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Analýza nedostatečného zájmu žadatelů o výstavbu místních komunikací

1.

Úvod

Podpora v rámci prioritní osy 1 Doprava Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ) je zaměřena především na rozvoj regionální dopravní
infrastruktury v suburbánním území hl. města Prahy, které čelí mnoha problémům
souvisejících s růstem intenzity dopravy mezi hl. městem a jeho zázemím. Významným
aspektem podpory v rámci této priority je snaha o eliminaci negativních dopadů dopravy na
životní prostředí. Globálním cílem prioritní osy Doprava je zajištění vysoké a udržitelné
mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí.
Hlavními překážkami k dosažení tohoto globálního cíle jsou nedostatečné nebo nekvalitní
napojení sídel na hlavní dopravní tahy vyššího řádu. Pro usnadnění vzniku pracovních míst
v regionu perspektivně vedoucímu k omezení vyjížďky obyvatelstva středních Čech do Prahy
je v rámci strategie ROP SČ podporováno zpřístupnění rozvojových lokalit pro podnikání a
projekty napojení průmyslových zón a logistických center na železniční síť, místní silniční a
cyklistickou infrastrukturu a napojení na veřejnou dopravu.
Proto podpora v rámci prioritní osy 1 Doprava, oblasti podpory 1.1, je zaměřena i na
zkapacitnění a zkvalitnění místních komunikací. Jedinou podporovanou aktivitou v rámci
ROP SČ umožňující využití dotací pro místní komunikace je výstavba, rekonstrukce a
modernizace místních komunikací za účelem zlepšení napojení rozvojových průmyslových
areálů na regionální silniční síť.
V dosavadním průběhu realizace ROP SČ byly vyhlášeny tři výzvy pro možnost získání
dotací na podporu realizace projektů se zaměřením na výše uvedenou aktivitu, avšak Řídící
orgán (ŘO) ROP SČ se setkal se značným nezájmem potenciálních žadatelů.
Úřad Regionální rady se snaží umožnit čerpání z fondů EU co největšímu počtu obcí a měst a
rozšířit spektrum dosavadních žadatelů. Zároveň se usiluje o to, aby zbývající prostředky v
rámci ROP Střední Čechy směřovaly na projekty s nejnaléhavější investiční potřebou.
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2.

Současný stav

Do současné doby byly vyhlášeny 3 výzvy, které byly zaměřeny na výstavbu, rekonstrukci a
modernizaci místních komunikací za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových
průmyslových areálů na regionální silniční síť. Jednalo se o výzvy č. 2/2007, 20/2008 a
27/2009.
2.1

Výzva č. 2/2007

Vyhlášení výzvy: od 20. 12. 2007 do 29. 2. 2008.
Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně

výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíž pozdější
výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem
zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť.
Podporovány budou projekty obcí či organizací zřízených či založených obcemi. Nebudou
podporovány komunikace vedoucí pouze k drobným provozovnám.
Výše podpory: V této výzvě bylo stanoveno, že veškeré podané projekty zakládají veřejnou

podporu, tudíž max. možná výše dotace, kterou mohli žadatelé (obce) získat, byla 40 %
z celkové výše způsobilých výdajů.
Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu.
Max. výše podpory z rozpočtu RR
% celk. způsobilých výdajů projektu

Typ příjemce
Všichni příjemci

Zdroje příjemce
% celk. způsobilých výdajů projektu

92,5 %

7,5 %

Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu.
Max. výše podpory z rozpočtu RR
% celk. způsobilých výdajů projektu

Typ příjemce
Příjemce splňující
malého podniku

definici

Příjemce splňující
středního podniku

definici

Příjemce splňující
velkého podniku

definici

Zdroje příjemce
% celk. způsobilých výdajů projektu

60 %

40 %

50 %

50 %

40 %

60 %

Alokované prostředky: alokováno 57 093 179 Kč – r. 2007 a 59 901 514 Kč – r. 2008,
celkem 116 994 693 Kč. (Kurz: 26,38 Kč/EUR).
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč.
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
Počet podaných žádostí o podporu: 2 žádosti s celkovou požadovanou výší dotace
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9 636 431 Kč.
Absorpční kapacita podaných žádostí byla nedostatečná, výši alokovaných prostředků
pokryla pouze z 8,2 %.
Současný stav podaných žádostí
-

Projekt v realizaci – 1 (výše dotace 4 324 635 Kč)
Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti – 1 (výše dotace 5 311 796 Kč)
Výzva č. 20/2008

