastnili zástupci
ROP i sektorových OP a zástupci Auditního orgánu MF ČR. Auditoři Evropské komise sdělili
své poznatky z minulého programového období a seznámili účastníky s postupy pro stávající
programové období.
ÚIA se dále podílel na tvorbě Odborných průvodců auditem systémů a vzorku operací pod
vedením expertního týmu společnosti Ernst&Young Audit&Advisory,s.r.o. v rámci projektu
MF ČR „Posílení úlohy veřejné finanční kontroly“.
Ve sledovaném období ÚIA začal pracovat rovněţ na mapování nejrizikovějších
a nejsloţitějších procesů spojených s poskytováním dotace (veřejná finanční podpora a
zadávání veřejných zakázek), na Auditní strategii ČR a na popisu řídících a kontrolních
systémů operačního programu a průběţně řeší způsob financování pověřeného auditního
subjektu.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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9. 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.
Uskutečněné aktivity za sledované období: Činnosti uskutečněné v rámci TP se ve
sledovaném období týkaly dvou časových období: jednak vypořádání projektů realizovaných
v roce 2007 a příprava projektů pro rok 2008.
V měsíci lednu 2008 byly zpracovány Závěrečné monitorovací zprávy vč. Závěrečných
Zjednodušených ţádostí o platbu za projekty roku 2007, které byly odevzdány k 30. 1. 2008
na oddělení Realizace projektů a plateb.
Tabulka č. 21: Přehled Žádostí o platby za projekty TP roku 2007
Název projektu
0701 Personální zajištění ÚRR
0702 Provoz ÚRR
0703 Rozvoj lidských zdrojů
0704 Konzultační a poradenské sluţby
0705 Počítačová síť ÚRR
0706 Nákup a provoz sluţebních automobilů
0707 Vybavení ÚRR
0709 Programová dokumentace ROP
0710 Organizace Monitorovacího výboru
0711 Evaluace
0713 Jednotný vizuální styl
0714 Komunikační aktivity v roce 2007

Ţádost o platbu (v Kč)
k 31. 10. 2007
k 31. 12. 2007
8 180 315,35
2 326 255,33
0
0
0
0
4 360 554,70
1 358 908,50
0
0
0
0

11 241 804,33
1 995 929,23
376 053,80
913 445,50
Zrušen
1 638 903,51
909 294,34
1 022 352 ,50
91 917,00
1 189 881,00
667 452,00
889 146,50

celkem
19 422 119,68
4 322 184,56
376 053,80
913 445,50
Zrušen
1 638 903,51
5 269 849,04
2 381 261,00
91 917,00
1 189 881,00
667 452,00
889 146,50

