Zápis z 12. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod
Dne 30. listopadu 2010 v Chrastavě
12. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále
jen „MV“) se uskutečnilo v úterý 30. listopadu 2010 od 10.00 hod. v prostorách Společenského klubu
v Chrastavě.
Zasedání MV se zúčastnilo 22 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím
právem. Seznam přítomných členů a dalších účastníků je přílohou tohoto zápisu.
Navržený program jednání:
1. Zahájení 12. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod – schválení programu
a ověřovatelů zápisu
2. Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru
3. Úvodní slovo zástupce Evropské komise
4. Projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor
5. Informace o plnění ročního komunikačního plánu 2010 a o ročním komunikačním plánu na rok
2011
6. Schválení výběrových kriterií pro oblast podpory 1.3 – rozvoj veřejných mezinárodních letišť
7. Informace o evaluačním projektu „Hodnocení vlivu intervencí ROP Severovýchod na ţivotní
prostředí“
8. Informace o evaluačním projektu „Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi
problémových částech regionu NUTS II Severovýchod“
9. Informace o Realizaci IPRM
10. Představení vybraných projektů ROP NUTS II Severovýchod
11. Různé
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Ad 1) Zahájení 12. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod – schválení programu
a ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájil Mgr. Zdeněk Semorád, místopředseda MV a ředitel Úřadu Regionální rady regionu
soudrţnosti Severovýchod (dále jen „ÚRR“), který přivítal přítomné členy a hosty MV, a pozval je ke
zhlédnutí propagačního videospotu o Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod (dále
jen „ROP SV“).
Po skončení videospotu předal slovo Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi MV a hejtmanovi
Pardubického kraje, který rovněţ přivítal všechny přítomné, ověřil počet členů MV s hlasovacím
právem a prohlásil MV za usnášeníschopný. Poté omluvil nepřítomné členy MV a konstatoval, ţe
zápis z minulého zasedání MV byl řádně ověřen.
Mgr. Radko Martínek pokračoval prezentací aktuálního stavu realizace ROP SV a čerpání finančních
prostředků z ROP SV. Mgr. Radko Martínek také informoval členy MV o vládním usnesení č. 563, ze
dne 11. 8. 2010, o zrušení spolufinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu
od roku 2011 a vládním usnesení č. 675, ze dne 22. 9. 2010, o zrušení spolufinancování regionálních
operačních programů ze státního rozpočtu pro nově schvalované projekty a pro všechny krajské
projekty od roku 2011. V rámci prezentace uvedl, ţe tato usnesení jsou v rozporu s usneseními vlády
z let 2006 – 2007, v rámci kterých bylo ze strany vlády deklarováno spolufinancování kaţdého
regionálního operačního programu ve výši 7,5 % ze státního rozpočtu. Mezi zástupci Regionálních rad
a Ministerstva financí ČR však i nadále probíhají jednání o nastalé situaci. V závěru své prezentace
Mgr. Radko Martínek poskytl informace o stavu přípravy na programové období 2014 – 2020.
Následně Mgr. Radko Martínek představil návrh programu 12. zasedání MV a vybídl přítomné členy
MV k jeho případnému doplnění. Nikdo z členů MV neměl k návrhu programu ţádné připomínky,
a proto Mgr. Radko Martínek poţádal o navrţení ověřovatelů zápisu. Ze strany MV byli navrţeni jako
ověřovatelé zápisu Ing. Klára Dostálová (Centrum EP, regionální rozvojová agentura
Královéhradeckého kraje) a Ing. Šárka Fojtíková (Ministerstvo pro místní rozvoj). Následovalo
hlasování o schválení návrhu programu a volbě ověřovatelů zápisu.
Usnesení č. 44/2010
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a) schvaluje program 12. zasedání MV ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) volí
1. Ing. Kláru Dostálovou
2. Ing. Šárku Fojtíkovou
jako ověřovatele zápisu z 12. zasedání MV ROP SV.
Usnesení č. 44/2010 bylo přijato jednomyslně.
Ad 2) Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru
Úvodní slovo předsedy MV zaznělo jiţ v rámci bodu č. 1.