2.2

Vyhlášení výzvy: od 15. 9. 2008 do 14. 11. 2008.
Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně
výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíž pozdější
výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem
zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť.
Podporovány budou projekty obcí či organizací zřízených či založených obcemi. Nebudou
podporovány komunikace vedoucí pouze k drobným provozovnám.
Výše podpory: Stanovena jednotná maximální výše podpory 40% způsobilých projektů pro
velké podniky – obce (50% pro střední a 60% pro malé).
Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu.
Max. výše podpory z rozpočtu RR
% celk. způsobilých výdajů projektu

Typ příjemce
Příjemce splňující
malého podniku

definici

Příjemce splňující
středního podniku

definici

Příjemce splňující
velkého podniku

definici

Zdroje příjemce
% celk. způsobilých výdajů projektu

60 %

40 %

50 %

50 %

40 %

60 %

Alokované prostředky: alokováno celkem 150 000 000 Kč. (Kurz: 23,941 Kč/EUR stanoven ECB na srpen 2008).
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč.
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
Počet podaných žádostí o podporu: 2 žádosti s celkovou požadovanou výší dotace
12 179 778 Kč.
Absorpční kapacita podaných žádostí byla nedostatečná, výši alokovaných prostředků
naplnila pouze z 8,1 %.
Současný stav podaných žádostí
-

Projekt schválen VRR k financování – 2 (výše dotace 12 179 779 Kč)
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Výzva č. 27/2009

2.3

Vyhlášení výzvy: od 15. 4. 2009 do 15. 6. 2009.
Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně
výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíž pozdější
výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem
zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť.
Podporovány budou projekty obcí či organizací zřízených či založených obcemi. Nebudou
podporovány komunikace vedoucí pouze k drobným provozovnám.
Výše podpory: U této výzvy bylo stanoveno, že pokud místní komunikace povede do areálu,
kde budou podnikat alespoň dva různí podnikatelé, nebude se jednat o veřejnou podporu.
Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu.
Max. výše podpory z rozpočtu RR
% celk. způsobilých výdajů projektu

Typ příjemce
Všichni příjemci

Zdroje příjemce
% celk. způsobilých výdajů projektu

65 %

35 %

Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu.
Max. výše podpory z rozpočtu RR
% celk. způsobilých výdajů projektu

Typ příjemce
Příjemce splňující
malého podniku

definici

Příjemce splňující
středního podniku

definici

Příjemce splňující
velkého podniku

definici

Zdroje příjemce
% celk. způsobilých výdajů projektu

60 %

40 %

50 %

50 %

40 %

60 %

Alokované prostředky: alokováno celkem 60 000 000 Kč. (Kurz: 28,333 Kč/EUR - stanoven
ECB na březen 2009).
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 mil. Kč.
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena,
přičemž maximální celková výše dotace z ROP SČ nesmí přesáhnout 20 mil Kč.
Počet podaných žádostí o podporu: 9 žádosti s celkovou požadovanou výší dotace
63 462 444 Kč.
Absorpční kapacita podaných žádostí byla dostatečná, mírně překročila výši alokovaných
prostředků (o 5,8 %).
Současný stav podaných žádostí
-

Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formální náležitosti – 6 (výše
dotace 41 188 443Kč)
Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti nebo formální náležitosti – 3 (výše
dotace 22 274 001 Kč)
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3.

Přijatá opatření

Na základě výsledků první výzvy, která byla zaměřena výhradně na tuto aktivitu, přistoupil
ŘO k přijetí opatření, které mělo za úkol napomoci zvýšení absorpční kapacity regionu pro
aktivitu zaměřenou na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci místních komunikací za účelem
zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť (dále
jen „aktivita“). Tímto opatřením bylo zadání vypracování vyhledávací studie mapující
potenciální projektové záměry v oblasti napojování průmyslových areálů na silniční síť
Středočeského kraje a oslovení potenciálních žadatelů. Zpracovatelem této studie se stala
Krajská hospodářská komora Středočeského kraje a studie byla dokončena v průběhu srpna
2008.
3.1

