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Ve včerejší reportáži v pořadu ČT 1 Události v regionech se objevily neúplné a jednostranné
informace týkající se jarních výzev ROP Střední Čechy, tak jak je schválil Výbor Regionální
rady na svém jednání 30. 1. 2009. Proto bych rád opětovně zdůvodnil strukturu jarního kola
výzev. Zároveň požádáme ČT 1 jako veřejnoprávní televizi, aby svou reportáž co nejdříve
doplnila a pojala informace pro veřejnost nikoliv v zájmu úzké skupiny žadatelů s připravenými
projekty na jednu oblast podpory, ale v zájmu regionálního rozvoje Středočeského kraje jako
celku.

Nejdříve několik statistických údajů. Za 2 roky existence ROP Střední Čechy bylo z celkové částky
cca 14,9 miliardy Kč (kurz 26,63 Kč za euro) schváleno či vázáno na projekty cca 4,35 miliardy Kč,
což je téměř 30 % z částky na celé období. V současné době probíhá hodnocení projektů z podzimních
výzev z minulého roku, kde je k dispozici 1,33 miliardy Kč (dosud byly vyhlášeny výzvy za cca 5,68
miliardy Kč). Na jarní kolo výzev v tomto roce je určeno 1,2 miliardy Kč. Do podzimu tohoto roku by
tak mělo být rozděleno či vázáno cca 6,88 miliardy Kč. Což činí 46 % celkové částky na celé období.
Za období 3 let tak bude alokována cca polovina celkové částky, takže schvalování žádostí je naopak
ve značném předstihu oproti finančnímu plánu stanovenému ve strategických dokumentech jako je
ROP Střední Čechy a Prováděcí dokument tohoto operačního programu (předpokládá se zde částka
alokovaných prostředků cca 4,24 miliardy Kč do konce roku 2009 čili cca 29 %). V žádném případě
nehrozí nevyčerpání prostředků v rámci celkového období (2007-2015 na vyčerpání celého ROP
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Střední Čechy), jak se jako potenciální hrozba také chybně objevilo v reportáži na ČT1. Řídící orgán
ROP Střední Čechy nebude mít ani ten nejmenší důvod žádat Evropskou komisi o prodloužení období
určeného na vyčerpání přidělených prostředků. Problémem naopak je, že celková částka na investiční
potřeby Středočeského kraje je v ROP Střední Čechy příliš malá. Navíc se ČT1 mýlila v další
záležitosti a tou je nemožnost přesunu prostředků mezi prioritními osami. Ve výjimečných a
odůvodněných případech a po odsouhlasení Evropské komise lze tyto přesuny učinit.
Právě na prioritní osu 3 Integrovaný rozvoj území na aktivity revitalizace městských center,
volnočasové aktivity, školství apod. bylo v dosavadních výzvách určeno nejvíce prostředků cca 2,66
miliardy Kč (včetně prostředků na tzv. IPRM čili projekty měst Kladna a Mladé Boleslavi) z
celkových 5,68 miliardy Kč dosud vyhlášených výzev. Je to téměř 47 % všech dosud nabídnutých
prostředků žadatelům. Prostředky se zde přidělovaly zatím rychleji než předpokládají strategické
dokumenty schválené Evropskou komisí. Žadatelé s projekty na revitalizaci městských center či
volnočasové aktivity, respektive školství měli již příležitost podat své žádosti a řadu příležitostí mít
ještě budou. První z nich bude opět v podzimním kole výzev. Jedná se o oblasti se značným
předstihem v čerpání oproti rozpisu prostředků na jednotlivé roky stanoveném ve strategických
dokumentech pro ROP Střední Čechy. Stanoviska v reportáži, že žadatelé již nebudou moci své
projekty uplatnit, byla zcela zavádějící.
Důvodem pro strukturu jarní výzvy je skutečnost, že je nutné udělat maximum pro to, aby prostředky z
fondů EU byly vynaloženy na všechny oblasti, které předvídá ROP Střední Čechy. Právě na oblasti,
které byly nedávno schváleny Evropskou komisí a na oblasti, kde je zatím málo žádostí se zaměřují
jarní výzvy. Bezpochyby jsou přínosné investice do udržitelných forem veřejné dopravy (Park and
Ride, rozvoj Středočeské integrované dopravy apod.), budování turistických stezek, rekonstrukce
ubytovacích zařízení ve vazbě na specifické formy turistického ruchu, investice do dětských hřišť,
knihoven, zařízení nabízejících prostory pro další volnočasové aktivity, transformace brownfields,
investice do místních komunikací zpřístupňujících průmyslové zóny apod.