Po administrativní kontrole interim Závěrečných monitorovacích zpráv a Závěrečných
Zjednodušených ţádostí o platbu, byla oddělením Realizace projektů a plateb provedena i
fyzická kontrola interim (také kap. 8) a to v těchto termínech:
u projektů 0704 Konzultační a poradenské sluţby, 0709 Programová dokumentace
ROP, 0711 Evaluace dne 27. 2. 2008;
u projektů 0701 Personální zajištění ÚRR, 0706 Nákup a provoz sluţebních
automobilů, 0707 Vybavení ÚRR a 0710 Organizace Monitorovacího výboru dne
28. 2. 2008;
Zpracováno k: 31. 3. 2008
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a u projektů 0702 Provoz ÚRR, 0703 Rozvoj lidských zdrojů, 0713 Jednotný vizuální
styl a 0714 Komunikační aktivity v roce 2007 dne 5. 3. 2008.
Při provedených kontrolách nebyly zjištěny u ţádného z projektů nedostatky a vynaloţené
finanční prostředky byly poté refundovány.
Projekt „0705 Počítačová síť ÚRR“ byl zrušen (z důvodu vysokých nároků na přípravu
zadávací dokumentace pro komplexní dodávku zboţí a sluţeb a z toho plynoucí posun
realizace do roku 2008) a jeho aktivity byly zahrnuty do projektu se stejnou tématikou, který
bude realizován v roce 2008.
Během ledna 2008 byly provedeny aktualizace Rámcového plánu Technické pomoci pro
Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Čechy 2007- 2015 a aktualizace
Ročního plánu Technické pomoci pro Regionální operační program regionu soudrţnosti
Střední Čechy pro rok 2008, které byly schváleny VRR 30. 1. 2008. Aktualizace se týkaly
oblasti podpory 4.1.
V ročním plánu byl zrušen projektu „0807 Programová dokumentace ROP“, aktivity zde
plánované budou nadále součástí projektu „0804 Konzultační a poradenské sluţby“. Dále
došlo k přesunu některých aktivit z projektu „0802 Provoz ÚRR“ do projektu „0805
Vybavení ÚRR“ a s tím spojenému nezbytnému navýšení prostředků v tomto projektu.
U projektu „0803 Rozvoj lidských zdrojů“ také došlo k výraznému navýšení prostředků, coţ
je způsobeno jednak rozšířením počtu zaměstnanců ÚRR, a jednak novou aktivitou týkající se
vzdělávání v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností. Aktuální finanční plány TP
na rok 2008 zobrazují Tabulky č. 22 a č. 23.
Tabulka č. 22: Finanční plán TP na rok 2008 dle projektů
Název projektu
0801 Personální zajištění chodu ÚRR
0802 Provoz ÚRR
0803 Rozvoj lidských zdrojů
0804 Konzultační a poradenské sluţby
0805 Vybavení ÚRR
0806 Externí posuzovatelé
0808 Organizace Monitorovacího výboru
0809 Evaluace
0810 Správa monitorovacího systému
0811 Komunikační aktivity v roce 2008
0812 Absorpční kapacita

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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33 480 000
7 250 000
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3 200 000
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Tabulka č. 23: Finanční plán TP na rok 2008dle oblastí podpory
Celkové způsobilé výdaje (v Kč)

Oblast podpory
4.1
4.2
4.3

69 940 000 Kč
6 800 000 Kč
20 000 000 Kč

Ad hoc projekty

15 000 000 Kč
111 740 000 Kč

Celkem

Během ledna a února byly tyto projekty pro rok 2008 vypracovány a dne 22. 2. 2008 předány
oddělení Administrace projektů k registraci v rámci Výzvy č. 90. Následně proběhla kontrola
přijatelnosti a formálních náleţitostí a projekty byly doporučeny k financování. Dne
19. 3. 2008 byly schváleny VRR. Plánované aktivity a celkové způsobilé výdaje jednotlivých
projektů ukazuje Tabulka č. 24.
Tabulka č. 24: Projekty TP na rok 2008 schválené VRR
Název projektu

Popis realizovaných aktivit

0801 Personální
zajištění chodu ÚRR

Projekt zahrnuje především veškeré osobní náklady ÚRR,
případně další benefity poskytované zaměstnancům.
Projekt zahrnuje výdaje spojené se zajištěním chodu ÚRR
z pohledu materiálního, tj. především nákup kancelářských
potřeb, poplatky, poštovné, pojištění, telefony, předplatné,
vizitky, inzerce, provoz sluţebních automobilů a další
související náklady. Projekt dále obsahuje náklady na
nájem za poskytnuté prostory a sluţby s tím související a
pronájem parkovacích prostor. Projekt bude zahrnovat i
výdaje spojené s pracovními schůzkami ředitelů ÚRR,
pracovních skupin ROP, s vyjednáváním s Evropskou
Komisí a další relevantní jednání týkající se ROP.
Projekt zahrnuje výdaje spojené s účastí na školeních,
seminářích, pracovních skupinách a dalších jednáních
týkajících se ROP.
Projekt zahrnuje výdaje spojené s poskytováním
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. Výstupy
projektu budou zahrnovat i studie a metodiky vytvořené
v souvislosti s výše uvedenými aktivitami.