Vyhledávací studie

Hlavním předmětem studie bylo vytvoření uceleného přehledu potenciálních záměrů na
úpravy místních komunikací ve vlastnictví obcí nad 500 obyvatel vedoucí k průmyslovým
areálům sloužícím zejména k průmyslové výrobě a podnikání, tzn. průmyslové zóny,
podnikatelské inkubátory, sklady a překladiště, jiné významné podnikatelské subjekty (např.
výrobní provozy, teplárny, elektrárny), které je nutné vybudovat, rekonstruovat nebo
modernizovat.
V rámci prací na studii byly realizovány tyto kroky:
a)
vytipování průmyslových areálů – průmyslové zóny, podnikatelské inkubátory, sklady,
překladiště a jiné významné podnikatelské subjekty;
b)
oslovení zástupců příslušných průmyslových areálů (písemné komunikace a následná
ústní komunikace);
c)
oslovení zástupců dotčených obcí (písemná komunikace a následná ústní komunikace)
d)
sběr podkladů – zaslané materiály, osobní návštěvy, telefonická upřesňování, další
způsoby získávání informací;
e)
vyhodnocení doručených podkladů a následné další kolo komunikace za účelem
dolaďování zaslaných podkladů, příp. získávání dalších nových podkladů;
f)
zpracování závěrečného materiálu.
Studie měla za cíl přispět k nastavení vhodné alokace finančních prostředků a jejich
efektivnímu využití pro podporu budování, modernizace či rekonstrukce vhodných místních
komunikací. Studie rovněž poskytla dotčeným subjektům informace o možnosti financování
těchto potřeb formou dotace ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů z ROP SČ.
Výsledkem studie bylo sestavení seznamu cca 40 potenciálních záměrů 25 obcí, které by bylo
možné předložit do ROP SČ. Z tohoto počtu bylo identifikováno pouze 24 potenciálních
záměrů (16 obcí), kde mají na projektu společný zájem oba zúčastněné subjekty (obce i
podnikatelé), avšak většina z nich svůj zájem podmiňuje výší podpory (viz tabulka).
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Pravděpodobné projektové záměry do ROP SČ
obec/město

areál

stanovisko obce

1 Benešov

Sládek Group

má zájem; finančně přispěje

3 Karlštejn

KERVAL;KARECH;
AKCENT
VALEO;STAMAT - PS
s.r.o.,STAMAT - PS s.r.o.
PELMAR,Strojírny
POLDI,FERRA
Sochorova válcovna
TŽ,Ener.centrum,
FERMET
Zemědělské obchodní
družstvo Umonín

má zájem

4 Žebrák
9 Kladno
10 Kladno
13 Křešetice
14 Kolín
15 Tři Dvory
16 Kolín
17 Velký Osek
18 Mělník

TPCA

stanovisko firmy
mají zájem; finančně
přispějí
mají zájem; finančně
přispějí

mají zájem, úvahy o
mají zájem
předložení žádosti rok 2009
má zájem; otázka
mají zájem; spoluúčast -ano
financování
má zájem; počítá s realizací mají zájem; spoluúčast - ne
má zájem

mají zájem; spoluúčast -ano

má zájem řešit; s určitou
spoluúčastí počítá

má zájem; spoluúčast otázka
dohody

Král;Horák;O.K.Compeny; má zájem; zpracovávají PD
Klimastar
na komunikaci
v řešení, podmínka
J.M.Kapa
rozšiřování
GARANCIA,
má zájem
POLIASTAMP
mají velký zájem,
České přístavy a.s.
zpracovali dokumantacižádost podzim 2008

mají zájem; spoluúčast ne
firma je ochotna přispět
mají zájem; spoluúčast -ano
mají zájem; finanční řešení

Lysá nad
Labem

Kovona

má zájem řešit

mají zájem; finančně
přispějí-otázka konečné
výše

28 Brandýs n.L.

12 firem

má zájem; zpracuje
dokumentaci; 60 % značná
část, nelze akceptovat

mají zájem; zájem o menší
spoluúčast

31 Stará Huť

Stará Huť s.r.o.

má zájem

Bosák,Vihamij;J+J;
Silnice TS
C.I.C.Jan Hřebec;
RZ Bohemia Dobříš;
Lesy ČR; LIKOR;
VEGA,YORK; Jan Dusík
DOKAS; Lesy ČR;
Rumpold-P
Doospol;Doosan Bobcat
Manufacturing; Bosák

má zájem; má zájem
kofinancovat

má zájem; spoluúčast anootázka výše
mají zájem; spoluúčast anootázka výše

má zájem; má zájem
kofinancovat

mají zájem; spoluúčast anootázka výše

má zájem; má zájem
kofinancovat
má zájem; má zájem
kofinancovat
má zájem; otázka
financování
má zájem; otázka
financování
má zájem; otázka
financování
má zájem; otázka
financování

mají zájem; spoluúčast anootázka výše
mají zájem; spoluúčast ano otázka výše
mají zájem; spoluúčast otázka výše
mají zájem; spoluúčast otázka výše