Ad 3) Úvodní slovo zástupce Evropské komise
Mgr. Radko Martínek předal slovo zástupci EK – DG Regio, panu Tomáši Kuchtíkovi, který poděkoval
za přivítání na 12. zasedání MV a připomněl, jak důleţitým orgánem je MV při sledování pokroku
realizace programu. Tomáš Kuchtík dále uvedl, ţe dle zhodnocení pokroku programu pokračuje
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čerpání finančních prostředků z ROP SV velmi dobře. A to i přesto, ţe v České republice proběhly
v uplynulém období dvě výrazné změny v podobě vládních usnesení ke spolufinancování regionálních
operačních programů ze státního rozpočtu od roku 2011 a komunálních voleb do obecních
zastupitelstev. Na závěr reagoval Tomáš Kuchtík na dotaz Mgr. Radko Martínka ohledně finančního
nástroje JESSICA a moţnosti jeho vyuţití v dalším programovém období. Vzhledem k tomu, ţe se
jedná o dlouhodobý finanční nástroj, počítá se s jeho pouţitím i v dalším programovém období.
Ad 4) Projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor
Slova se ujal Ing. Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu ÚRR,
který přítomným členům MV podal informace ke Zprávě o realizaci ROP SV za sledované období,
tzn. od 15. 4. 2010 do 30. 9. 2010. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, ţe Zpráva o realizaci ROP SV pro MV je
zpracovávána v souladu s metodikou monitorování programů strukturálních fondů a fondu soudrţnosti
pro programové období 2007 – 2013. Zpráva o realizaci ROP SV je předkládána na kaţdém řádném
zasedání MV a jejím úkolem je informovat členy MV o všech významných aspektech implementace
a realizace ROP SV a o pokroku, kterého bylo dosaţeno za sledované období. Ing. Zdeněk Vašák
následně přiblíţil obsah této zprávy, zejména představil vyhlášené a ukončené výzvy, počty
předloţených a schválených projektů, naplňování indikátorů programu a změny ROP SV. Poté předal
slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl hlavní problémy, se kterými se řídící orgán ROP SV
potýká a jako první zmínil zrušení kofinancování ze státního rozpočtu od roku 2011, dále pak veřejné
zakázky, nesrovnalosti, integrované plány rozvoje měst a rozhraní mezi ROP SV a Integrovaným
operačním programem. Mgr. Zdeněk Semorád také upozornil na proběhnuvší kontroly. Prezentaci
dokončil Ing. Zdeněk Vašák, který zmínil, kolik bylo ve sledovaném období šetřeno případů
nesrovnalostí, jaká byla nejčastější pochybení a přijatá opatření řídícím orgánem ROP SV.
Mgr. Radko Martínek vyzval členy MV k dotazům.
Dotaz vznesl pan Petr Fiala (Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko), který poţádal
o informaci týkající se proplácení ţádostí o platbu do konce roku 2010.
Na dotaz odpověděl Mgr. Zdeněk Semorád, který uvedl, ţe v současné době je v administraci cca 60
ţádostí o platbu. Ty ţádosti o platbu, které projdou kontrolou a nebudou u nich identifikovány ţádné
chyby, budou do konce roku 2010 proplaceny.
Další dotaz poloţil Tomáš Kuchtík, který se vrátil zpět k jiţ zmíněnému zastavení kofinancování ze
státního rozpočtu od roku 2011 a dotázal se, zda řídící orgán ROP SV přistoupil v této souvislosti
k nějakým opatřením.
Mgr. Zdeněk Semorád uvedl, ţe řídící orgán ROP SV si vypracoval analýzu o moţných dopadech
vládního usnesení k zastavení kofinancování ze státního rozpočtu od roku 2011 na financování
projektů z ROP SV. V této souvislosti byly například v plánovaném termínu schváleny projekty z 11.,
14., 15., 17., 18. a 22. kola výzvy Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod (dále
jen „VRR“) k podpoře z ROP SV sice vybrány, ale definitivní schválení muselo proběhnout později,
a to s účinností k 22. 9. 2010. Do smlouvy o poskytnutí dotace byla u těchto projektů rovněţ doplněna
informace o moţnosti neproplacení 7,5% podílu ze státního rozpočtu.
