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Skutečná fakta o podpoře měst a obcí z Regionálního operačního programu
Střední Čechy
Praha, 13. května 2010 – ROP Střední Čechy se ohrazuje vůči tvrzení bývalého hejtmana
Středočeského kraje Petra Bendla v časopise EURO a pořadu ČT 1 Otázky Václava Moravce, že
ROP SČ nedostatečně podporuje města a obce a naopak nadměrně podporuje krajskou
infrastrukturu. Níže uvedená tisková zpráva uvádí toto tvrzení na pravou míru.
Od počátku roku 2009 do května 2010 jsou z ROP Střední Čechy schvalovány projekty měst a obcí v
téměř dvojnásobné výši ve srovnání s krajskými projekty. Ve zmiňovaném období byly obcím a
městům přiznány dotace ve výši cca 1,5 miliardy korun. Tento týden bude Výbor Regionální rady
schvalovat pro obce a města další prostředky na oblast školství a volnočasových aktivit v částce cca
400 milionů korun.
Krajský úřad je nepopiratelně významným příjemcem Regionálního operačního programu Střední
Čechy. Stejná situace je i v dalších šesti regionálních operačních programech a operačním programu
Praha Konkurenceschopnost. Tato skutečnost je dána především tím, že krajské úřady jsou vlastníkem
velké části infrastruktury, pro kterou jsou prostředky z operačních programů určeny. Od roku 2009
byly v ROP SČ schváleny projekty v oblasti krajské infrastruktury v celkové výši cca 1 miliardy
korun.
Skutečností je, že z celkových 14,3 miliard korun pro ROP Střední Čechy bylo při schvalování
programu v roce 2007 na oblast integrovaného rozvoje území (školství, sociální infrastruktura,
zdravotnictví, volnočasové aktivity, městská centra či brownfields) alokováno pouze 5,2 miliardy
korun, z toho 1 miliarda korun pro Kladno a Mladou Boleslav a pouze 1,6 miliardy korun pro obce do
5000 obyvatel.
„Především z tohoto důvodu jsme zahájili jednání s Evropskou komisí o posílení zdrojů pro města,
obce a krajskou infrastrukturu přealokací prostředků z oblasti cestovního ruchu ve výši 944 milionů
korun,“ vysvětluje ředitel úřadu Tomáš Novotný. V této prioritní ose je v aktuální verzi ROP Střední
Čechy z roku 2007 pro cestovní ruch určeno 2,5 miliardy korun. Podnikatelským subjektům je z této
částky vyčleněno téměř 30% prostředků, tj. 771 milionů korun. Právě z těchto prostředků byly v srpnu
2008 schváleny rozsáhlé projekty, například projekt Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo
s dotací ve výši 50 milionů korun.
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Význam, který je při správě prostředků z ROP Střední Čechy věnován komunální sféře, dokládá fakt,
že od začátku roku 2009 do současnosti vzrostlo procento úspěšných žadatelů z řad obcí a měst
z původních 11% na nynější 20%.
Regionální operační program Střední Čechy patří mezi nejrychleji čerpající operační programy
v České republice. Na začátku května 2010 bylo žadatelům proplaceno cca 3,1 miliardy korun, tj.
cca 18,5% celkových prostředků. Jako nástroj k dalšímu urychlení čerpání zavádí ROP Střední
Čechy jako jeden z prvních programů v České republice proplácení prostředků žadatelům předem, tj.
ještě před splatností dodavatelských faktur. Příjemci si tak nebudou muset brát překlenovací úvěry a
platit úroky, což zejména v době ekonomické krizi všichni příjemci velmi oceňují.
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