0802 Provoz ÚRR

0803 Rozvoj lidských
zdrojů

0804 Konzultační a
poradenské sluţby

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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0805 Vybavení ÚRR
0806 Externí
posuzovatelé
0808 Organizace
Monitorovacího
výboru

0809 Evaluace

0810 Správa
monitorovacího
systému

0811 Komunikační
aktivity v roce 2008

0812 Absorpční
kapacita
0891 Počítačová síť
ÚRR
(ad – hoc projekt)

Projekt zahrnuje výdaje spojené s pořízením kancelářského
vybavení, nákupem výpočetní techniky - HW a SW,
výdaje na dokumentaci s tím související.
Projekt zahrnuje výdaje spojené s externími posudky
podaných projektových ţádostí.
Projekt zahrnuje výdaje spojené se zasedáními
Monitorovacího výboru.
Projekt zahrnuje výdaje spojené s realizací evaluačních
studií v souladu s Evaluačním plánem Regionálního
operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok
2008.
Projekt zahrnuje výdaje spojené se zajištěním správy,
údrţby a aktualizace MS ROP SČ, a správy a úpravy
programů BENEFIT a MONIT vč. jejich kompatibility s
MS ROP SČ.
Projekt zahrnuje výdaje spojené s plněním aktivit v
souladu s Ročním plánem komunikačních aktivit
Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední
Čechy na rok 2008.
Projekt zahrnuje výdaje spojené s podporou tvorby a
přípravy projektů pro předloţení do ROP, poskytováním
informačních, poradenských a konzultačních sluţeb
potenciálním ţadatelům o podporu ze SF EU.
Projekt zahrnuje výdaje spojené se zajištěním samostatné
počítačové sítě a s tím souvisejících informačních sluţeb
pro chod ÚRR.

13 000 000,00

2 060 000,00

500 000,00

2 700 000,00

1 200 000,00

6 800 000,00

20 000 000,00

4 000 000,00

Během sledovaného období došlo u těchto projektů jiţ k realizaci prvních výdajů. Vyčerpané
částky k 31. 3. 2008 ukazuje Tabulka č. 25.

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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Tabulka č. 25: Přehled čerpání projektů TP k 31. 3. 2008
Název projektu

Čerpání od 1. 1. do 31. 3. 2008 (v Kč)

0801 Personální zajištění chodu ÚRR
0802 Provoz ÚRR
0803 Rozvoj lidských zdrojů
0804 Konzultační a poradenské sluţby
0805 Vybavení ÚRR
0806 Externí posuzovatelé
0808 Organizace Monitorovacího výboru
0809 Evaluace
0810 Správa monitorovacího systému
0811 Komunikační aktivity v roce 2008
0812 Absorpční kapacita
0891 Počítačová síť ÚRR

7 563 322,091
1 386 806,30
1 659 457,50
81 396,00
278 985,08
0,00
26 968,00
0,00
0,00
562 339,09
408 441,40
0,00

Celkem

11 967 715,46

9.1. Podpora absorpční kapacity regionu
Od 1. 2. 2008 zahájila činnost síť Euromanaţerů ROP. Euromanaţeři ROP působí jako
„regionální pobočky Úřadu Regionální rady“. Euromanaţerů ROP je celkem 26 (kanceláře
mají na 22 místech) a pokrývají celé území Středních Čech.
Tabulka č. 26: Jmenný seznam Euromanažerů ROP
Region/cílová skupina

Euromanažer ROP

ORP Sedlčany, obec Vzduchovice
Posázaví, o. p. s.
Region Pošembeří
MAS Vyhlídky, o. s., Mělnicko, Kokořínsko, Liběchovsko
Karlštejnsko, Mníšecko, Chýně, Jeneč, Hostivice a Červený Újezd
MAS podlipansko, o. p. s.
Přemyslovské Střední Čechy,
Podnikatelský sektor
Podbrdsko o.s.
Brdy - Vltava, o. p. s.
Region Pošembeří
Zlatý pruh Polabí, o. p. s. východ, MAS Svatojiřský les

