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Úvod
Předkládaný návrh změny ROP Střední Morava byl zpracován na základě „Metodického pokynu
k revizi operačních programů 2007 - 2013, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (dále jen „NOK“), a také v souladu s poţadavky NOK, které byly
stanoveny jednotně pro všechny řídící orgány na semináři pro řídící orgány na téma „Revize
operačních programů“ dne 4. května 2011.
V souladu s poţadavkem Evropské komise jsou všechny připravované změny ROP Střední
Morava zahrnuty do jedné změny. Z tohoto důvodu je návrh změny ROP Střední Morava značně
obsáhlý a je zpracován v pěti okruzích, respektive bodech, dle charakteru změn:
1.
2.
3.
4.
5.

Dodatečné finanční prostředky na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody
Realokace finančních prostředků mezi operačními programy dle usnesení vlády ČR č.
382 ze dne 18. května 2011
Úprava monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na úpravy Národního
číselníku monitorovacích indikátorů
Úprava monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na jejich reálné plnění
Úprava oprávněných příjemců v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst
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1. Dodatečné finanční prostředky na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody
Dne 30. srpna 2010 byla rozhodnutím Evropské komise (K (2010) 5817) na základě čl. 17
Meziinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a
Evropskou komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení stanovena dodatečná alokace
pro Českou republiku pro roky 2011 - 2013 v celkové výši 237 mil. EUR. Následně bylo na
národní úrovni usnesením vlády ČR č. 817/2010 ze dne 16. listopadu 2010 rozhodnuto o
rozdělení dodatečných prostředků mezi jednotlivé operační programy.
1.1 Popis a zdůvodnění změny ROP Střední Morava
Na základě usnesení vlády ČR č. 817/2010 bude do ROP Střední Morava dodatečně zapojeno
10 940 567 EUR, které budou směřovány do prioritní osy 1 Doprava, oblasti podpory 1.1
Regionální dopravní infrastruktura. Tyto dodatečné finanční prostředky budou vyuţity v souladu s
usnesením vlády ČR č. 817/2010 na projekty zaměřené na rekonstrukci nebo výstavbu dopravní
infrastruktury. V rámci dodatečných prostředků tak budou podpořeny projekty s vyšším
regionálním významem, tzn. cílem je zajistit podporu projektů, které mají návaznost na hlavní
dopravní tahy.
Prioritní osa 1 Doprava bude u příspěvku Společenství navýšena z 240 125 270 EUR na
251 065 837 EUR.
Dodatečné prostředky alokované do této prioritní osy budou pouţity v souladu s usnesením vlády
ČR č. 817/2010 ze dne 16. listopadu 2010 a v souladu s principy udrţitelné dopravy. V tomto
ohledu mohou být z dodatečných finančních prostředků podporovány v regionu soudrţnosti
Střední Morava pouze následující typy aktivit oblasti dopravy:
- Regionální silnice II. a III. třídy s návazností na síť TEN-T a/nebo na silnici vyšší třídy
- Regionální silnice II. a III. třídy zlepšující situaci na přetíţených silnicích
- Obchvaty měst a vesnic, které sníţí negativní vliv dopravy na obyvatele a odkloní
dopravu mimo centra měst
- Zavádění inteligentních dopravních systémů
- Výstavba záchytných P+R parkovišť
- Čistá městská doprava.
1.2 Přínosy změny ROP Střední Morava
Dodatečné finanční prostředky budou pouţity v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě na území
Olomouckého kraje a Generelu dopravy Zlínského kraje. Na základě realizace projektů
zahrnutých v těchto strategických dokumentech dojde k urychlení modernizace silniční sítě
v regionu.
Investice do silnic II. a III. třídy mají významné socio-ekonomické přínosy pro region.
Rekonstrukce významných dopravních uzlů přinese zlepšení dopravní obsluţnosti území v
návaznosti na silnice I. třídy a napojení do sousedních regionů. Odstraněním závad na
komunikacích se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy. Dojde k úsporám času účastníků
silničního provozu a nákladů správců komunikací. V neposlední řadě dojde ke zlepšení podmínek
pro ekonomický rozvoj regionu i mimo něj.
Indikativní seznam projektů je uveden v části 1.3 e).
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1.3 Dopady změny ROP Střední Morava
Na základě vyhodnocení dosavadního plnění monitorovacích indikátorů je navrţeno navýšení
cílové hodnoty u monitorovacího indikátoru č. 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy.
V souvislosti s navýšením monitorovacího indikátoru č. 610102 Délka rekonstruovaných silnic II.
a III. třídy v prioritní ose 1 Doprava dojde také k navýšení cílové hodnoty monitorovacího
indikátoru č. 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem za program.
a)

Navýšení indikátorů ROP Střední Morava:

Indikátory



610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy ze 118 km
na 128 km
610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
celkem ze 132 km na 142 km.

Navýšení cílové hodnoty o 10 km bylo stanoveno na základě výpočtu, kdy byl objem nově
zapojených finančních prostředků dělen průměrnou částkou potřebnou na rekonstrukci 1 km
silnice (tj. 10,9 mil. EUR/ 0,734 mil. EUR/km = 14,8 km). Vzhledem k tomu, ţe je plánovaná
realizace investičně náročnějších projektů (např. rekonstrukce mostních objektů), které výrazně
zvyšují u těchto úseků jednotkové náklady na km rekonstruované komunikace, byla pouţita 30%
korekce vypočítané hodnoty (14,8 km). Z tohoto důvodu je plánované navýšení indikátoru 10 km.

b)

Navýšení prioritního téma ROP Střední Morava

č. 23
Regionální/místní
komunikace

c)



ze 127 843 533 EUR na 138 784 100 EUR

Dopad na původní finanční tabulky č. 64 a č. 65 uvedené v ROP Střední Morava kapitole
9 Finanční plán

Navýšení finančního plánu, ke kterému došlo v souvislosti s dodatečnými a realokovanými
prostředky, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

d)

Absorpční kapacita v rámci ROP Střední Morava

V oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura bylo podáno celkem 81 projektových
ţádostí s celkovým poţadavkem na dotaci ve výši 129,1 mil. EUR. Alokace na tuto oblast
podpory je ve výši 179,4 mil. EUR. Podané projektové ţádosti finančním objemem dosáhly 72%
absorpční kapacity v oblasti podpory 1.1. Dne 25. 5. 2011 byla vyhlášena výzva č. 23/2011
s alokací 17,3 mil. EUR, která končí 25. 7. 2011. K datu 13. 6. 2011 je celkem 69 schválených
projektů s dotací 105,8 mil. EUR (kurz 24,509 EUR/CZK dle ECB na červen 2011). Dle
harmonogramu výzev schváleného Výborem Regionální rady dne 10. 6. 2011, jsou na oblast
podpory 1.1 připraveny ještě 2 výzvy k vyčerpání zbývající alokace. Dle strategických dokumentů
obou krajů je v této oblasti podpory dostatečné mnoţství projektů k realizaci, které zajistí
vyčerpání alokace.
Plnění monitorovacích indikátorů s relevancí k oblasti podpory 1.1 k 13. 6. 2011 udává níţe
uvedená tabulka.
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Tabulka č. 1 Plnění monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 1.1
610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem (km)
(cílová hodnota ROP SM - 132)
Závazek ze schválených
projektů

110,40

Plnění ze
schválených projektů Dosažená hodnota
v %

83,6%

Plnění z dosažené
hodnoty
v %

89,35

67,7%

610101 Délka nových silnic II. a III. třídy (km)
(cílová hodnota ROP SM - 14)
5,05

36,1%

2,57

18,4%

610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (km)
(cílová hodnota ROP SM - 118)
105,35

89,3%

86,78

73,5%

Zdroj: MONIT7+, stav k 13.6.2011
Schválený projekt, tj. projekt se smlouvou, projekt schválený k financování, projekt, který splnil podmínky
dopracování, projekt schválený k dopracování

Nízké reálné plnění indikátoru 610102 Délka nových silnic II. a III. třídy je z nasmlouvaných, resp.
jiţ ukončených projektů v délce 2,57 km (tj.18,4% z cílové hodnoty 14 km). Z důvodu eliminace
moţného rizika nenaplnění tohoto monitorovacího indikátoru byly uzavřeny smlouvy o zajištění
přípravy a realizace projektů v oblasti dopravy uzavřené mezi Regionální radou a Olomouckým
krajem dne 31. srpna 2010 a Zlínským krajem dne 28. července 2010. V těchto smlouvách se
kraje zavázaly naplnit zbývající hodnoty nezbytné k plnění monitorovacího indikátoru 610102
Délka nových silnic II. a III. třídy, a to prostřednictvím kvalitních projektů, které připravují
k realizaci. Podrobný popis situace uvedl Řídící orgán ROP Střední Morava ve Výroční zprávě
ROP Střední Morava za rok 2010.
Naplnění cílových hodnot výše uvedených monitorovacích indikátorů bude zajištěno z projektů
předloţených do vyhlášené výzvy č. 23/2011 a další výzvy plánované koncem roku 2011.

e)

Indikativní seznam připravovaných projektů, které naplňují usnesení vlády č. 817/2010:

 Silnice II/444: Uničov – Šternberk, která se napojuje na síť I/46 Olomouc-ŠternberkOpava a zkapacitňuje propojení s R35 přes obec Mohelnice
 Silnice II/150: Dub nad Moravou, kde se jedná o propojení R46 s výhledem dostavby D1
u města Přerov
 Silnice II/487: Janová - Hovězí - součást silničního tahu krajského významu (Ústí
u Vsetína – Velké Karlovice – Slovensko)
 Silnice II/487: Ústí u Vsetína - Janová - součást silničního tahu krajského významu (Ústí
u Vsetína – Velké Karlovice – Slovensko)
 Silnice II/497: Uherské Hradiště, zkapacitnění křiţ. s I/55 - součást silničního tahu
krajského významu (Uherské Hradiště – Bílovice – Bohuslavice u Zlína)
 Silnice II/497: Uherské Hradiště, Jarošov - Kaufland, okruţní křiţ. - součást silničního
tahu krajského významu (Uherské Hradiště – Bílovice – Bohuslavice u Zlína)
 Silnice II/150: Osíčko-Komárno - součást silničního tahu krajského významu (Kroměříţ –
Hulín – Holešov – Bystřice pod Hostýnem – Valašské Meziříčí)
Rozhodnutí o předloţení konkrétních projektů bude učiněno aţ na základě výzvy, kdy se
potencionální příjemci o dotaci rozhodnou, jaké projekty do výzvy podají.
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f)

Soulad s ROP Střední Morava

Navrhovaná změna je v souladu se strategií ROP Střední Morava na programové období 2007 –
2013, která má vést k:
-

vyspělejší, rozvinutější a udržovanější dopravní infrastruktuře regionu Střední Morava.