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Ţádné další dotazy vzneseny nebyly. Mgr. Radko Martínek tak vybídl MV k hlasování o návrhu
usnesení.
Usnesení č. 45/2010
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a) bere na vědomí Zprávu o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 45/2010 bylo přijato jednomyslně.
Ad 5) Informace o plnění ročního komunikačního plánu 2010 a o ročním komunikačním plánu
na rok 2011
Slova se ujal Ing. Martin Škeřík (vedoucí Odboru technické pomoci ÚRR), který v rámci své
prezentace přednesl informace o plnění ročního komunikačního plánu ROP SV za rok 2010
a o ročním komunikačním plánu ROP SV na rok 2011. Ve své prezentaci představil hlavní
komunikační cíle, nástroje a rozpočet publicity programu. Přiblíţil tak členům MV, jakým způsobem je
zajištěna propagace ROP SV, komunikace s ţadateli, příjemci, novináři a zástupci veřejnosti.
Ing. Martin Škeřík rovněţ představil evaluační projekt „Evaluace KoP a komunikačních aktivit“ a plnění
indikátorů v rámci publicity a informovanosti programu. V závěru prezentace upozornil na plánované
aktivity roku 2011.
Mgr. Radko Martínek poděkoval za prezentaci a vyzval členy MV k dotazům.
Dotaz vznesl Tomáš Kuchtík, který se dotázal na cenu za zpracování videospotů k úspěšným
projektům realizovaných v rámci ROP SV. Tomáš Kuchtík rovněţ doporučil v souvislosti s pořádáním
propagačních a informačních akcí ROP SV pozvat zástupce Delegace Evropské komise v Praze.
Na dotaz odpověděl Ing. Martin Škeřík, který uvedl, ţe za 10 natočených videospotů bylo zaplaceno
celkem cca 115 000 Kč.
Mgr. Radko Martínek také upozornil na předávání dekretů úspěšným ţadatelům o dotaci z ROP SV
a doporučil v této aktivitě řídícího orgánu ROP SV i nadále pokračovat.
Ţádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 46/2010
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a) bere na vědomí informaci o plnění ročního komunikačního plánu 2010.
Usnesení č. 46/2010 bylo přijato jednomyslně.
Ad 6) Schválení výběrových kritérií pro oblast podpory 1.3 – rozvoj veřejných mezinárodních
letišť
Slova se ujal Mgr. Zdeněk Semorád, který představil systém hodnocení a výběr projektů v rámci ROP
SV. V další částí své prezentace se zaměřil na bodovací kritéria, resp. bodové hodnocení projektů
v oblasti podpory 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť. V této souvislosti informoval členy MV
o 23. kolu výzvy vyhlášeného pro oblast podpory 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť. V rámci
této výzvy byl předloţen projekt „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření
pohybových ploch“. Nyní probíhá hodnocení tohoto projektu dle výběrových kritérií schválených VRR.
Tato kriteria vychází z kriterií schválených MV pro oblast podpory 1.2. Výběr projektů k podpoře
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z ROP SV proběhne v prosinci 2010, a to pouze za předpokladu schválení kritérií na tomto jednání
MV.
Mgr. Radko Martínek, předseda MV, následně vybídl členy MV k dotazům. Ţádné dotazy vzneseny
nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 47/2010
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a) bere na vědomí informaci o průběhu 23. kola výzvy v oblasti podpory 1.3 Rozvoj veřejných
mezinárodních letišť.
b) schvaluje výběrová kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 1.3 Rozvoj veřejných
mezinárodních letišť dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
c) souhlasí s předloţením projektů z 23. kola výzvy, oblasti podpory 1.3 Rozvoj veřejných
mezinárodních letišť, hodnocených dle výběrových kritérií dle přílohy č. 1 tohoto usnesení ke
schválení Výboru Regionální rady.
Usnesení č. 47/2010 bylo přijato jednomyslně.