Barešová Štěpánka
Brodová Eliška, Ing.
Ciniburk Miloš, Ing.
Čermáková Galina, Mgr.
Glaser Vladimír, Ing.
Havelková Jana , Ing.
Huk Jaroslav, RNDr.
Chottová Ivana, Ing.
Krejčíčková Marta, Ing.
Mazochová Lenka, Mgr.
Oliva Miloslav, Mgr.
Rambousek Luboš, Mgr.

Berounsko, Hořovicko

Řehořková Kateřina, Mgr.

1

Vzhledem k tomu, ţe k datu zpracování podkladů nebyla ještě známa konečná částka mezd
za březen, zahrnuje tento přehled pouhý odhad částky mezd za březen.
Zpracováno k: 31. 3. 2008
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MAS Srdce Čech a obce, nezařazené do MAS v okolí Kladna
Přemyslovské Střední Čechy,
MAS Rakovnicko, o. s.
Posázaví, o. p. s.
MAS Mezilesí, MAS Zálabí,Kolínsko, Kutnohorsko
MAS Lípa pro venkov, o. s.
Zlatý pruh Polabí, o. p. s. západ
Nestátní neziskové organizace sever
MAS Říčansko, o. s.
Posázaví, o. p. s.
MAS Lípa pro venkov, o. s.
Nestátní neziskové organizace jih
Posázaví, o. p. s.

Řehořová Pavla, PhDr.
Saifrtová Jaroslava
Štěpánková Iveta
Švejda Jaroslav, Bc.
Trojanová Jitka, Mgr.
Tvrdík Radek, Mgr.
Uhlíř Tomáš, Ing.
Vlčková Hana
Vyklická Dagmar, Ing.
Zapletal Petr
Zikudová Ţaneta
Zemánková Irena, Ing.
Zemanová Eliška, Ing.

9.2. Plánované aktivity v oblasti TP
Aktivity plánované v oblasti TP příštích šest měsíců vycházejí z Ročního plánu Technické
pomoci pro Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Čechy na rok 2008.
Činnosti se budou soustřeďovat především na realizaci projektů schválených pro rok 2008
(viz Tabulky č. 27 a č. 28).
V následujících tabulkách je uveden přehled plánovaných projektů v oblasti TP v dělení na
jednotlivé oblasti podpory, které budou realizovány v roce 2008.
Tabulka č. 27: Projekty TP v oblasti podpory 4.1
Ev. č.

Název projektu

Ev. č.

Název projektu

0801

Personální zajištění chodu ÚRR

0806

Externí posuzovatelé

0802

Provoz ÚRR

0808

Organizace Monitorovacího výboru

0803

Rozvoj lidských zdrojů

0809

Evaluace

0804

Konzultační a poradenské sluţby

0810

Správa monitorovacího systému

0805

Vybavení ÚRR

0891

Počítačová síť ÚRR

Tabulka č. 28: Projekty TP v oblasti podpory 4.2 a 4.3
Ev. č.

Název projektu

Ev. č.