Strategie ROP Střední Morava bude dosaţeno naplněním globálního cíle, resp. specifického cíle
1 Prioritní osy 1 Doprava, tj. zvýšení kvality dopravní infrastruktury uvnitř regionu a jejího
napojení na neregionální dopravní síť modernizací regionální sítě II. a III. třídy.
Tento cíl je naplňován výstavbou, stavebními úpravami a případně rozšířením silnic II. a III. třídy.
Podporovány jsou také projekty na zvyšování kapacity komunikací, odstraňování rizikových míst
silniční sítě, změna trasování, napojení významných průmyslových areálů a omezování
zatěţování ekologických systémů vhodnými stavebními opatřeními.
Projekty, navrhované k podpoře z dodatečných finančních prostředků, jsou v souladu
s přijatou strategií ROP Střední Morava a svým zaměřením přispívají k naplňování
specifického cíle 1 prioritní osy 1 Doprava.
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2. Realokace finančních prostředků mezi operačními programy financovanými
z ERDF dle usnesení vlády ČR č. 382 ze dne 18. května 2011
Tato změna je navrhována v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj.
s ohledem na hodnocení podle čl. 48 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
2.1 Popis a zdůvodnění změny ROP Střední Morava
Národní orgán pro koordinaci na základě provedené analýzy finančního plnění operačních
programů identifikoval operační programy ohroţené ztrátou alokace (tzv. rizikové operační
programy), zhodnotil stav těchto operačních programů a navrhl pro ně vhodná opatření.
Nejzásadnějším opatřením byl návrh na sníţení alokované částky na program a její vyjmutí
z daného operačního programu a to především s ohledem na riziko nenaplnění pravidla N+3,
N+2. V návaznosti na výše uvedenou analýzu bylo usnesením vlády ČR č. 382/2011 do ROP
Střední Morava realokováno 3 914 045 EUR ve vztahu k ERDF z Operačního programu
Technická pomoc. Realokované prostředky jsou určeny pro vyuţití v oblasti podpory vzdělávací
infrastruktury v regionech.
Návrh tematických oblastí pro posílení alokace
Národní orgán pro koordinaci navrhl posílit alokaci operačních programů programového období
2007-2013 v několika oblastech, které všechny souvisejí se zvýšením kvality v oblasti
vzdělávání jako základní podmínky:
 pro růst produktivity firem lokalizovaných v ČR, a tedy pro růst jejich konkurenceschopnosti a
tím i konkurenceschopnosti české ekonomiky,
 pro zlepšení šancí českých firem vyrovnat se s pokračujícími následky krize,
 a pro vytvoření podmínek pro postupný přechod z fáze konkurence cenou produkce
a efektivitou výroby a sluţeb do fáze konkurenceschopnosti zaloţené na schopnosti
produkovat kvalitativně stále náročnější výrobky a sluţby.
Je třeba zdůraznit, ţe se nejedná o změnu strategie popsané v Národním strategickém
referenčním rámci, protoţe ta je od počátku zaměřena na podporu a posilování faktorů
konkurenceschopnosti. Jde o přesun důrazu ve stávající strategii mezi některými jejími dílčími
částmi, a to v reakci na vnější změny i změny v domácí ekonomice. Tento přesun důrazů je také
ve shodě s očekávaným strategickým zaměřením intervencí po roce 2013, neboť dostupné
analýzy a strategické dokumenty ČR ukazují, ţe právě takto zaměřené změny jsou potřebné.
Posílení operačních programů je směřováno do oblastí, kde je výrazná potřeba reagovat
na probíhající změny na trhu práce a vytvářet vzděláváním lepší podmínky pro to, aby firmy měly
pracovníky o potřebné kvalifikaci a aby lidé měli naopak potřebnou kvalifikaci pro vyuţití různých
příleţitostí, které se jim na trhu práce nabízejí.
Zlepšování infrastruktury pro regionální vzdělávání
Důvody pro posílení alokace:
 Rychlý technologický rozvoj ekonomiky spojený s masivním přílivem přímých zahraničních
investic vedl k rozvoji disproporce mezi technologiemi pouţívanými v praxi (zahraničními
i místními firmami) a technologiemi, na nichţ je prováděna specializační odborná a praktická
část výuky na SŠ a VOŠ. Tyto disproporce nelze reálně zcela eliminovat, ale míra stávajícího
technologického zaostání středních a vyšších odborných škol za reálnou ekonomikou je u
řady škol příliš veliká, coţ negativně ovlivňuje kvalitu výuky, ale mimo jiné sniţuje také
atraktivitu technicky zaměřených škol pro ţáky.


Na rozvoj vzdělávacích programů v rámci počátečního vzdělávání a na infrastrukturu
pro terciární vzdělávání jsou v České republice věnovány zdroje v rámci současného
nastavení OP (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace).
Zejména na úrovni středního a vyššího odborného školství však realizace kvalitního
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vzdělávání naráţí na nedostatky v oblasti vzdělávací infrastruktury. Mnoho středních
a vyšších odborných škol se ve větší či menší míře potýká s absencí zdrojů na pořízení
moderního vybavení učeben, laboratoří a dílen tak, aby se studenti mohli v potřebné míře
seznámit s metodami a technologiemi, které jsou pouţívány v současnosti v praxi,
v nejlepším případě přímo firmami v regionu či v regionech sousedních.


Sníţení zaostalosti technického vybavení škol (resp. v krátkodobém pohledu dosaţení
úrovně běţné ve firmách) je významným krokem pro zlepšení kvality vzdělávání za dvou
předpokladů:
1) jestliţe existují dostatečně kvalitní učitelé a vzdělávací programy, navázané na praxi
v regionu, jsou školy schopny poskytovat vzdělání, které je mnohem lépe pouţitelné
v praxi, resp. sniţuje doby nutné k zaučení ve firmách,
2) modernizace technického vybavení bude natolik zásadní, ţe na určitý čas doţene či se
přiblíţí technické vyspělosti firem.



Mají-li v současné době probíhající investice do modernizace vzdělávacích programů přinést
kýţený efekt, je zcela nezbytné, aby byly doprovázeny investicemi do adekvátní vybavenosti
středních škol moderními technologiemi a souvisejícími učebními pomůckami.



Vzhledem k trendu rozvoje interdisciplinárních či nových oborů bude řada středních škol
a vyšších odborných škol potřebovat nemalé investice do infrastruktury pro výuku daných
oborů (budovy však jen a výhradně ve vazbě na technologie a technické vybavení).



Posílení kvality technického vybavení škol a modernizace jejich zařízení pro výuku bude mít
další dopady také v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, protoţe umoţní připravovat
a nabízet moderní a vysoce kvalitní kurzy právě v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

Národní orgán pro koordinaci proto navrhl přesunout prostředky z OP Technická pomoc
do regionálních operačních programů, a to:
 Na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií umoţňujících realizovat
modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.
 Důraz by měl být kladen na ty školy, které se úspěšně účastní projektů na změnu
vzdělávacích programů a vyvíjejí úsilí pro vlastní přizpůsobení měnícím se podmínkám
v ekonomice a na trhu práce.
 Pokud v kraji probíhá optimalizace školské soustavy a pokud je tato optimalizace spojena
s modernizací vzdělávacích programů a zvýšením kvality vzdělávání – to obojí ve vazbě
na potřeby moderních a rozvíjejících se firem v regionu – pak by měla být podpora
směřována také na tyto školy.


Součástí investic na nákup nových strojů, zařízení a technologií s cílem modernizovat výuku
a kvalitu vzdělání přizpůsobit moderním poţadavkům firem, by měly být také moţnosti zajistit
úpravy (v krajním případě i výstavbu) budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení
nové vzdělávací infrastruktury do výuky.



Dalším druhem investic by mělo být vybudování sdílených laboratoří, dílen, provozů určených
pro vzdělávací účely v případě strojů, zařízení a technologií, které by nebyly jednou školou
plně (dostatečně) vyuţity.

Podpora vzdělávání v rámci ROP Střední Morava
V rámci ROP Střední Morava jsou obecně podporovány aktivity, které jsou v souladu s návrhem
Národního orgánu pro koordinaci na přesun prostředků z OP Technická pomoc, a to v rámci
prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti
podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
V souladu s materiálem NOK „Návrh změn některých rizikových operačních programů„ ve znění
projednaném vládou, budou v rámci dodatečné alokace z OP Technická pomoc podpořeny
projekty zaměřené na střední a vyšší odborné školství. Podporovány budou projekty zaměřené
na zvýšení kvality technického vybavení škol a modernizaci jejich zařízení (např. vybavení
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učeben, laboratoří a dílen). Doplňkově bude moţné provést úpravy (v krajním případě i výstavbu)
budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací infrastruktury do výuky.
Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu bude u příspěvku Společenství navýšena
z 268 098 777 EUR na 272 012 822 EUR.
2.2 Přínosy změny ROP Střední Morava
Zkvalitnění odborného vzdělávání je deklarováno ve strategických dokumentech Olomouckého i
Zlínského kraje. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Olomouckém
kraji a Dlouholetý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje jsou mimo jiné
zaměřené na zvyšování uplatnitelnosti absolventů středních škol na trhu práce a dlouhodobé
záměry soustředěné na inovaci nabídky vyššího odborného vzdělávání v návaznosti na rozvoj
bakalářských studií.
Projekty realizované z dodatečných finančních prostředků jsou základním předpokladem pro
posílení kvality vzdělávání v regionu soudrţnosti Střední Morava, který dlouhodobě vykazuje
jednu z nejvyšších nezaměstnaností, ve srovnání s ostatními regiony v České republice. Zejména
mladí lidé ve věkové kategorii 20-24 let tvoří ve věkové kategorii do 50 let nejvyšší podíl
nezaměstnaných (12,7% - dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. březnu 2011).
Realizované investice budou mít dopad v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Projekty
přinesou lepší připravenost absolventů obstát na trhu práce a jejich větší adaptabilitu ve
vztahu k potřebám trhu práce.
2.3 Dopady změny ROP Střední Morava
Na základě vyhodnocení dosavadního plnění monitorovacích indikátorů je navrţeno navýšení
cílové hodnoty relevantního monitorovacího indikátoru s vazbou na školství. Jedná se o indikátor
č. 511550 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání.
a) Navýšení indikátoru ROP Střední Morava:


511550 Počet podpořených projektů zaměřených na
podporu vzdělávání ze 17 na 41
(pozn. z realokovaných prostředků se předpokládá realizace 2 projekty)
Navýšení tohoto monitorovacího indikátoru je primárně řešeno v kapitole 4.2 Přeplňované
monitorovací indikátory.
Indikátory

b) Navýšení prioritního téma ROP Střední Morava
č. 75
Vzdělávací
infrastruktura



ze 71 741 090 EUR na 75 655 135 EUR

.

