Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod
Dne 12. prosince 2007 v Pardubicích
2. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se
uskutečnilo ve středu 12. prosince 2007 od 14 hod. ve Společenském sále Magistrátu města Pardubice.
Seznam přítomných členů a dalších účastníků je přílohou tohoto zápisu.
Navržený program jednání :
1. Zahájení 2. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod – schválení programu
a ověřovatelů zápisu
2. Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru
3. Úvodní slovo zástupce Evropské komise (DG Regio)
4. Schválení výběrových kritérií
- představení systému hodnocení ROP Severovýchod
- projednání a schválení výběrových kriterií pro oblasti podpory 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1
ROP Severovýchod
5. Projednání Zprávy o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor
6. Informace o komunikačním plánu ROP Severovýchod
7. Verifikace 1. zasedání Monitorovacího výboru
8. Diskuze, závěr
ad 1) Zahájení 2. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod – schválení programu
a ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájil Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady a místopředseda MV, který
přivítal přítomné členy Monitorovacího výboru a zároveň omluvil Ing. Rostislava Všetečku,
předsedu Monitorovacího výboru ROP Severovýchod, který se předem z jednání omluvil.
Následovalo hlasování o schválení návrhu programu a návrhu ověřovatelů zápisu. Zároveň
omluvil nepřítomnost zástupců EK.
Usnesení č. 8/2007:
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a) schvaluje program 2. zasedání MV ROP SV dle přílohy č.1 tohoto usnesení,
b) volí
1. PaedDr. Václava Hartmana
2. Ing. Petru Ulbrichovou
jako ověřovatele zápisu z 2. zasedání MV ROP SV.
Usnesení č. 8/2007 bylo přijato jednomyslně.

Ad 2) Úvodní slovo předsedy MV
Úvodního slova se ujal Mgr. Semorád, který informoval přítomné členy o umístění ověřeného
zápisu z 1. zasedání MV ROP SV na webových stránkách ÚRR. Seznámil přítomné s hlavními cíli
2. zasedání. Současně uvedl, že stěžejním úkolem zasedání je schválení výběrových kritérií pro
vyhlášení výzev pro vybrané oblasti podpory. Mgr. Semorád dále informoval o stavu
Regionálního operačního programu, jehož poslední verze byla odeslána 7. listopadu do Evropské
komise. Evropská komise jej schválila 3. prosince a dne 11. prosince byl ROP Severovýchod
slavnostně podepsán v Praze.
Další informace se týkaly ukončeného prvního kola výzvy, kde bylo podáno celkem 24 projektů
v rámci oblasti podpory 1.1 v celkové sumě způsobilých výdajů cca 1,1 mld. Kč a 8 projektů
v rámci oblasti podpory 5.1. v celkové sumě způsobilých výdajů cca 33,8 mil. Kč.
Ad 3) Úvodní slovo zástupce Evropské komise (DG Regio)
Bod č. 3 byl vypuštěn z důvodu omluvené neúčasti zástupce Evropské komise.
Ad 4) Schválení výběrových kritérií
Mgr. Semorád informoval přítomné o vyhlášení druhého kola výzvy Výborem Regionální rady
na čtyři oblasti podpory - 2.2, 2.3, 3.1 a 3.2 a třetího kola výzvy na oblast podpory 5.1 ROP
Severovýchod.
Následně se Ing. Vašák, ujal prezentace systému hodnocení projektů předložených v rámci výzev
ROP Severovýchod. V oblasti 5.1 zdůvodnil opětovnou potřebu schvalování výběrových kritérií,
kdy na 1. zasedání byla schválena pouze výběrová kritéria pro 1. výzvu, přičemž je navrhováno
schválit kritéria na dobu do další změny kritérií. Schvalovat kritéria znovu by bylo tedy nutné
pouze v případě, že bude navržena jejich změna.
Ing. Kalivoda vznesl dotaz na kritéria přijatelnosti projektu: Pokud obec bude žadatelem a projekt
bude zakládat veřejnou podporu v režimu de-minimis, jakým způsobem to bude prokazovat? Ing.
Vašák zodpověděl, že podpora de minimis je podpora tak malého rozsahu, že není považována za
veřejnou podporu. Jedná se o podporu poskytnutou ve výši maximálně 200 tis. EUR během
tříletého fiskálního období jednomu podniku. Žadatel tuto skutečnost dokládá v rámci čestného
prohlášení. Pokud podpora tuto minimální hranici převýší, je projekt posuzován jako projekt
zakládající veřejnou podporu.
Druhý dotaz směřoval na požadavek stavebního povolení, který je zmiňován v hodnotících
kritériích v oblasti 2.2. Mgr. Semorád zdůraznil, že účelem je podporovat projekty kompletně
připravené – tj. jsou zvýhodněny ty projekty, které doloží stavební povolení již při předložení
žádosti.
Na dotaz Ing. Hudcové, zda je někde konkrétně uvedeno detailní bodování projektu, jestli je
hodnocení transparentní a zda existuje nějaká metodika, Ing. Vašák odpověděl, že při vyhlášení
výzvy je zveřejněna Příručka pro žadatele a příjemce a jednou z příloh příručky je seznam
výběrových kritérií, kde jsou kritéria do detailu popsána. Dále má administrátor při hodnocení
k dispozici příručku pro hodnotitele.
Dále byl vznesen dotaz Dr. Hartmanem, zda u výběrových kritérií zvýhodňujeme projekty, které
jsou součástí IPRM. Mgr. Semorád informoval, že nepřímo ano – jedno z dílčích hodnotících
kritérií je také integrovanost projektu. Vzhledem k tomu, že ROP dedikoval celou oblast podpory
na projekty vycházející z IPRM, není navrženo v jiných oblastech podpory pouze tyto projekty
bodově zvýhodňovat.