Ad 7) Informace o evaluačním projektu „Hodnocení vlivu intervencí ROP Severovýchod na
životní prostředí“
Mgr. Radko Martínek poţádal zástupce společnosti REDECo k představení výsledků a závěrů
evaluačního projektu „Hodnocení vlivů intervencí ROP SV na ţivotní prostředí“. Slova se ujaly Jana
Kalná a Květa Uhrová, které informovaly členy MV o cíli a zaměření evaluace, analýze metodického
nastavení, analýze dopadů intervencí ROP SV na udrţitelný rozvoj a analýze systému monitorování.
Následně uvedly hlavní závěry a doporučení evaluace pro řídící orgán ROP SV.
Ing. Zdeněk Vašák uvedl, ţe ROP SV není primárně zaměřen na odstraňování negativních vlivů na
ţivotní prostředí a z tohoto důvodu budou posuzována navrţená doporučení z hlediska jejich
efektivnosti, současně budou konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj a následně budou
v případě jejich relevantnosti řídícím orgánem ROP SV zapracována.
Mgr. Radko Martínek následně vybídl členy MV k dotazům.
Dotaz vznesl RNDr. Zdeněk Kadlas (Agentura regionálního rozvoje Liberec), který poţádal
o informaci, zda existuje nějaký projekt podpořený z ROP SV s negativním dopadem na ţivotní
prostředí, ačkoliv v projektové ţádosti uvádí pozitivní či neutrální vliv na ţivotní prostředí.
Zástupkyně společnosti REDECo uvedly, ţe takový projekt nebyl během evaluace identifikován.
Ţádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 48/2010
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a) bere na vědomí informaci o evaluačním projektu Hodnocení vlivu intervencí ROP NUTS II
Severovýchod na ţivotní prostředí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 48/2010 bylo přijato jednomyslně.
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Ad 8) Informace o evaluačním projektu „Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi
problémových částech regionu NUTS II Severovýchod“
Mgr. Radko Martínek poţádal o prezentaci Mgr. Kateřinu Pourovou (Centrum EP, regionální rozvojová
agentura Královéhradeckého kraje), která členům MV podala informace o závěrech evaluačního
projektu „Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II
Severovýchod“.
Mgr. Kateřina Pourová ve své prezentaci popsala socioekonomickou charakteristiku sledovaných
regionů a úspěšnost těchto regionů, jakoţto ţadatelů o podporu v rámci ROP SV. Podrobné výsledky
a závěry evaluačního projektu jsou uvedeny ve zprávě, která je přílohou tohoto usnesení.
Mgr. Radko Martínek, předseda MV, následně vybídl členy MV k dotazům.
Dotaz vznesl Tomáš Kuchtík, který se dotázal na úspěšnost podnikatelských subjektů v problémových
regionech v porovnání s celým regionem NUTS II Severovýchod.
Mgr. Kateřina Pourová uvedla, ţe dle analýzy je úspěšnost podnikatelských subjektů v problémových
regionech srovnatelná se zbytkem regionu NUTS II Severovýchod.
Další dotaz vznesl RNDr. Zdeněk Kadlas (Agentura regionálního rozvoje Liberec), který poţádal
o informaci, zda závěry analýzy budou zohledněny při výběru projektů k podpoře z ROP SV.
Mgr. Zdeněk Semorád uvedl, ţe tato otázka bude aktuální spíše pro následující programové období,
protoţe většina finančních prostředků z ROP SV jiţ byla rozdělena. Mgr. Zdeněk Semorád však
upozornil, ţe problémové regiony byly a jsou v tomto programovém období zohledňovány hodnotiteli
v rámci výběrových kritérií.
Ţádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 49/2010
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a) bere na vědomí informaci o evaluačním projektu „Analýza absorpční kapacity
v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod“ dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 49/2010 bylo přijato jednomyslně.
Ad 9) Informace o realizaci IPRM
Slova se ujal Ing. Zdeněk Vašák, který ve své prezentaci představil IPRM realizované v rámci ROP
Severovýchod, včetně přehledu předloţených dílčích projektů a jejich finančního čerpání.