c) Dopad na původní finanční tabulky č. 64 a č. 65 uvedené v ROP Střední Morava kapitole
9 Finanční plán
Navýšení finančního plánu, ke kterému došlo v souvislosti s dodatečnými a realokovanými
prostředky, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
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d) Absorpční kapacita v rámci ROP Střední Morava:
K datu 13. 6. 2011 bylo v rámci dvou uzavřených a vyhodnocených výzev (č. 6/2008 a č.
16/2009) do ROP SM podáno celkem 61 projektových ţádostí zaměřených na školskou
infrastrukturu s celkovým poţadavkem na dotaci Regionální rady 20,9 mil. EUR, tj. rovných 99%
z celkové alokace na školskou infrastrukturu. Z celkového počtu 61 projektových ţádostí je 39
schválených projektů s celkovou dotací (ERDF + SR/RR) ve výši 15,9 mil. EUR. Konkrétně
středními školy mají schváleno celkem 12 projektů s dotací 10,0 mil. EUR. Dle schváleného
harmonogramu výzev ze dne 10. 6. 2011 je plánovaná další výzva na podporu školství
s předpokládanou alokací 4,5 mil. EUR. Koncepční přístup k předkládání projektů do ROP
Střední Morava ze strany moţných příjemců zaručuje předpoklad, ţe dojde k úplnému vyčerpání
alokace pro oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, potaţmo podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura pro
rozvoj vzdělávání i po jejím navýšení o realokované prostředky.
Střední školy, vyšší odborné školy, kterým jsou realokované finanční prostředky směřovány,
převáţně zřizuje Olomoucký a Zlínský kraj. V omezené míře jsou zřizovateli soukromé subjekty a
církev. Kapacita školské sítě regionu soudrţnosti Střední Morava je dostatečná.
Přehled potenciálních ţadatelů uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 2 Střední a vyšší odborné školy ve školním roce 2009/2010 v regionu soudrţnosti
Střední Morava
Střední školy
celkem
Region
školy 1)

v tom vyučující obory

ţáci
denního gymnázií
studia

Vyšší
odborného
odborné
ţáci
ţáci
ţáci
vzdělávání (bez
nástavbového
školy
denního
denního
denního
nástavbového
studia
studia
studia
studia
studia)

ţáci
denního
studia

Olomoucký kraj

100

33 695

20

9 751

81

22 045

36

1 899

8

1 013

Zlínský kraj

79

31 458

17

8 103

66

22 008

24

1 347

12

1 017

Střední Morava
celkem

179

65 153

37

17 854

147

44 053

60

3 246

20

2 030

Zdroj: ČSÚ
1)

Počet škol celkem není součtem škol podle jednotlivých oborů, protoţe školy mohou realizovat svou činnost souběţně v různých oborech vzdělávání.

e) Soulad s ROP Střední Morava
Navrhovaná změna je v souladu se strategií ROP Střední Morava na programové období 2007 –
2013, která má vést k:
-

zkvalitnění vzdělávacího procesu, vedoucí k pružnějšímu vstupu na trh práce a naplnění
inovačního potenciálu regionu Střední Morava.

Strategie ROP Střední Morava bude dosaţeno naplněním globálního cíle, resp. specifického cíle
2 Prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, tj. zvýšení atraktivity, kvality ţivota a sluţeb
ve městech. V oblasti vzdělávací infrastruktury je podporována modernizace vybavení škol tak,
aby odpovídala poţadavkům na poskytování vzdělávání pro potřeby trhu práce a vyuţívání
moderních technologií. Podporovány jsou aktivity definované v regionálních dlouhodobých
záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy.
Projekty, navrhované k podpoře z dodatečných finančních prostředků, jsou v souladu
s přijatou strategií ROP Střední Morava a svým zaměřením přispívají k naplňování
specifického cíle 2 prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu.

11

Návrh změny č. 2 Regionálního operačního programu
regionu soudrţnosti Střední Morava

3. Úprava monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na úpravy
Národního číselníku monitorovacích indikátorů

Z důvodu zajištění potřeb monitorování věcného pokroku a věcně správných
a agregovaných údajů o fyzické realizaci operačních programů provedl Národní orgán
pro koordinaci od ledna 2008 do dubna 2009 sjednocení indikátorových soustav jednotlivých
operačních programů (tzv. „Projekt Optimalizace Národního číselníku indikátorů“). Sjednocení
spočívalo ve změně měrných jednotek, názvů a kódování některých indikátorů tak, aby bylo
sledování těchto indikátorů srovnatelné mezi jednotlivými operačními programy. Zároveň bylo
upuštěno od sledování monitorovacího indikátoru kontextu - Kapacita ubytovacích zařízení
cestovního ruchu – průměrný evidenční počet zaměstnaných (fyzické osoby), který byl aktualizací
Národního číselníku indikátorů zrušen. Provedené změny lze shrnout jako změny formálního a
technického charakteru. V případě, ţe optimalizace indikátorové soustavy měla vliv na cílovou
hodnotu monitorovacího indikátoru ve smyslu jeho přeplňování, je toto uvedeno ve zdůvodnění
nově navrhované hodnoty indikátoru v kapitole 4.2.
Přehled o úpravách monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na úpravu
Národního číselníku indikátorů je uveden v Programovém dokumentu ROP Střední Morava
v reţimu změn (strana 160 - 166).

4. Úprava cílových hodnot monitorovacích indikátorů ROP SM
Návrh změny ROP Střední Morava je v souladu s čl. 33, odst. 1, písm. c) nařízení Rady (ES) č.
1083/2006, tj. s ohledem na hodnocení podle čl. 48 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Řídící orgán ROP Střední Morava provádí pravidelné hodnocení plnění závazných
monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve Zprávách o realizaci ROP Střední Morava,
výročních zprávách, ale také v ad hoc analýzách a evaluacích. Průběţné plnění monitorovacích
indikátorů, které je uvedeno v tabulkách níţe, vychází z poţadavku NOK zaznamenat vývoj
monitorovacího indikátoru v čase.
V této kapitole jsou řešeny změny monitorovacích indikátorů ROP SM:
1. monitorovací indikátory, které nejsou naplňovány. Jedná se o jeden monitorovací
indikátor, u kterého Řídící orgán ROP Střední Morava navrhuje sníţení cílové hodnoty
2. monitorovací indikátory, které jsou přeplňovány o více neţ 200%. Jedná se o dvanáct
monitorovacích indikátorů, u kterých Řídící orgán navrhuje navýšení cílové hodnoty.
3. monitorovací indikátory, které
monitorovacím indikátorem.

Řídící

orgán

navrhuje

zrušit

a

nahradit

jiným

4.1 Neplněné monitorovací indikátory ROP SM
4.1.1 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields)
celkem
Řídící orgán ROP Střední Morava se dlouhodobě věnuje problematice brownfields, kde se plnění
monitorovacího indikátoru dlouhodobě jeví jako rizikové. Rizikové plnění vyplynulo ze všech
interních analýz a také z mid-term externí analýzy zpracované společností HOPE v prosinci roku
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2010. Řídící orgán ROP Střední Morava na problematické plnění upozorňoval ve zprávách o
realizaci a výročních zprávách.
Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava
uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 3 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields)
celkem

Původní cílová hodnota indikátoru - 32
Kód indikátoru v NČI: 652 000, Měrná jednotka: ha
Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosažená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
8,22

25,7%

21,5%

6,89

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
8,22

25,7%

21,5%

6,89
stav k 13. 6. 2011

Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P21 a
Konceptů schválených k
dopracování

20,45

Plnění z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P21 a Dosažená hodnota
Konceptů schválených
k dopracování
v %

63,9%

6,89

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

21,5%

20

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011, ÚRR

Řídící orgán ROP Střední Morava přijal opatření, jehoţ záměrem bylo zvýšení plnění
monitorovacího indikátoru. Toto opatření spočívalo ve vytvoření Konceptů, tj. komplexního řešení
regenerace brownfields především v urbanizovaném území, kde se kromě odstranění
nevyuţívaných nemovitostí, které zhoršují atraktivitu prostředí pro ţivot, následně vytvoří
podmínky pro rozvoj nových podnikatelských aktivit.
Byla vyhlášena výzva č. 21/2010 na Koncepty v oblasti podpory 2.4. Podpora podnikání. Indikátor
brownfields byl pro ţadatele o dotaci ve výzvě zadán k výběru jako povinný. V rámci výzvy č.
21/2010 byly podány Koncepty, které byly finančně velmi náročné (zaměřené na bourání
původních budov apod.), ale přitom revitalizovaly malé plochy brownfields. Výzva
zaznamenala téměř 450% převis nad vyhlášenou alokací (14,9 mil. EUR) z pohledu finančních
nároků. Po ukončení hodnocení Konceptů, které splnily podmínky přijatelnosti a formálních
náleţitostí (49 Konceptů) a hodnocení plnění stanovených kritérií, Výbor Regionální rady schválil
dne 10. 6. 2011 k dopracování 11 Konceptů s dotací 18,5 mil. EUR (alokace byla VRR
navýšena), které znamenají revitalizaci 11,26 ha brownfields. Na schválené Koncepty budou
následně vyhlašovány výzvy na oblast podpory 2.4 k předkládání individuálních projektů, které
budou naplňovat Koncepty.
Po sečtení hodnot ze schválených projektů, Konceptů doporučených Výborem Regionální rady k
dopracování dne 10. 6. 2011 a jedné projektové ţádosti z výzvy č. 22, je závazek indikátoru ve
výši 20,45 ha brownfields. K naplnění cílové hodnoty tak chybí 11,55 ha brownfields (tj. 36,1%
cílové hodnoty).
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Řídící orgán ROP Střední Morava při plánování cílových hodnot tohoto monitorovacího indikátoru
nedostatečně odhadl vývoj kurzu EUR/Kč, coţ znamenalo sníţení finančního rámce programu a
tím i sníţení finanční alokace na oblast podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava.
Snížení cílové hodnoty indikátoru z původních 32 ha na 20 ha je v reakci nejen na snížení
finančního rámce ROP Střední Morava, ale také na nízké hodnoty revitalizovaných ploch
brownfields ze schválených Konceptů.
Ze všech indikátorů ROP Střední Morava je to jediný indikátor, u kterého se cílová hodnota
snižuje.