Následně byl vnesen požadavek Ing. Kalivodou na doplnění, aby u všech oblastí podpory
v bodovací tabulce kritérií v bodě 2.5 bylo před slovem „dále“ v druhé větě odstavce doplněno, že
se jedná o žadatele. Mgr. Semorád navrhl, že dojde ke změně ve všech bodovacích tabulkách ve
smyslu přehození předposlední a poslední věty.
Dále byl položen dotaz ke kofinancování projektu: pokud bude žadatelem obec, její projekt bude
zakládat veřejnou podporu a žadatel prohlásí, že nebude kofinancovat projekty z rozpočtu územní
samosprávy. Ing. Vašák reagoval tím, že peníze územní samosprávy se v tomto případě posuzují
jako vlastní zdroje žadatele, nepůjde o dotaci obce samotné obci. Obec může získat dotaci
z národních veřejných zdrojů pouze do výše vlastních zdrojů žadatele, nikdy nemůže získat dotaci
vyšší než je podíl žadatele.
Mgr. Semorád vyzval členy MV ke schválení výběrových kriterií v rámci jednotlivých oblastí
podpory.
Usnesení č. 9/2007:
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a) schvaluje výběrová kritéria pro oblast podpory 2.2 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) schvaluje výběrová kritéria pro oblast podpory 2.3 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
c) schvaluje výběrová kritéria pro oblast podpory 3.1 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
d) schvaluje výběrová kritéria pro oblast podpory 3.2 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
e) schvaluje výběrová kritéria pro oblast podpory 5.1 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,
Usnesení č. 9/2007 bylo přijato jednomyslně (s dohodnutou výměnou vět v bodovacích kritériích
2.5 – viz výše).
Ad 5) Projednání Zprávy o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor
Zprávu o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor detailně prezentoval Ing. Vašák.
Uvedl, že zpráva se předkládá na každém zasedání Monitorovacího výboru a jejím cílem je
informovat o realizaci a pokroku v naplňování cílů Regionálního operačního programu. Dále
uvedl, že zpráva je v souladu s Metodikou monitorování vydanou MMR a přiblížil její obsah.
Ing. Josef Svoboda Ph.D. informoval přítomné o vývoji auditu shody. 7. ledna 2008 bude znám
výsledek a v období března a dubna 2008 bude následovat tzv. reaudit, který bude mít za úkol
posoudit, zda byly odstraněny nedostatky zjištěné při auditu v listopadu 2007. Dále upozornil, že
součástí této Zprávy není auditní část, ale jen část kontrolní.
Mgr. Semorád přislíbil, že auditní část bude součástí příští Zprávy o realizaci ROP Severovýchod.
Mgr. Semorád vyzval členy MV ke schválení usnesení týkajících se tohoto bodu jednání.
Usnesení č. 10/2007:
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
bere na vědomí Zprávu o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor dle přílohy č.1
tohoto usnesení,