0811

Komunikační aktivity v roce 2008

0812

Zpracováno k: 31. 3. 2008
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10. Shrnutí a závěry
V období od 1. 1. do 31. 3. 2008 došlo ke značnému pokroku v realizaci ROP SČ. Bylo
vyhlášeno deset nových výzev pro předkládání projektů, a to v oblastech podpory 1. 1 –
Regionální dopravní infrastruktura, 3.1 – Rozvoj regionálních center (IPRM), 3.2 – Rozvoj
měst a 3.3 – Rozvoj venkova.
Dále bylo ve sledovaném období uzavřeno šest výzev, v rámci nichţ bylo zaregistrováno
dvanáct projektů v rámci oblasti podpory 1.1, deset v oblasti podpory 1.2, padesát sedm
v oblasti podpory 2.1, dvacet sedm v oblasti podpory 2.2, osmnáct v oblasti podpory 2.3 a
dvanáct projektů Technické pomoci (kontinuální Výzva č. 90).
U devíti projektů zaregistrovaných v rámci Výzvy č. 1 (oblast podpory 1.1) proběhly ve
sledovaném období kontroly přijatelnosti a formálních náleţitostí a rovněţ bylo provedeno
jejich bodové hodnocení a analýza rizik. Všechny tyto projekty byly dne 19. 3. 2008 VRR
schváleny k financování. Tyto projekty obsahují způsobilé výdaje v celkové hodnotě
554 150 505 Kč, coţ představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši
471 027 929 Kč (18 654 571 €) – 86,2 % z alokace na rok 2007 pro oblast podpory 1.1.
V prioritní ose 4 pokračovalo čerpání finančních prostředků v rámci projektů schválených
v roce 2007. Dále bylo ve sledovaném období VRR schváleno k financování dvanáct
projektů pro rok 2008 s celkovou dotací 111 740 000 Kč. Celková schválená výše dotace (na
rok 2007 a 2008) činí 147 200 000 Kč (26,07 % celkové alokace na období 2007-2013), z níţ
bylo k 31. 3. 2008 vyčerpáno 49 129 929 Kč (33,38 % ze schválených prostředků), z toho
11 967 715 Kč ve sledovaném období.
Jelikoţ Programový dokumentu ROP byl jiţ finálně schválen, ve sledovaném období
docházelo k úpravám jen ostatních programových dokumentů (Prováděcí dokument a
Operačního manuál ROP), a to v závislosti na vývoji znalostí, centrálně závazných metodik,
postupů pro administraci atd. Rovněţ byly vypracovány Pokyny pro ţadatele a příjemce
určených pro Výzvy č. 7 - 16.
Na začátku ledna 2008 byla ukončena hlavní fáze auditu shody. Zpracovatel auditu neshledal
ţádné závaţné nedostatky v implementační struktuře ROP a učinil závěr, ţe plánovaný systém
implementace je v pokročilé fázi přípravy a z pohovorů s vybranými pracovníky plyne, ţe
jsou dobře seznámeni s plánovanými postupy.
V oblasti monitorovacího systému probíhaly další úpravy dle harmonogramu prací na tzv. II.
etapě budování IS BENEFIT7. I nadále se pokračovalo ve formulování a předávání
specifických poţadavků MMR ČR na další úpravy tohoto systému a IS MONIT7+.
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V oblasti komunikace a publicity bylo ukončeno výběrové řízení na nového zpracovatele
webových stránek a byly uskutečněny workshopy k aktuálním výzvám. Dále byla
vypracována zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele propagačních
předmětů ROP. Byly zpracovány a vydány informační letáky k prioritním osám 2 a 3,
připraveny letáky k prioritní ose 1, k problematice veřejné podpory a s obecnými informace
o ROP SČ a také bylo zpracováno a distribuováno první číslo elektronického zpravodaje
„ROPoviny“. Rovněţ pokračovaly osobní konzultace s potenciálními příjemci.
V oblasti evaluace se veškeré činnosti ve sledovaném období soustředily na vypracování
zadávacích dokumentací pro výběr externích evaluátorů pro realizace evaluačních projektů
dle Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2008.
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MSC207 Pravidelná monitorovací tabulka
Výběrová kritéria: Datum přijetí žádosti od 01.01.2007 AND Datum přijetí žádosti do 31.03.2008 AND Číslo OP = 15 ROP NUTS II Střední Čechy AND Konec certifikačního období 31.03.2008
Třídící kritéria: Číslo OP , Číslo priority , Číslo oblasti podpory

Operační
program
k datu 14.4.2008

15 ROP NUTS II Střední Čechy
Kurz

Celková
alokace
2007 - 2013

Měna

25.143 pro
03/2008

EUR

Zamítnuté
projekty

Projekty v řízení

Schválené
projekty

Realizované
výdaje

Zadávací řízení

Certifikované
výdaje

Předpoklad
realizovaných
výdajů na
následující
čtvrtletí

Předpoklad
realizovaných
výdajů do
konce roku*

Projekty
v řízení

Schv.
projekty

Realizované
výdaje

Certifikované
výdaje

Priorita/Oblast
podpory/IP/GG/GIP

A

(zdroje EU
+ Národní)

poč.