4.2 Přeplňované monitorovací indikátory o více než 200% cílové hodnoty
Celkem se jedná o 12 monitorovacích indikátorů, u kterých Řídící orgán ROP Střední Morava
ţádá o zvýšení cílových hodnot.
Při tvorbě Programového dokumentu ROP Střední Morava bylo velmi obtíţné objektivně
predikovat cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů. Důvodem pro úpravu, resp.
navýšení cílových hodnot níţe uvedených 12-ti monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava,
je:
-

-

nepřesný odhad při stanovení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru v Programovém
dokumentu ROP Střední Morava, který se tvořil v roce 2006-2007 a vycházel z tehdy
dostupných dat
změna definice monitorovacího indikátoru v průběhu implementace ROP Střední Morava,
která v konečném důsledku vedla k rozdílnému výkladu vykazování hodnot indikátoru, čímţ
došlo k výraznému přeplňování

Pro objektivní posouzení, jak postupně docházelo k plnění jednotlivých indikátorů, které jsou
předmětem revize, jsou ke kaţdému monitorovacímu indikátoru pouţité analytické údaje
z jednotlivých Zpráv o realizaci ROP Střední Morava. Všechny tabulky (k danému
monitorovacímu indikátoru) jsou doplněny aktuálním stavem k datu 13. 6. 2011.
Kaţdá Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je schválená Monitorovacím výborem ROP
Střední Morava, kde jsou přítomni i zástupci Evropské komise.
Analytické zhodnocení plnění monitorovacích indikátorů je součástí kaţdé výroční zprávy za
příslušný rok, kterou schvaluje Evropská komise.
4.2.1 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Programový indikátor 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem je souhrnným tzv.
nápočtovým monitorovacím indikátorem, do kterého se načítají hodnoty všech monitorovacích
indikátorů vztahujících se k nově vytvořeným pracovním místům v jednotlivých prioritních osách.
Níţe uvedená tabulka přináší přehled o vzniku nových pracovních míst v jednotlivých prioritních
osách ROP Střední Morava ve vazbě na daný monitorovací indikátor s původní cílovou hodnotou
a nově navrţenou cílovou hodnotou.
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Tabulka č. 4 Přehled monitorovacích indikátorů zaměřených na tvorbu nových pracovních míst
dle prioritních os v ROP Střední Morava

Prioritní osa

Číslo a název monitorovacího indikátoru

Původní cílová
hodnota
indikátoru v
ROP Střední
Morava

1 Doprava

520211 Počet nově vytvořených pracovních míst
v rámci projektů na dopravní dostupnost 1)

61)

61)

520213 Počet nově vytvořených pracovních míst
v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst

26

122

16

46

520251 Počet nově vytvořených pracovních míst
v podpořených podnicích MSP působících v
průmyslových zónách a brownfields

16

178

3 Cestovní ruch

520212 Počet nově vytvořených pracovních míst
v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

80

502

ROP Střední
Morava celkem

520100 Počet nově vytvořených pracovních
míst celkem

144

854

520215 Počet nově vytvořených pracovních míst
2 Integrovaný rozvoj v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských
a obnova regionu oblastí (obcí)

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

Zdroj: Programový dokument ROP Střední Morava a ÚRR
1)

Tento monitorovací indikátor není předmětem změny č. 2 ROP Střední Morava, v tabulce je uvedený z důvodu celkového přehledu
vzniku nových pracovních míst v ROP Střední Morava.

Původně stanovená cílová hodnota monitorovacího indikátoru v Programovém dokumentu ROP
Střední Morava byla podhodnocena. V době tvorby tohoto dokumentu bylo obtíţné přesněji
provést kvalifikovaný odhad. Cílová hodnota programového monitorovacího indikátoru 520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem (144) je vysoce překračována. Jak vyplývá
z níţe uvedeného časového přehledu, který je převzatý z jednotlivých Zpráv o realizaci ROP
Střední Morava se stavem k určitému datu, došlo k přeplnění tohoto monitorovacího indikátoru ze
smluv s podepsanou smlouvou jiţ k datu 30. 9. 2009 (plnění na 335%). Následně se plnění
monitorovací indikátoru stále zvyšovalo.
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Tabulka č. 5 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

Původní cílová hodnota indikátoru - 144
Kód indikátoru v NČI: 520 100, Měrná jednotka: počet
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosažená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009
482,63

335,2%

10,4%

15

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
566,13

393,1%

24,0%

34,5

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
598,46

415,6%

43,7%

62,86

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
618,96

429,8%

59,0%

84,94
stav k 13. 6. 2011

Plnění z P4 projektů s
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P14,
projektů ve stavu, P14,
P15, P21, P3 a Konceptů
P15, P21, P3 a Konceptů
schválených k
schválených k
dopracování
dopracování
v %

1229,67

853,9%

Dosažená hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

84,94

59,0%

854

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

U kaţdého monitorovacího indikátoru, který se váţe na vznik nových pracovních míst
v jednotlivých oblastech podpory a naplňuje tak programový indikátor 520100 Počet nově
vytvořených pracovních míst celkem, je uvedeno zdůvodnění jeho přeplnění oproti původní cílové
hodnotě včetně zdůvodnění stanovení nové cílové hodnoty.
V souvislosti s navýšením monitorovacího indikátoru 520 100 Počet nově vytvořených pracovních
míst celkem je třeba navýšit také monitorovací indikátor 520 101 Počet nově vytvořených
pracovních míst pro muţe a 520102 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny. U obou
těchto monitorovacích indikátorů bude shodně navýšena cílová hodnota z 72 na 427 nových
pracovních míst. Tyto monitorovací indikátory slouţí pouze pro genderové vykazování.
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4.2.2 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava
uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 6 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst

Původní cílová hodnota indikátoru - 26
Kód indikátoru v NČI: 520 213, Měrná jednotka: počet
Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosaţená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009
47,45

182,5%

-

-

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
48,95

188,3%

-

-

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
54,95

211,3%

7,7%

2,0

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
66,45

255,6%

29,8%

7,75
stav k 13. 6. 2011

Plnění z P4 projektů s
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P3,
projektů ve stavu P3, P14,
P14, P21
P21
v %

174,07

669,5%

Dosažená hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

7,75

29,8%

122

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Primárním cílem oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a 2.2 Rozvoj měst v prioritní ose
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, ke kterým se indikátor váţe, nebyla tvorba nových
pracovních míst. Proto byla původní cílová hodnota stanovena v počtu 26. Ţadatelé o dotaci
předkládali projekty, které mj. generovaly vznik nových pracovních míst ve vyšším počtu, neţ
bylo původně predikováno.
Jak vyplývá z výše uvedeného časového přehledu, který je převzatý z jednotlivých Zpráv o
realizaci ROP Střední Morava se stavem k určitému datu, došlo k přeplnění tohoto
monitorovacího indikátoru ze smluv s podepsanou smlouvou jiţ k datu 30. 9. 2009 (plnění na
183%). Následně se plnění monitorovacího indikátoru stále zvyšovalo a k datu 13. 6. 2011
(včetně projektů doporučených k financování, projektů doporučených k dopracování a projektu,
který splnil přijatelnost a formální náleţitosti) je předpoklad plnění indikátoru 520213 Počet nově
vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst na 670%.
S ohledem na úsporná opatření ve veřejných financích, která mají vést ke snížení deficitu,
je reálný předpoklad, že všechny podpořené projekty, které naplňují tento indikátor,
nemusí dostát svým závazkům v plné výši v době udržitelnosti. Z tohoto důvodu byla při
stanovení nové cílové hodnoty použita korekce 30% (ze 174 na 122).
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4.2.3 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj
venkovských oblastí
Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava
uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 7 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj
venkovských oblastí (obcí)

Původní cílová hodnota indikátoru - 16
Kód indikátoru v NČI: 520 215, Měrná jednotka: počet
Relevance oblastí podpory: 2.3
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosaţená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009
49,18

307,4

12,5%

2

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
53,18

332,4%

62,50%

10

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
53,18

332,4%

103,1%

16,5

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
53,18

332,4%

117,7%

18,83
stav k 13. 6. 2011

Plnění z P4 projektů s
Závazek z P4 projektů s
vydaným Roz- hodnutím/
vydaným Rozhodnutím/
pode- psanou Smlouvou,
podepsanou Smlouvou,
Dosažená hodnota
projektů ve stavu P3,
projektů ve stavu P3, P14,
P14, P15
P15
v %

66,26

414,1%

18,83

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

117,7%

46

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Základním cílem oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a
obnova regionu, ke které má indikátor 520215 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci
projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) relevanci, nebyla tvorba nových
pracovních míst. Proto byla původní cílová hodnota stanovena v počtu 16. Ţadatelé o dotaci
předkládali projekty, které mj. generovaly vznik nových pracovních míst ve vyšším počtu, neţ
bylo původně predikováno.
Výše uvedený časový přehled, který je převzatý z jednotlivých Zpráv o realizaci ROP Střední
Morava se stavem k určitému datu, došlo k přeplnění tohoto monitorovacího indikátoru ze smluv
s podepsanou smlouvou jiţ k datu 30. 9. 2009 (plnění oproti cílové hodnotě na 307%). Následně
se plnění monitorovacího indikátoru zvyšovalo a k datu 13. 6. 2011 včetně projektů doporučených
k financování, projektů doporučených k dopracování a projektů, které splnily podmínky
dopracování, je předpoklad plnění indikátoru na 414%.
S ohledem na úsporná opatření ve veřejných financích, která mají vést ke snížení deficitu,
je reálný předpoklad, že všechny podpořené projekty, které naplňují tento indikátor,
nemusí dostát svým závazkům v plné výši v době udržitelnosti. Při stanovení nové cílové
hodnoty z tohoto důvodu byla použita korekce 30% (z 66 na 46).
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4.2.4 Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících
v průmyslových zónách a brownfields
Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava
uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 8 Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících
v průmyslových zónách a brownfields

Původní cílová hodnota indikátoru - 16
Kód indikátoru v NČI: 520 251, Měrná jednotka: počet
Relevance oblastí podpory: 2.4
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosaţená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
17

106%

12,5%

2

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
17

106,3%

12,5%

2

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
17

106,3%

12,5%

2
stav k 13. 6. 2011

Plnění z P4 projektů s
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
podepsanou Smlouvou a
a Konceptů schválených
Konceptů schválených k
k dopracování
dopracování
v %