27

32 Dobříš
33 Dobříš
34 Dobříš
35 Dobříš
37 Příbram

Masokombinát

38 Příbram

Quinn Plastics;Disa

40 Příbram

Pogr;Pbtisk;Duve

41 Krásná Hora

ASOKNO; Bláha;
Pneuservis; ZD; Hůla

42 Rakovník

Valeo, Eberspächer, Brano, má zájem; otázka
Lasselsberger, ISP, Prave, financování
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mají zájem; spoluúčast -ano
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Jako největší problém nízkého zájmu o tuto aktivitu byla identifikována procentní výše
dotace. 40 % se jeví řadě obcí (měst) jako velmi nízká podpora. Podnikatelské subjekty
v příslušné obci by sice víceméně splňovaly podmínky stanovené pro získání dotace, problém
je ale s dofinancováním zbylých 60 % finančních prostředků z rozpočtu obcí. Důvodem této
skutečnosti je to, že obce mají jiné priority a finanční prostředky jsou nuceny použít na jiné
pro ně důležitější investice.
Zpracovatelem studie byly navrženy následující doporučení:

aktivnější komunikaci s obcemi, které zaslaly svá stanoviska a záměry,

hledání možných forem financování (další zdroje pro obce),

diskuse s podnikateli o zainteresovanosti na řešení dané situace,

pomoc při přípravě na předložení projektové dokumentace,

vysvětlení principů a souvislostí čerpání finančních prostředků v rámci ROP SČ.
Závěrem zpracovatel konstatoval, že se často jedná „adekvátní“ či zajímavé projektové
záměry, ale samotná realizace se nejeví v nejbližší době jako pravděpodobná a to
především z následujících důvodů:

obava z náročné administrativy,

vysoká částka nutná pro spolufinancování (60 %),

nepřipravenost projektových záměrů.
3.2

Seminář k místním komunikacím

Na základě doporučení z výše uvedené vyhledávací studie se na Krajském úřadu
Středočeského kraje uskutečnil „Seminář k místním komunikacím“, jehož obsahem bylo
detailní představení podmínek pro získání dotace z ROP SČ na tuto aktivitu. Na seminář byli
pozváni mimo jiné i všichni vytypovaní zástupci obcí, kteří byli ve Vyhledávací studii
uvedeni jako potenciální zájemci. Speciálně jim bylo doporučeno, aby na tento seminář si
zástupci obcí přizvali i zástupce dotčených podnikatelských subjektů a osoby, které by se
podíleli na zpracování projektu. Semináře se zúčastnilo 22 zájemců, z toho pouze 14 zástupců
obcí (z 25) a 8 zástupců podnikatelských subjektů. Mimo všeobecných informací zde byly
podány informace k výzvě č. 20 včetně struktury žádosti, povinných příloh, jejich náležitostí a
postupu předkládání.
Z diskuze probíhající během semináře a z následných vyjádření uvedených v hodnocení
semináře vyplynuly dva hlavní závěry:

požadavek na rozšíření podpory na rekonstrukce případně výstavbu veškerých
místních komunikací na území obcí, protože ne ve všech obcí se nachází vhodný
průmyslový areál, ale potřeba rekonstrukcí místních komunikací je značná.

na projekty tohoto typu je zapotřebí delší časové období nutné pro přípravu projektu
(problémy s výkupy pozemků).
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Požadavek starostů na rozšíření podpory na všechny místní komunikace byl zaznamenán
i na dalších seminářích, které jsou pravidelně uskutečňovány od začátku programového
období i během konzultací poskytovaných pracovníky oddělení Administrace projektů.
3.3

Zvýšení max. výše podpory

Na základě výstupů z Vyhledávací studie a informací získaných ze seminářů a konzultací
přistoupil ŘO u Výzvy č. 27 ke zvýšení max. výše podpory ze 40 na 65 %.
3.4