Poté předal slovo Ing. Michalu Vereščákovi (Statutární město Liberec), který informoval členy MV
o aktuálním stavu IPRM města Liberec „zóna Lidové sady“ a „ Atraktivní a kvalitní ţivot v Liberci“.
Představil realizované a plánované projekty v rámci těchto IPRM, finanční plány a zkušenosti
z implementace.
Mgr. Radko Martínek následně vybídl členy MV k dotazům.
Dotaz vznesla Ing. Klára Dostálová (Centrum EP), která poţádala o informaci, jaká je situace
realizace IPRM v ostatních regionálních operačních programech, zdali dochází ke zpoţdění v realizaci
IPRM i v ostatních regionech.
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Na dotaz reagovala Ing. Šárka Fojtíková (Ministerstvo pro místní rozvoj), která uvedla, ţe dle
zkušeností z jednání monitorovacích výborů ostatních regionálních operačních programů, jsou
problémy při implementaci ve většině regionů soudrţnosti vyjma regionu soudrţnosti Severozápad.
Mgr. Radko Martínek na závěr dodal, ţe ihned po ustanovení vedení ve všech krajských městech
regionu soudrţnosti Severovýchod, začnou intenzivní jednání týkající se implementace IPRM.
Ţádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 50/2010
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a) bere na vědomí informaci o stavu realizace IPRM v rámci ROP Severovýchod.
Usnesení č. 50/2010 bylo přijato jednomyslně.
Ad 10) Představení vybraných projektů ROP NUTS II Severovýchod
Slova se ujal Ing. Michael Canov, starosta města Chrastavy, který přivítal členy a hosty MV
v Chrastavě. Poté předal slovo Mgr. Jakubovi Dvořákovi, vedoucímu Odboru rozvoje, dotací a správy
majetku, který představil úspěšné projekty města Chrastavy financované z ROP SV, a to Rekonstrukci
objektu č.p. 407 na Centrum volnočasových aktivit, rekonstrukci autobusového nádraţí a RTN –
Terminál Chrastava.
Ad 11) Různé – Změna Programového dokumentu ROP Severovýchod
Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který seznámil členy MV s navrhovanou
změnou organizační struktury ÚRR, která spočívá ve sloučení Úseku metodického řízení a Úseku
řízení rizik a nesrovnalostí v rámci Odboru metodického řízení programu a monitoringu do jednoho
úseku. Sloučením těchto dvou úseků vznikne Úsek metodického řízení, řízení rizik a nesrovnalostí.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe součástí Programového dokumentu ROP SV je i schéma organizační
struktury ÚRR, je předkládán tento návrh ke schválení členům MV.
Mgr. Radko Martínek následně vybídl členy MV k dotazům. Ţádné dotazy vzneseny nebyly. MV tak
přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 51/2010
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
b) schvaluje návrh na aktualizaci Programového dokumentu ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 51/2010 bylo přijato jednomyslně.
Na závěr zasedání vyzval Mgr. Radko Martínek členy MV k dotazům či dalším námětům k projednání.
Ze strany členů MV jiţ ţádné dotazy vzneseny nebyly. Mgr. Radko Martínek tak poděkoval všem
přítomným za aktivní účast na zasedání a vyslovil přání úspěšné spolupráce a pomoci při další
implementaci a řízení ROP SV.
12. zasedání MV bylo ukončeno v 14.30 hodin.
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Přílohy:
Příloha č. 1 k usnesení č. 44/2010
Příloha č. 1 k usnesení č. 45/2010
Příloha č. 1 k usnesení č. 47/2010
Příloha č. 1 k usnesení č. 48/2010
Příloha č. 1 k usnesení č. 49/2010
Příloha č. 1 k usnesení č. 51/2010

V Chrastavě dne 30. listopadu 2010.
Zapsal:
Ing. Luděk Váša

…………….…………...............

Ověřovatelé:
Ing. Klára Dostálová

…….........................................

Ing. Šárka Fojtíková

…….........................................

Předseda Monitorovacího výboru
Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod
Mgr. Radko Martínek

...……………………..…………
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