285

1781,3%

Dosažená hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

2

12,5%

178

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Primárním cílem oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a
obnova regionu, ke které má indikátor 520251 Počet nově vytvořených pracovních míst v
podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields relevanci, nebyla
tvorba nových pracovních míst, ale revitalizace území. Proto byla původní cílová hodnota
stanovena v počtu 16. Z projektů s podepsanou smlouvou je závazek vzniku 17 nových
pracovních míst. Vysoký nárůst plnění tohoto monitorovacího indikátoru oproti cílové hodnotě
v Programovém dokumentu ROP Střední Morava zajišťují Koncepty, které byly Výborem
Regionální rady doporučené k dopracování dne 10. 6. 2011. Měly by výhledově zajistit tvorbu
dalších 268 nových pracovních míst. Při hodnocení Konceptů vyplynulo, ţe některé revitalizované
objekty budou pronajímány dalším subjektům, tzn., ţe nová pracovní místa budou vytvářet
pronajímatelé a existuje riziko, zda budou vytvořena v plném počtu, jak deklarují Koncepty
doporučené k dopracování. Na schválené Koncepty budou následně vyhlašovány výzvy
k předkládání individuálních projektových ţádostí. Je moţné, ţe vznikne rozdíl mezi počtem nově
vzniklých míst, které vyplývají v současné době z Konceptů schválených k dopracování (268), a
schválenými individuálními projekty, které by měly naplňovat Koncepty. Z těchto důvodů, kdy u
podnikatelů je riziko neplnění monitorovacích indikátorů vyšší, byla použita korekce 40%
na počet nových pracovních míst, která vzniknou z Konceptů, resp. následných
individuálních projektů (z 268 na 161). Počet nových pracovních míst vyplývající z projektů se
smlouvou (17) byl ponechán bez korekce.
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4.2.5 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního
ruchu
V prioritní ose 3 Cestovní ruch je od počátku implementace ROP Střední Morava vysoce
překračována původní cílová hodnota monitorovacího indikátoru 520212 Počet nově vytvořených
pracovních míst na rozvoj cestovního ruchu. Původní cílová hodnota 80 nově vytvořených
pracovních míst byla stanovena na základě zkušeností převzatých ze Společného regionálního
operačního programu. Při stanovení cílové hodnoty se vycházelo z předpokladu zaměření
projektů převáţně na zvyšování kvality stávajících ubytovacích zařízení, u kterých nedochází
k potřebě tvorby nových pracovních míst v takové míře, jako u nových zařízení. Tento předpoklad
se však v programovacím období 2007 - 2013 nepotvrdil. Při implementaci programu byl naopak
zaznamenán větší zájem o výstavbu nových ubytovacích kapacit a nových druhů sluţeb (např.
wellness center), které generují větší mnoţství pracovních míst (např. nově vybudovaná část
wellness hotelu Alexandria zaměřená na poskytování lázeňských sluţeb vytváří 38 nových
pracovních míst nebo nově vybudovaný Hotel u Parku vytváří 30 nových pracovních míst).
Jak vyplývá z níţe uvedeného časového přehledu, který je převzatý z jednotlivých Zpráv o
realizaci ROP Střední Morava se stavem k určitému datu, došlo k přeplnění tohoto
monitorovacího indikátoru z projektů s podepsanou smlouvou jiţ k datu 30. 9. 2009 (plnění na
475%). Monitorovací indikátor je naplňován zejména v oblasti podpory 3.3 Podnikatelská
infrastruktura a sluţby (z 96%).
Tabulka č. 9 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního
ruchu

Původní cílová hodnota indikátoru - 80
Kód indikátoru v NČI: 520 212, Měrná jednotka: počet
Relevance oblastí podpory: 3.1, 3.2, 3.3
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosažená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009
380

475,0%

16,3%

13

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
447

558,8%

28,1%

22,5

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
473,33

591,7%

53,0%

42,36

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
482,33

602,9%

70,5%

56,36
stav k 13. 6. 2011

Plnění z P4 projektů s
Závazek z P4 projektů s vydaným Roz- hodnutím/
vydaným Rozhodnutím/ pode- psanou Smlouvou,
Dosažená hodnota
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P3,
projektů ve stavu P3, P14
P14
v %

704,34

880,4%

56,36

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

70,5%

502

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Pro nově navrţenou cílovou hodnotu tohoto monitorovacího indikátoru bylo zohledněno riziko,
které s sebou nese privátní podnikatelský sektor a při stanovaní nové cílové hodnoty indikátoru
v oblasti podpory 3.3 byla pouţita korekce ve výši 30%, jako rezerva pro moţné problémy
s plněním indikátoru v době udrţitelnosti (v oblasti podpory 3.3 k datu 13. 6. 2011 projekty
v pozitivním stavu generovaly vznik 675 nových pracovních míst, po korekci 473). Počet nových
pracovních míst s relevancí na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a oblast
podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby zůstaly bez korekce, neboť zde se jedná, ve srovnání
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s počtem nových pracovních míst v oblasti podpory 3.3, o nízký počet, tj. ve výši 29 nových
pracovních míst.

4.2.6 Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou
Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava
uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 10 Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou
Původní cílová hodnota indikátoru - 240 000
Kód indikátoru v NČI: 610 212, Měrná jednotka: počet osob
Relevance oblastí podpory: 1.2
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosažená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009
510 671

212,8%

-

-

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
510 671

212,8%

1,9%

4 500

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
510 671

212,8%

20,5%

49 145

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
510 671

212,8%

218,7%

524 986
stav k 13. 6. 2011

Plnění z P4 projektů s
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P3,
projektů ve stavu P3, P14,
P14, P15
P15
v %

3 023 520

1259,8%

Dosažená hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

525 159

218,8%

2 586 000

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Důvodem pro vykazování vysoké hodnoty monitorovacího indikátoru jsou, jak prokázala externí
evaluační studie firmy RegioPartner, s.r.o., významné změny v názvu a definici indikátoru
v průběhu realizace ROP Střední Morava. Hodnota indikátoru byla v Programovém dokumentu
ROP Střední Morava naplánována v souladu s původním názvem indikátoru - Přírůstek počtu
obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou ve výši 240 000 obyvatel.
K 30. 4. 2009 došlo v rámci optimalizace indikátorové soustavy ROP Střední Morava a Národního
číselníku indikátorů k významné změně v názvu a definici indikátoru. Nový název indikátoru Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou a úprava definice umoţňovala
zahrnout do hodnoty indikátoru všechny obyvatele, kterým je dostupná zlepšená veřejná
doprava. Jednalo se o nutné zjednodušení vykazování monitorovacího indikátoru, který byl
v rámci vyhlášené výzvy č. 3 ţadateli interpretován velmi rozdílně, coţ potvrzují i hodnoty zadané
v informačním systému.
Zhodnocením plnění monitorovací indikátoru na úrovni projektů došel zpracovatel studie
k závěru, ţe aţ na výjimky vykazované hodnoty odpovídají metodickým popisům indikátorů. U
indikátoru byly identifikovány pouze tři projekty, kde je vykázaná hodnota v rozporu se stávající
metodikou sledování (nízká validita), a to v úvodní výzvě č. 3 (02/2008 – 05/2008). V zájmu
srovnatelnosti vykázaných hodnot navrhuje zpracovatel revizi dosaţených hodnot (jde však o
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projekty, které jiţ byly ukončeny). Skutečně dosaţené hodnoty by však byly vyšší neţ vykázané a
celkové plnění indikátoru by se tak tímto krokem ještě zvýšilo.
Hodnoty vykazované ţadateli výrazně překračují počet obyvatel regionu soudrţnosti NUTS II
Střední Morava. Tento fakt je dán jak rozdílným způsobem vykazování indikátoru oproti
původnímu záměru sledovat „přírůstek počtu obyvatel“, tak různými dopravními prostředky,
kterými jsou obyvatelé regionu obsluhování a na které se tento indikátor vztahuje, tj. autobusy,
tramvaje, trolejbusy a vlaky. Obyvatelé jsou vykazováni opakovaně pro kaţdý dopravní
prostředek zvlášť a hodnota indikátoru je tak součtem za všechny druhy dopravy podporované
ROP SM.
Zpracovatelem evaluační studie byla provedena kalkulace předpokládaného budoucího plnění
monitorovacího indikátoru ve výši 3 042 921 obyvatel. Kalkulace vychází z alokace prostředků na
projekty naplňující indikátor v rámci ukončených výzev a je přepočtena stejným poměrem na
zbývající alokaci. Z důvodu eliminace rizika nenaplnění hodnot indikátoru ţadateli, ať jiţ z důvodu
odstoupení od projektu, krácení indikátoru v průběhu hodnocení projektu apod., byla do změny
ROP Střední Morava hodnota poníţena o 15%. Nově navržená cílová hodnota je 2 586 000
obyvatel. Několikanásobné navýšení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru je
zapříčiněno změnou definice monitorovacího indikátoru.
Na závěr je třeba zdůraznit, ţe se jedná o obyvatele obsluhované různými dopravními prostředky
v systému veřejné dopravy a jsou tudíţ započítáváni opakovaně.
4.2.7 Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR
Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava
uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 11 Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR
Původní cílová hodnota indikátoru - 1 350 000
Kód indikátoru v NČI: 371 101, Měrná jednotka: EUR/rok
Relevance oblastí podpory: 1.1
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosažená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009
2 706 754

200,5%

32,1%

433 220

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
2 714 744

201,1%

160,2%

2 163 339

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
2 714 744

201,1%

139,0%

1 876 373

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
3 334 330

247,0%

140,8%

1 901 361
stav k 13. 6. 2011

Plnění z P4 projektů s
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P3,
projektů ve stavu P3, P14,
P14, P15
P15
v %

3 841 145

284,5%

Dosažená hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

1 901 361

140,8%

4 185 000

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011
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Způsob vykazování monitorovacího indikátoru 371101 Hodnota úspory času v silniční dopravě
v EUR ţadateli byl podroben externímu hodnocení firmou Mott MacDonalds. Zpracovateli
evaluační studie byl vybrán reprezentativní vzorek 15-ti projektů z celkem 47 projektů
s nenulovou cílovou hodnotou indikátoru v rámci podoblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy.
Na vybraném vzorku došlo k posouzení vstupních údajů, jednotlivých kroků provedených výpočtů
a finální výpočet Indikátoru a jeho správná interpretace. V rámci zpracované studie byl rovněţ
proveden nezávislý výpočet hodnoty Indikátoru u kaţdé z posuzovaných studií. V rámci tohoto
výpočtu byly přesně dodrţeny postupy stanovené v příslušných metodických pokynech. Tyto
výpočty byly rovněţ provedeny s detailnějšími vstupními parametry, jako jsou například údaje z
podrobného sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic, které obvykle nejsou k dispozici menším
konzultačním společnostem zpracovávající studie proveditelnosti. Hodnoty zbylých vstupních
údajů byly převzaty z jednotlivých studií. Na základě nezávislého výpočtu hodnoty indikátoru byla
tato hodnota vyčíslena na 372% cílové hodnoty, coţ je ještě o 87,5% vyšší plnění neţ současný
závazek ze schválených projektů.
Vzhledem k výše uvedenému bylo proto zpracovatelem studie doporučeno cílovou hodnotu
Indikátoru zvýšit na 250% původně stanovené hodnoty.
Z výsledků evaluační studie vyplývá, ţe i kdyţ výpočty ţadatelů vykazovaly nepřesnosti zejména
ve vztahu k stanovení intenzit dopravy, lze hodnoty povaţovat za průkazné a bude s nimi
pracováno v rámci navrhované změny cílové hodnoty indikátoru. V tomto kontextu byla původní
hodnota indikátoru v době přípravy operačního programu výrazně podhodnocena.
Doporučení zpracovatele externí evaluační studie navýšit plánovou cílovou hodnotu indikátoru na
250%, tj. 3 375 000 EUR, vychází z analýzy jiţ administrovaných projektů. Pro stanovení cílové
hodnoty bylo dále nutné vzít v úvahu zbývající alokaci na podoblast podpory 1.1.1.
Na základě zkušeností z realizovaných projektů lze predikovat, ţe zbývající alokace na podoblast
podpory 1.1.1 ve výši 32,6 mil. EUR přispěje k naplnění monitorovacího indikátoru Hodnota
úspory času v silniční dopravě ve výši přibliţně 810 000 EUR.
Nově navržená cílová hodnota indikátoru ve výši 4 185 000 EUR je součtem hodnoty
doporučené zpracovatelem externí evaluace a předpokládaného plnění indikátoru ze zbývající
alokace oblasti podpory 1.1.1.
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4.2.8 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání
Indikátor Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání naplňovalo v rámci
podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání ke dni 13. 6. 2011 celkem 39
projektů v pozitivním stavu s celkovou dotací ve výši 15,9 mil. EUR. Vývoj naplňování hodnot
monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava uvádí následující
tabulka.
Tabulka č. 12 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání
Původní cílová hodnota indikátoru - 17
Kód indikátoru v NČI: 511 550, Měrná jednotka: počet
Relevance podoblasti podpory: 2.2.3
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosaţená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
19