Vyhodnocení účinnosti přijatých opatření

Dopady realizovaných opatření se v plné míře odrazily až ve výsledcích v pořadí třetí výzvy
(Výzva č. 27) vyhlášené pro tuto aktivitu. V rámci ní bylo zaregistrováno devět projektů
s celkovým požadavkem na výši dotace cca 63,5 mil. Kč, což představuje oproti předchozím
výzvám vyhlášených pro tuto aktivitu značný nárůst.
V rámci výzev vyhlášených pro tuto aktivitu po realizaci přijatých opatření podalo Žádost 10
obcí, z nichž 7 bylo osloveno prostřednictvím realizace Vyhledávací studie, anebo
prostřednictvím následného semináře zaměřeného na toto téma. Z tohoto hlediska se výše
uvedená opatření zdají být úspěšná.
Dalším pozitivem těchto dvou opatření lze spatřovat v tom, že kvalita podaných Žádostí u
obcí, se kterými bylo jednáno v rámci Vyhledávací studie nebo které se zúčastnili výše
uvedeného semináře, byla poměrně vysoká. U těchto žadatelů byla z důvodů nesplnění
podmínek přijatelnosti nebo formálních podmínek vyřazena jen 1 Žádost z 8 podaných,
kdežto Žádosti žadatelů, kteří nebyli uvedeni ve Vyhledávací studii a ani se nezúčastnili
následného semináře, byly z důvodů nesplnění podmínek přijatelnosti nebo formálních
podmínek vyřazeni z další administrace hned 2 Žádosti ze 3.
Avšak největší přínos ke zvýšení zájmu žadatelů měla dle názoru ŘO zvýšení max. výše
podpory na 65 %, protože nízká míra dotace byla uváděna jako nejčastější příčina nezájmu o
tuto aktivitu.
Při porovnání, zda obce, které v rámci vyhledávací Studie deklarovaly reálný zájem o podání
Žádosti do ROP SČ, takto v následně vyhlášených výzvách učinily, bylo zjištěno, že těchto
deklarovaných Žádostí bylo podáno 6 (plus 1, u které reálnost podání nebyla vyhodnocena).
Vzhledem k tomu, že takovýchto projektů bylo identifikováno 10 max. 12, a vzhledem
k předchozím zkušenostem ŘO, že těchto takto deklarovaných záměrů je pak ve skutečnosti
podána max. 1/3, ŘO usuzuje, že nadále by absorpční kapacita v této oblasti byla velmi nízká.
Přestože se realizovaná opatření jeví jako úspěšná, nicméně nedošlo k zásadnímu zvýšení
zájmu resp. převisu poptávky o tuto aktivitu, a absorpční kapacita v této oblasti se zdá být
vyčerpána (i když malý zájem by se v budoucnu dal očekávat).
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4.

Závěry a návrh doporučení

4.1

Závěry

Aktuální stav čerpání prostředků a podaných Žádostí signalizuje minimální zájem ze strany
potenciálních žadatelů o podporu v oblasti zaměřené na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci
místních komunikací pro zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na
regionální silniční síť. Absorpční kapacita u prvních dvou vyhlášených výzev zaměřených na
tuto aktivitu byla zcela nedostatečná, neboť v rámci každé z nich byly předloženy pouze dvě
Žádosti s požadavkem na dotaci pokrývajícím pouze cca 8 % vyhlášené alokace.
Třetí výzva signalizuje částečné zlepšení, avšak ani v této výzvě zájem žadatelů nebyl nijak
veliký. Bylo podáno 9 Žádostí, přičemž alokovaná částka byla překročena jen o cca o 6 %. Na
tomto zlepšení se podepsaly jednak dopady z provedených opatření po první výzvě vyhlášené
na tuto aktivitu (vyhledávací studie, seminář, zvýšení max. výše podpory), a jednak to, že
alokace vyhlášená v této výzvě byla oproti předchozím významně snížena (pouze 60 mil. Kč).
Přestože finanční prostředky požadované v Žádostech mírně překročily alokaci vyhlášenou ve
třetí výzvě, tak v současné době je jasné, že i tato alokace nebude vyčerpána. Již během
kontroly předložených projektů byly 3 vyřazeny (2 Žádosti nesplnily podmínky přijatelnosti a
1 formální náležitosti), což znamená, že zbývající projekty mohou vyčerpat již jen cca 69 %
z alokace vyhlášené na tuto výzvu.
Hlavní příčiny nízké absorpční kapacity byly shledány následující skutečnosti:

nízká max. výše dotace,

nepřipravenost projektů, min. počet záměrů, kde je nalezena komunikační shoda o
finanční zainteresovanosti mezi obcemi a místními podnikatelskými subjekty,

úzká specializace podporované aktivity,

preference investičních potřeb obcí.
První dvě příčiny se ŘO pokusil odstranit již přijatými a realizovanými opatřeními
v dosavadním průběhu realizace ROP SČ. K odstranění dalších uvedených příčin navrhuje
ŘO níže uvedené opatření.
4.2

Doporučení

Na základě výše provedené analýzy ŘO konstatoval, že pro takto specificky zaměřenou
aktivitu není absorpční kapacita regionu dostatečná a více méně již byla prostřednictvím
předchozích výzev naplněna. Proto navrhuje pro posílení čerpání finančních prostředků na
výstavbu, rekonstrukci a modernizaci místních komunikací (a tím i čerpání v oblasti podpory
1.1, které je rovněž nedostatečné) následující opatření:

v oblasti podpory 1.1 rozšířit v souladu s poptávkou úzce zaměřenou aktivitu
na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci místních komunikací pro zlepšení napojení
stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť na všechny
místní komunikace.
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