Ne nadarmo byly tyto investiční aktivity zařazeny do ROP Střední Čechy Středočeským krajem a
schváleny Evropskou komisí. I na ně získal Středočeský kraj a žadatele rozsáhlé prostředky v rámci
ROP Střední Čechy. Je proto nutné využít této příležitosti a připravit projekty také do oblastí
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stanovených jarními výzvami, které jsou jednoznačně přínosné pro rozvoj kraje, ekonomický růst a
růst kvality života občanů Středočeského kraje. Vynakládání prostředků z fondů EU je spojeno s
plněním indikátorů na jednotlivé oblasti, jejichž plnění bude hodnotit Evropská komise. Také oblasti
stanovené v jarních výzvách mají své indikátory, podle nichž se bude hodnotit řádné plnění cílů ROP
Střední Čechy. Bez schválení kvalitních projektů v těchto aktivitách nemohou být cíle a indikátory
uvedené v ROP Střední Čechy splněny. Kromě výše uvedených aktivit je obsahem jarní výzvy také
oblast zdravotnictví jako jedna z klíčových priorit kraje, kde bylo dosud rozděleno cca 210 milionů Kč
tedy měně než na oblast revitalizace městských center či volnočasové aktivity nebo školství. Jistě
veřejnoprávní televize uzná, že investice do zdravotnické infrastruktury, kterou předpokládá ROP
Střední Čechy nejsou určitě méně důležité než revitalizace městských center. Podrobnosti týkající se
jarního kola výzev budou žadatelům vysvětleny na seminářích, které proběhnou po Středočeském kraji
v březnu tohoto roku.
Ještě bych rád uvedl, že naším cílem je umožnit žadatelům čerpání prostředků z fondů EU po co
nejdelší období z let 2007-2013 a nikoliv alokovat prostředky v horizontu 2-3 let. Takový postup by
znamenal nejistotu žadatelů, kteří vycházejí z klíčových programových dokumentů a předpokládají
postupné uvolňování prostředků. Mohl by vést ke zcela oprávněným stížnostem těchto žadatelů, kteří
počítají s přípravou svých žádostí v letech 2010-2013 na předčasné vyčerpání prostředků v rozporu s
programovými dokumenty. Mnohdy tyto projekty mohou lépe plnit cíle a indikátory než projekty
dosud předložené. Rozložením prostředků na co nejvíce výzev a do delšího období, jak předvídá
finanční plán v prováděcím dokumentu ROP Střední Čechy, umožníme větší konkurenci mezi
žadateli, vetší kvalitu projektů a optimálnější alokaci prostředků daňových poplatníků členských států
EU.
Úřad Regionální rady a Krajský úřad Středočeského kraje budou věnovat daleko větší úsilí, než tomu
bylo dosud, vyhledávání nejvhodnějších projektů v rámci Středočeského kraje ve všech oblastech
podpory, tak aby tyto projekty v maximální míře plnili strategické cíle ROP Střední Čechy a
strategických dokumentů kraje. Chceme prostředky z fondů EU směřovat směrem k co největšímu
množství žadatelů a do investičně nejvíce zaostalých oblastí našeho regionu (takřka 70 % obcí a měst
Středočeského kraje, které mohou žádat o prostředky z fondů EU zatím nepožádalo). Zároveň chceme
klást maximální důraz na minimalizaci nákladů projektů při současném zachování cílů projektů. V
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každém případě preferujeme kvalitu projektů nad kvantitou. V souvislosti s ekonomickou krizí
bychom rádi směřovali prostředky z ROP Střední Čechy do investic s co největším multiplikačním
efektem, které přispějí k ekonomickému růstu a zvýšení zaměstnanosti.
Je zcela běžné u většiny operačních programů, že vyhlašované výzvy nezahrnují všechny oblasti
podpory obsažené v operačních programech. Co by měli říkat žadatelé po celé České republice, kteří
investovali do přípravy žádostí na zateplování škol z fondů EU a Ministerstvo životního prostředí (140
miliard Kč je v Operačním programu životní prostředí oproti 15 miliardám Kč v ROP Střední Čechy)
v letošním roce žádnou výzvu na tyto projekty neplánuje. Takových příkladů by se našla celá řada.
Z výše uvedeného rozsáhlého popisu situace v oblasti ROP Střední Čechy je zřejmý rozpor mezi fakty
a reportáží ČT1 v pořadu Události v regionech. Právě takový styl informování veřejnoprávní televize
by ve svých důsledcích mohl způsobit ohrožení čerpání prostředků v rámci ROP Střední Čechy. Proto
žádáme o zveřejnění klíčových údajů uvedených v tomto stanovisku v některé z příštích reportáží
pořadu Události v regionech.

V Praze, dne 12. 2. 2009
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
Ředitel Úřadu Regionální rady
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