111,8%

76,5%

13

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
19

111,8%

82,4%

14

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
21

123,5%

117,6%

20
stav k 13. 6. 2011

Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P3

Plnění z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P3
v %

39

229,4%

Dosažená hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

25

147,1%

41

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Původní cílová hodnota stanovená při tvorbě Programového dokumentu ROP Střední Morava
dosahovala počtu 17 projektů. Při přípravě Programového dokumentu ROP Střední Morava bylo
počítáno s niţším počtem projektů s vyšším finančním příspěvkem Společenství. Průměrná
hodnota na 1 projekt z počtu 39 projektů dosáhla zhruba 408 tis. EUR. V této podoblasti podpory
nebyla jiţ plánovaná ţádná nová výzva.
Do ROP Střední Morava bude nově zapojeno 4 604 759 EUR. Realokované finanční prostředky
budou směřovány do prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2
Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. Dle usnesení vlády
ČR č. 382 ze dne 18. 5. 2011 jsou realokované prostředky určeny na podporu infrastruktury pro
vzdělávání v oblasti středního a vyššího odborného školství. Předpokládá se, ţe Olomoucký a
Zlínský kraj, jako zřizovatelé těchto škol, předloţí do nově vyhlášené výzvy na realokované
prostředky po jednom projektu. Nově navržená cílová hodnota je z původních 39 projektů
navýšena o 2 projekty z realokovaných prostředků na 41 projektů.
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4.2.9 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu zdravotnictví
Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava
uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 13 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu zdravotnictví

Původní cílová hodnota indikátoru - 2
Kód indikátoru v NČI: 511 560, Měrná jednotka: počet
Relevance podoblasti podpory: 2.2.4
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosažená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009
3

150%

-

-

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
5

250%

50,0%

1

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
5

250,0%

100,0%

2

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
5

250,0%

250,0%

5
stav k 13. 6. 2011

Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P21,
P14, P3

Plnění z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P21,
P14, P3
v %

5

250,0%

Dosažená hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

5

250,0%

7

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

K 13. 6. 2011 bylo v rámci podoblasti podpory 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví
finančně ukončeno 5 projektů za 4 mil. EUR dotačních prostředků. Oproti původnímu plánu
realizovat pouze 2 projekty dochází jiţ nyní k přeplňování hodnoty o 150%. Při přípravě
Programového dokumentu ROP Střední Morava bylo počítáno s menším počtem projektů ve
vyšším finančním objemu. Změnou hodnoty monitorovacího indikátoru dochází k narovnání
hodnot v souladu s reálným plněním.
Zároveň je hodnota navýšena o předpokládané plnění indikátoru v rámci zbývající alokace na
oblast podpory 2.2.4, která činí 2,9 mil. EUR. I kdyţ realita plnění indikátoru ukázala, ţe
podporovány byly menší projekty, pohybovala se průměrná výše dotace na 1 projekt ve výši 800
tis. EUR. Z tohoto důvodu je za zbývající alokaci plánováno v nové výzvě podpořit pouze 2
projekty s vyšší finanční podporou.
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4.2.10 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a
obcích
Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava
uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 14 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech
a obcích

Původní cílová hodnota indikátoru - 44
Kód indikátoru v NČI: 650 201, Měrná jednotka: počet
Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2, 2.3
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosažená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
27

61,4%

31,8%

14

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
141

320,5%

281,8%

124

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
158

359,1%

Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P21,
P14, P15, P3

Plnění z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P21,
P14, P15, P3
v %

254

577,3%

331,8%

146
stav k 13. 6. 2011

Dosažená hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

172

390,9%

267

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

V průběhu administrace ROP SM docházelo průběţně k přeplňování hodnoty monitorovacího
indikátoru 650201 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených
městech a obcích. To ukazuje na fakt, ţe dlouhodobě je podporováno více projektů s niţší dotací
neţ se při plánování ROP Střední Morava původně přepokládalo. ROP Střední Morava se
vyznačuje velkým mnoţstvím malých projektů a patří mezi regionální operační programy
s menšími projekty. Současných 202 projektů v administraci vykazuje hodnotu indikátoru 254,
průměrně tedy 1,26 hodnoty indikátoru na jeden projekt. Z celkové alokace na oblasti podpory
2.1, 2.2, 2.3 je velká část, tj. přibliţně 396 mil. EUR vyčerpána, i tak zbývá alokace na budoucí
výzvy přibliţně ve výši 61 mil. EUR.
Při predikci budoucího plnění indikátoru byl brán v potaz jednak závazek projektů v administraci
ROP SM a zároveň předpokládané plnění hodnoty indikátoru ze zbývající alokace na oblasti
podpory 2.1, 2.2 a 2.3. U zbývající alokace byl odhad staven na základě předpokladu podpory
méně projektů s vyšší finanční alokací. Předpokládaných 10 projektů je násobeno koeficientem
1,26 předpokládaného plnění monitorovacího indikátoru. Nově navržená hodnota
monitorovacího indikátoru je součtem předpokládaného plnění administrovaných
projektů, tj. 254 objektů, a předpokládaného plnění indikátoru ze zbývající alokace, tj. 13
objektů, celkem tedy 267 objektů.
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4.2.11 Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části
města
V době přípravy Programového dokumentu ROP Střední Morava byla hodnota monitorovacího
indikátoru 654110 Počet podniků / organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované
části města plánována podle počtu podniků nově zaloţených nebo podniků, které by bez
realizace investice ROP Střední Morava území opustily. Ze zhodnocení indikátoru ve studii „Stav
implementace ROP Střední Morava“ na začátku roku 2009 vyplynulo, ţe zaloţené nebo udrţené
podniky / organizace sluţeb byly ţadateli / jsou příjemci pojímány poměrně široce jako subjekty,
které se nachází v dotčené části města a mají tak přímý prospěch z realizace projektu. Z důvodu
nadměrné sloţitosti a finanční náročnosti v případě uţšího chápání indikátoru, bylo schváleno
jeho širší vymezení. V souladu s širším pojetím (a pojetím ostatních dotčených ROP) byla
definice indikátoru v Národním číselníku indikátorů k 30. 4. 2009 upravena a metodický popis
indikátoru v dokumentaci ROP Střední Morava byl dále zpřesněn. Zpřesnění spočívalo v tom, ţe
do hodnoty indikátoru lze započítávat „počet provozoven podnikatelských i nepodnikatelských
subjektů, kterých zaměstnanci, zákazníci či klienti mají přímý prospěch z řešení nebo mohou
řešení realizované projektem vyuţít jako lepší, či alespoň rovnocennou alternativu výchozímu
stavu.“
Z uvedeného vývoje změn indikátoru je patrné, ţe došlo v zájmu zlepšení měřitelnosti a
jednoznačnosti definice k rozšíření jeho vymezení tak, ţe zahrnuje širší vzorek subjektů. To
nutně vedlo k vyšší míře naplňování cílových hodnot.
Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava
uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 15 Počet podniků / organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované
části města

Původní cílová hodnota indikátoru - 35
Kód indikátoru v NČI: 654 110, Měrná jednotka: počet
Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2, 2.4
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosažená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009
271

774,3%

80,0%

28

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
344

982,9%

622,9%

218

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
346

988,6%

1160,0%

406

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
351

1002,9%

1177,1%

412
stav k 13. 6. 2011

Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P21,
P14, P3

Plnění z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P21,
P14, P3
v %

447

1277,1%

Dosažená hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

412

1177,1%

510

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011
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Zpracovatel externí evaluační studie, společnost RegioPartner s.r.o., navrhuje navýšit hodnotu
monitorovacího indikátoru na 606 podniků/organizací sluţeb. Bere v úvahu naplnění
monitorovacího indikátoru ukončenými projekty, projekty v realizaci a projekty ve stavech před
zahájením realizace. Současně do kalkulace zahrnula hodnoty, které příjemci vykázali, aniţ by se
k nim v době podání ţádosti zavázali.
Předpokládané budoucí plnění indikátoru ze zbývající alokace zpracovatel vyčíslil na 63
podniků/organizací sluţeb.
Hodnota navrhovaná zpracovatelem evaluační studie zahrnuje poměrně vysoké hodnoty
indikátoru vykazované příjemci, kteří se k plnění indikátoru v původní ţádosti nezavázali. S těmito
hodnotami nebylo při návrhu nové hodnoty indikátoru v programovém dokumentu pracováno.
Nově navržená cílová hodnota indikátoru tak činí 510 podniků/organizací služeb. Hodnota
je součtem současného závazku ţadatelů/příjemců vůči ROP Střední Morava, tj. hodnoty 447 a
predikce zpracovatele evaluační studie ohledně budoucího plnění indikátoru ze zbývající finanční
alokace, tj. hodnoty 63. Razantní navýšení cílové hodnoty bylo způsobeno výraznou změnou
metodiky výpočtu monitorovacího indikátoru.