Usnesení č. 10/2007 bylo přijato jednomyslně.
Ad 6) Informace o komunikačním plánu ROP Severovýchod
Mgr. Kárníková představila v prezentaci komunikační plán. Zejména podala informace o rámcové
strategii poskytování informací, zajištění publicity a propagace programu v souladu s pravidly
stanovenými Evropskou komisí. Dále uvedla, že Komunikační plán je konzultován
s Monitorovacím výborem ROP, který je nadále průběžně informován o jeho plnění a představila
aktuální verzi komunikačního plánu ROP Severovýchod.
Mgr. Semorád vyzval členy MV ke schválení usnesení týkajících se tohoto bodu jednání.
Usnesení č. 11/2007:
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
bere na vědomí Informace o postupu a aktualizaci komunikačního plánu ROP Severovýchod dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
bere na vědomí aktuální verzi komunikačního plánu ROP Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 11/2007 bylo přijato jednomyslně.
Ad 7) Verifikace 1. zasedání Monitorovacího výboru
Mgr. Semorád vysvětlil důvod zařazení tohoto bodu do programu tohoto zasedání: První zasedání
Monitorovacího výboru ROP Severovýchod se konalo v době, kdy nebyl ještě schválen
Regionální operační program. Vzhledem výkladový nejasnostem čl. 63 Obecného nařízením je
navrženo přistoupit z důvodu právní jistoty k verifikaci usnesení prvního zasedání Monitorovacího
výboru.
Mgr. Semorád vyzval členy MV ke schválení usnesení týkajících se tohoto bodu jednání.
Usnesení č. 12/2007:
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
potvrzuje schválení usnesení č. 2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007, 6/2007, 7/2007 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení č. 12/2007 bylo přijato jednomyslně.
Ad 8) Diskuse, závěr
Po prezentaci jednotlivých bodů zasedání vyzval Mgr. Semorád členy Monitorovacího výboru
k vyjádření svých dotazů, připomínek k organizaci a materiálům a k diskusi.
Byl vznesen požadavek ze strany Ing. Sedláčka na návrh termínu dalšího jednání Monitorovacího
výboru na základě předpokládaných výzev (včetně místa konání).
Dále byl položen dotaz Ing. Paloušem, zda již došlo k objasnění zda IPRM podléhá posouzení
vlivu na životní prostředí. Mgr. Semorád informoval, že byl vznesen oficiální dopis z ROP JV
jménem všech Regionálních rad a je očekáváno stanovisko Ministerstva pro ŽP.

Na závěr poděkoval Mgr. Semorád všem přítomným za účast na zasedání Monitorovacího výboru
ROP Severovýchod a vyslovil přání úspěšné spolupráce a pomoci při implementaci a řízení
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Zasedání skončilo v 16:00 hod.
Přílohy:
Příloha č.1
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.1
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.1

k usnesení č. 8/2007
k usnesení č. 9/2007
k usnesení č. 9/2007
k usnesení č. 9/2007
k usnesení č. 9/2007
k usnesení č. 9/2007
k usnesení č. 10/2007
k usnesení č. 11/2007
k usnesení č. 11/2007
k usnesení č. 12/2007

V Hradci Králové dne 13.prosince 2007
Zapsal:
Mgr. Lukáš Frolík
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Ověřovatelé:
PaedDr. Václav Hartman

.........................................

Ing. Petra Ulbrichová

.........................................

Předseda Monitorovacího výboru
Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod
Ing. Rostislav Všetečka

…………………………