(zdroje EU
+
Národní)

poč.

(zdroje
EU +
Národní)

poč.

(zdroje EU
+ Národní)

Plánovaný
(počet
projektů)

Realizovaná
(počet
projektů)

Realizovaná
(zdroje EU
+ Národní)

(počet
proj.)

(zdroje
EU +
Národní)

(zdroje EU +
Národní)

(zdroje EU +
Národní)

(zdroje EU +
Národní)

%
z
alokace

%
z
alokace

%
z alokace

%
z alokace

B

C1

C2

D1

D2

E1

E2

F1

F2

F3

G1

G2

H

I

J

K

L

M

N

15.1 Doprava
15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura
Oblast podpory
15.1.1 IP
Oblast podpory
15.1.1

0

20

44 727 496

1

248 545

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

205 216 656

20

44 727 496

1

248 545

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy
Oblast podpory
15.1.2 IP
Oblast podpory
15.1.2
Priorita 15.1

0

7

7 604 653

3

1 911 079

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

68 405 552

7

7 604 653

3

1 911 079

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

273 622 208

27

52 332 149

4

2 159 624

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

15.2 Cestovní ruch
15.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
Oblast podpory
15.2.1 IP
Oblast podpory
15.2.1

0

47

36 580 799

10

8 503 400

0

0

0

0

0

0

0

103

0

0

0

35 518 267

47

36 580 799

10

8 503 400

0

0

0

0

0

0

0

103

0

0

0

15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
Oblast podpory
15.2.2 IP
Oblast podpory
15.2.2

0

26

33 672 571

1

1 666 468

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

71 036 536

26

33 672 571

1

1 666 468

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0
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15.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
Oblast podpory
0
14
2 508 706
4
308 721
15.2.3 IP
Oblast podpory
11 839 423
14
2 508 706
4
308 721
15.2.3
Priorita 15.2

118 394 226

87

72 762 076

15

4. MV

0

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

10 478 589

0

0

0

0

0

0

0

62

0

0

0

15.4 Technická pomoc
15.4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
Oblast podpory
15.4.1 IP
Oblast podpory
15.4.1

0

0

0

0

0

16

4 420 316

9

0

0

377 839

1 990 614

0

36

0

0

12 299 845

0

0

0

0

16

4 420 316

9

0

0

377 839

1 990 614

0

36

0

0

15.4.2 Informovanost a publicita programu
Oblast podpory
15.4.2 IP
Oblast podpory
15.4.2

0

0

0

0

0

3

400 111

2

0

0

0

230 681

0

12

0

0

3 354 503

0

0

0

0

3

400 111

2

0

0

0

230 681

0

12

0

0

15.4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů
Oblast podpory
15.4.3 IP
Oblast podpory
15.4.3

0

0

0

0

0

1

795 450

0

0

0

0

397 725

0

12

0

0

6 709 006

0

0

0

0

1

795 450

0

0

0

0

397 725

0

12

0

0

Priorita 15.4

22 363 354

0

0

0

0

20

5 615 877

11

0

0

377 839

2 619 019

0

25

0

0

Operační program
15 ROP NUTS II Střední
Čechy

22 363 354

114

125 094 224

19

12 638 213

20

5 615 877

11

0

0

377 839

2 619 019

559

25

0

0

* Jedná se pouze o část výdajů, které budou dle předpokladu zahrnuty do certifikace v příslušném roce
Sestava vytvořena IS MSC2007
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