4.2.12 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch

Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru v průběhu administrace ROP Střední Morava
uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 15 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch

Původní cílová hodnota indikátoru - 4
Kód indikátoru v NČI: 633 101, Měrná jednotka: počet
Relevance oblastí podpory: 3.4
Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou

Plnění z P4 projektů
v %

Dosažená hodnota

Plnění z dosažené hodnoty
v %

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 30. 9. 2009
25

625,0%

-

-

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 6. 4. 2010
25

625%

475,0%

19

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 1. 10. 2010
25

625,0%

550,0%

22

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava stav k 20. 4. 2011
25

625,0%

600,0%

24
stav k 13. 6. 2011

Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P14

Plnění z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou,
projektů ve stavu P14
v %

56

1400,0%

Dosažená hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Nově navržená
cílová hodnota
ROP Střední
Morava

25

625,0%

54

Zdroj: Zpráva o realizaci ROP SM k uvedenému datu, Monit7+, stav k 13.6.2011

Monitorovací indikátor 633101 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů
pro cestovní ruch prošel od doby plánování ROP Střední Morava významnou změnou. Původně
plánovaná hodnota 4 propagační nebo marketingové produkty uvedená v Programovém
dokumentu ROP Střední Morava, měla vyjadřovat 4 ucelené soubory jednotlivých propagačních
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tiskovin nebo akcí slouţící k podpoře cestovního ruchu na úrovni turistické oblasti. Obecná
definice indikátoru v rámci výzev č. 4 a 9, nicméně umoţňovala ţadatelům i odlišný přístup
v kvantifikaci hodnoty indikátoru. Ţadatelé v převaţující míře zadávali hodnoty indikátoru podle
počtu souborů stejných předmětů/akcí, např. letáky interpretovali jako 1 produkt, který s dalšími
předměty a akcemi slouţil k propagaci jedné turistické oblasti. Pouze u 2 projektů z 10
administrovaných byla za produkt brána propagace celé turistické oblasti.
Vzhledem k tomu, ţe zadávání počtu jednotlivých druhů propagačních a marketingových
produktů lépe vystihuje podstatu realizovaných projektů, byla definice monitorovacího indikátoru
v rámci optimalizace indikátorové soustavy ROP Střední Morava, resp. Národního číselníku
indikátorů, změněna. Od 30. 4. 2009 lze za propagační nebo marketingové produkty v souladu
s převaţujícím přístupem ţadatelů povaţovat jednotlivé sady stejných předmětů/akcí (letáky,
katalogy apod.), coţ je hlavní důvod vykazované vyšší hodnoty monitorovacího indikátoru.
K 13. 6. 2011 je v administraci ROP Střední Morava v rámci oblasti podpory 3.4 Propagace a
řízení celkem 10 projektů, z toho je 5 finančně ukončených. Původní plánovaná hodnota
monitorovacího indikátoru u ukončených projektů byla naplněna na 96%, tj. z plánovaných 25
produktů nebyl vytvořen pouze jeden. Pro účely predikce plnění monitorovacího indikátoru v roce
2015 budeme předpokládat, ţe přibliţně stejné procento naplnění hodnoty indikátoru nastane u
všech administrovaných projektů. Z plánovaných 56 produktů lze při zohlednění výše uvedeného
předpokládat naplnění hodnoty monitorovacího indikátoru ve výši 53 produktů.
Na základě zkušeností z realizovaných projektů lze dále predikovat, ţe zbývající alokace na
oblast podpory 3.4 ve výši 4,5 mil. Kč přispěje k navýšení indikátoru přibliţně o 1 – 2 produkty.
Vzhledem k výše uvedenému je nová hodnota monitorovacího indikátoru navržena na
hodnotu 54. Tato hodnota zohledňuje riziko naplnění hodnot indikátoru v rámci realizovaných
projektů na 96% a zároveň bere v úvahu zbývající alokaci na oblast podpory 3.4 Propagace a
řízení.
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4.3 Zrušení a zařazení nového monitorovacího indikátoru do ROP Střední Morava
V Programovém dokumentu ROP SM v oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby
jsou mezi příjemci uvedené podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) podle zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) aţ c) zákona.
V souladu se seznamem příjemců v Programovém dokumentu ROP Střední Morava podporoval
Řídící orgán ROP Střední Morava schválenými projekty všechny podnikatelské subjekty, tzn. bez
ohledu na to, zda se jednalo o malé a střední podniky či velké podniky.
Indikátor 516123 Soukromé spolufinancování MSP bude zrušen a nahrazen indikátorem 516122
Soukromé spolufinancování celkem (soukromé spolufinancování představuje vlastní zdroj
ţadatele). Indikátor 516122 Soukromé spolufinancování celkem si budou moci vybrat všechny
podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost, tedy i velké projekty, které neměly indikátor,
kterým by soukromé spolufinancování vykazovaly. Indikátor 516123 Soukromé spolufinancování
MSP mohou naplňovat jen malé a střední podniky, nikoliv však velké podniky, které tento
indikátor nesprávně vykazovaly, jak vyplývá z níţe uvedené tabulky.
Tabulka č. 16 Přehled projektů velkých podniků naplňujících monitorovací indikátor 516 123
Soukromé spolufinancování MSP
Reg.
číslo
projektu

Název projektu

Rozšíření ubytovacích a sportovně

436 relaxačních sluţeb hotelu Horal
Nástavba lázeňského domu

797 Janáček - Lázně Teplice nad
Bečvou a.s.

422 Wellness hotel Alexandria

Název
žadatele

Výchozí
hodnota
indik.

Cílová
hodnota
indik.
mil.EUR

Průběž.
hodn.
indik.
mil.EUR

Číslo
výzvy

Stav
projektu

Danuše
Hradilová HP TRONIC

0,00

2,70

1,84

06

P45 Projekt v
realizaci

Lázně
Teplice nad
Bečvou a.s.

0,00

0,27

15

P45 Projekt v
realizaci

Lázně
Luhačovice,
a.s.

0,00

10,45

05

P5 Realizace
projektu
ukončena

ZÁLESÍ a.s.

0,00

2,08

05

P45 Projekt v
realizaci

SYNOT
REAL
ESTATE,
a.s.

0,00

3,04

1,79

06

P6 Financování
projektu
ukončeno

Pivovar
HOLBA, a.s.

0,00

0,44

0,44

03

P6 Financování
projektu
ukončeno

Priessnitzovy
léčebné
lázně a.s.

0,00

1,78

1,78

08

P6 Financování
projektu
ukončeno

0,00

0,26

0,20

06

P7 Výdaje
projektu
certifikovány

0,00

1,20

1,20

08

P7 Výdaje
projektu
certifikovány

22,22

13,45

6,20

Modernizace hotelu Pohoda za

426 účelem zvýšení ubytovacího
standardu na úroveň 4*

470

Výstavba Ski areálu SYNOT
MALÉ KARLOVICE PLUSKOVEC
MUZEUM HISTORIE

200 PIVOVARNICTVÍ V
HANUŠOVICÍCH
Centrum odpočinku a relaxace v

626 odkazu Vincenze Priessnitze

Rekonstrukce rehabilitačního

Beskydský

570 centra Beskydského hotelu Relax hotel RELAX
a.s.

Rekonstrukce Lázní Velké Losiny -

638 I. etapa objekt Eliška
CELKEM

BENT
HOLDING,
a.s.

Zdroj: IS Monit7+, stav k 13.6.2011
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Vývoj naplňování hodnot monitorovacího indikátoru 516 123 Soukromé spolufinancování MSP
navrţeného na odstranění uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 17 Soukromé spolufinancování MSP
Kód indikátoru v NČI: 516 123, Měrná jednotka: mil. EUR

Cílová
hodnota
ROP SM

Závazek z P4 projektů s
vydaným Rozhodnutím/
podepsanou Smlouvou, projektů
ve stavu P3, P14 a Konceptů
doporučených k dopracování

Plnění z P4 projektů s vydaným
Rozhodnutím/ podepsanou
Smlouvou, projektů ve stavu P3,
P14 a Konceptů doporučených k
dopracování
v %

Dosažená
hodnota

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

35,29

41,8%

1,39

8,2%

33,90

50,2%

Indikátor programu ROP Střední Morava
84,4

87,84

104,1%

Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu
16,9

18,94

112,1%
Prioritní osa 3: Cestovní ruch

67,5

68,90

102,1%

Zdroj: MONIT7+, stav k 13.6.2011 a ÚRR
Pozn. V hodnotách, resp. závazcích indikátoru a v dosaţených hodnotách za program a za prioritní osu 3 Cestovní ruch jsou
započítány i hodnoty velkých podniků.

Na nově zařazený indikátor 516 122 Soukromé spolufinancování celkem budou převedeny
hodnoty kaţdého projektu, který vykazuje soukromé financování nejen z oblasti podpory 3.3, kde
má relevanci, ale také s relevancí z oblasti podpory 2.4 a potaţmo s celkovým promítnutím do
programového indikátoru ROP Střední Morava.
Hodnota indikátoru 516 122 Soukromé spolufinancování celkem je stanovena na základě
skutečného stavu, které vykazují jednotlivé projekty a Koncepty schválené k dopracování
Výborem Regionální rady dne 10. 6. 2011. Do navrţené cílové hodnoty nově zařazeného
monitorovacího indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem jsou promítnuty závazky
s projektů se smlouvou, z projektů, které jsou schválené Výborem Regionální rady k dopracování,
z projektů, které jsou schváleny k financování. Dále byl do navrţené cílové hodnoty indikátoru
zahrnutý předpoklad soukromého spolufinancování z připravovaných výzev v oblasti podpory 3.3.
Navrţené cílové hodnoty nově přiřazeného monitorovacího indikátoru 516 122 Soukromé
spolufinancování celkem jsou uvedeny v tabulce níţe.
Tabulka č. 18 Soukromé spolufinancování celkem
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Kód indikátoru v NČI: 516 122, Měrná jednotka: mil. Kč
Navržená
Plnění z P4 projektů s vydaným
Závazek z P4 projektů s
cílová
Rozhodnutím/ podepsanou
vydaným Rozhodnutím/
hodnota
Smlouvou, projektů ve stavu P1, Dosažená
podepsanou Smlouvou, projektů
ROP
P3, P14 a Konceptů doporučených hodnota
ve stavu P1, P3, P14 a Konceptů
Střední
k dopracování
doporučených k dopracování
Morava
v %

Plnění z
dosažené
hodnoty
v %

Indikátor programu ROP Střední Morava
2 269

2 339

97,0%

1 326

56,7%

29

5,4%

1 297

74,8%

Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu
534

534

100,0%
Prioritní osa 3: Cestovní ruch

1 735

1 805

96,1%

Zdroj: MONIT7+, stav k 13.6.2011 a ÚRR

5. Úprava oprávněných příjemců v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst
Tato změna spočívá v doplnění oprávněných příjemců ve vztahu k aktivitám, které jsou jiţ
obsaţeny v Programovém dokumentu ROP Střední Morava schváleného Evropskou komisí.
Konkrétně se jedná o tyto aktivity:
 experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů
 nástroje finančního inţenýrství v rámci iniciativy Jessica
Jedná se o rozšíření oprávněných příjemců u oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst o podnikatelské
subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (§2, odst. 2, písm. a) aţ c) zákona) a dále o subjekt zabezpečující
implementaci finančního nástroje Jessica v souladu s oddílem č. 8, články č. 43 - 46 Nástroje
finančního inţenýrství Prováděcího nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (dále jen „Prováděcí
nařízení“).
Zdůvodnění:


K rozšíření oprávněných příjemců o podnikatelské subjekty dochází z důvodu zacílení
podpory a iniciace experimentů a pilotních aktivit na posílení regionálních inovačních
systémů, např. prostřednictvím inovačních voucherů, právě na podnikatelské subjekty a
podporu propojení jejich spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi. Rozšíření
příjemců vychází ze zpracovaných analýz inovačního potenciálu krajů a dále z
regionálních inovačních strategií. Cílem je účinná stimulace podnikatelského sektoru ke
spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi, kde by po pilotním ověření tato spolupráce
pokračovala formou zakázek většího objemu bez dalších intervencí. Ve vztahu k nástroji
finančního inţenýrství v rámci iniciativy Jessica se předpokládá spoluúčast
podnikatelského sektoru na realizaci projektů formou Public Private Partnership anebo
jiných urbánních projektů generujících příjmy, které budou zahrnuty v integrovaných
plánech rozvoje měst s výhledem na dosaţení pákového efektu.



K rozšíření oprávněných příjemců v rámci aktivity „Nástroje finančního inţenýrství v rámci
iniciativy Jessica“ o subjekt zabezpečující implementaci finančního nástroje Jessica
dochází z důvodu vytvoření implementačního mechanismu pro vyuţití finančního nástroje
Jessica.
Na základě ţádosti Řídícího orgánu ROP Střední Morava zadala Evropská investiční
banka zpracování Evaluační studie „Implementing JESSICA in the Central Moravia
Cohesion Region, Czech Republic“, která byla zpracována v únoru 2011.
Základem evaluační studie byl průzkum potenciálních projektů vhodných pro vyuţití
finančního nástroje Jessica v rámci regionu Střední Morava a posouzení absorpční
kapacity. Cílem studie bylo dále najít vhodné projekty měst – resp. projekty, na jejichţ
realizaci by města měla zájem, a které by byly vhodné pro vyuţití finančního nástroje
JESSICA. Dále tato studie popisuje mj. podmínky v regionu soudrţnosti Střední Morava,
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soulad se současným nastavením programu ROP Střední Morava, návrh identifikace a
hodnocení projektových záměrů, doporučení pro implementaci a finanční analýzy.
Závěry této evaluační studie projednal Výbor Regionální rady dne 23. 3. 2011, který uloţil
řediteli Úřadu Regionální rady zpracovat návrh implementace finančního nástroje Jessica
pro vyuţití v rámci ROP Střední Morava.
Na základě výsledků evaluační studie k průzkumu potenciálních projektů vhodných pro
vyuţití finančního nástroje Jessica v rámci regionu soudrţnosti Střední Morava a
posouzení absorpční kapacity je předpokládáno financování relativně malého počtu
pilotních projektů. Proto bude v souvislosti s přípravou implementace tohoto nástroje
v rámci ROP Střední Morava zřízen jeden Fond rozvoje měst.
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Seznam použitých zkratek
CZK

Koruna česká

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ECB

Evropská centrální banka

ERDF
EUR

European Regional Development Fund/ Evropský fond pro regionální
rozvoj
Společná evropská měna Euro

JESSICA

Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

IS MONIT7+

Informační systém pro administraci ţádostí o dotaci a projektů v rámci ŘO

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MSP
NČI

Malé a střední podniky
Národní číselník indikátorů

NOK

Národní orgán pro koordinaci

ROP

Regionální operační program

P3

Projekt doporučen / schválen

P4

Projekt s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou

P14

Projekt doporučen k dopracování

P15

Projekt splnil podmínky dopracování

P21

Projektová ţádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náleţitostí

RR

Regionální rada

ŘO

Řídící orgán

SR/RR

Státní rozpočet/Regionální rada

ÚRR

Úřad Regionální rady

VRR

Výbor Regionální rady
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Přílohy
Příloha č. 1 Aktualizované tabulky finančního plánu ROP Střední Morava
Navýšení finančního plánu, ke kterému došlo v souvislosti s dodatečnými a realokovanými
prostředky, je uvedeno v tabulkách níţe. Aktualizace tabulek finančního plánu dle níţe
uvedených tabulek byla provedena na straně 211 a 212 v kapitole 9 Finanční plán
v Programovém dokumentu ROP Střední Morava.
Tabulka - Změna finanční tabulky č. 64 finančního plánu ROP Střední Morava v EUR
Strukturální fondy (ERDF)

Fond
soudržnosti

Celkem
3 = 1+2
(před změnou)

3 = 1+2
(po změně)

81 564 381

81 564 381

81 564 381

85 576 422

85 576 422

85 576 422

85 576 422

2009

89 606 002

89 606 002

89 606 002

89 606 002

2010

93 824 009

93 824 009

93 824 009

93 824 009

2011

98 043 940

105 604 840

98 043 940

105 604 840

2012

102 248 533

105 895 389

102 248 533

105 895 389

2013

106 526 126

110 172 982

106 526 126

110 172 982

Celkem 2007
- 2013

657 389 413

672 244 025

657 389 413

672 244 025

1 (před změnou)

1 (po změně)

2007

81 564 381

2008

2

Poznámka - změny oproti původnímu finančnímu plánu jsou vyznačeny červeně

Tabulka - Změna finanční tabulky č. 65 finančního plánu ROP Střední Morava v EUR
Číslo
Název
prioritní
prioritní osy
osy

Fond

Podíl na
alokaci

Příspěvek
Společenství

Národní
zdroje

a

Indikativní rozdělení
národních zdrojů

Celkové
zdroje

Míra
spolufinancování

d

d = a+b

e= a/d

EIB

Jiné zdroje

Národní
veřejné
zdroje

Národní
soukromé
zdroje

b (= c+d)

c

Pro informaci

1

Doprava

ERDF

37,3%

251 065 837

44 305 736

44 305 736

0

295 371 573

85%

0

49 915 907

2

Integrovaný
rozvoj a
obnova
regionu

ERDF

40,5%

272 012 822

48 002 263

48 002 263

0

320 015 085

85%

0

7 672 184

3

Cestovní
ruch

ERDF

19,0%

127 471 515

22 494 973

22 494 973

0

149 966 488

85%

0

67 091 992

4

Technická
pomoc

ERDF

3,2%

21 693 851

3 828 327

3 828 327

0

25 522 178

85%

0

0

100,0%

672 244 025

118 631 299

118 631 299

0

790 875 324

85%

0

124 680 083

Celkem

Poznámka - změny oproti původnímu finančnímu plánu jsou vyznačeny červeně
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Příloha č. 2 Kategorizace pomoci a Earmarking
V souvislosti se změnami ve finančním plánu bylo třeba provést také změnu kategorizace
pomoci, tj. prioritních témat, formy financování a území, a také změnu Earmarkingu.

Kategorizace pomoci
Aktualizace tabulek kategorizace pomoci dle níţe uvedené tabulky byla provedena na straně 213
v kapitole 9 Finanční plán v Programovém dokumentu ROP Střední Morava.
Tabulka - Aktualizované tabulka č. 66 kategorizace pomoci ROP Střední Morava v EUR

Kód

Téma 1

Téma 2

Prioritní téma

Forma financování

Původní
částka

Nová částka

Kód

657 389 413

Nová částka

Kód

Nová částka

8

1 951 285

1 951 285

00

21 693 851

21 693 851

12 520 000

12 520 000

01

418 292 898

428 771 283

23

127 843 533

138 784 100

05

217 402 664

221 778 891

24

23 141 192

23 141 192

25

29 027 750

29 027 750

28

17 101 899

17 101 899

29

21 463 896

21 463 896

50

9 770 071

9 770 071

52

7 027 000

7 027 000

53

6 357 420

6 357 420

55

700 000

700 000

56

2 600 000

2 600 000

57

102 833 444

102 833 444

58

12 938 071

12 938 071

59

35 243 049

35 243 049

60

5 200 000

5 200 000

61

91 943 119

91 943 119

75

71 741 090

75 655 135

76

6 066 589

6 066 589

77

2 000 000

2 000 000

79

48 226 154

48 226 154

657 389 413

672 244 025

4 958 971

4 958 971

85

11 634 880

11 634 880

86

5 100 000

5 100 000

Celkem

657 389 413

672 244 025 Celkem

657 389 413

672 244 025

Území
Původní
částka

18

81

01

Původní
částka

Téma 3

672 244 025 Celkem

Poznámka - změny oproti původním hodnotám jsou označeny červeně.

V souladu s dokumentem „Information Note: Reporting of categorisation data under Article 11 of
Regulation No. 1828/2006“ je rozdělení alokace na prioritní témata pouze indikativní.
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Earmarking
Navýšení alokace ROP Střední Morava a změny provedené v prioritních tématech se promítly do
Earmarkingu, jehoţ původní hodnota 60 177 000 EUR byla sníţena na 47 544 080 EUR. Došlo
také ke změně původního podílu earmarkingových intervencí v rámci celkové alokace EU z 9,2%
na 7,07%.
Touto změnou je odstraněna administrativní chyba, kde v rámci změny ROP Střední Morava č. 1,
která byla schválena Evropskou komisí dne 15. 12. 2010, nebyla zapracována změna
Earmarkingu. Tato změna spočívala v úpravě prioritních témat č. 8, 28 a 29. Dále došlo změnou
ROP Střední Morava č. 2 k navýšení celkové částky za všechny prioritní osy ROP Střední
Morava a tím i ke změně procentního podílu Earmarkingu.
Veškeré změny provedené v rámci Earmarkingu zobrazuje níţe uvedená tabulka, podle které
byla upravena tabulka týkající se Earmarkingu na straně 89 v kapitole 5.7 Vazby na strategické
dokumenty v Programovém dokumentu ROP Střední Morava.
Tabulka - Aktualizovaná tabulka Earmarkingu v ROP Střední Morava v EUR
Kód

Název

Původní částka

Nová částka

8

Ostatní investice do podniků

4 650 000

1 951 285

28

Inteligentní dopravní systémy

27 500 000

17 101 899

29

Letiště

21 000 000

21 463 896

52

Podpora čisté městské dopravy

7 027 000

7 027 000

Celkem za všechny prioritní osy - earmarking

60 177 000

47 544 080

Celkem za všechny prioritní osy ROP Střední Morava

657 389 413

672 244 025

9,2

7,07

Earmarking - procento z celkové částky za prioritní osy
Poznámky:
- změny oproti původním hodnotám jsou označeny červeně

- ke změnám prioritních témat č.8, 28 a 29 došlo při změně ROP SM č. 1, do Earmarkingu byly zahrnuty aţ nyní. Změnou ROP
SM č.2 došlo k navýšení celkové částky za všechny prioritní osy ROP Střední Morava.
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