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Výroční konference Regionálního operačního programu Střední Čechy
V Národním domě na Smíchově proběhla 23. září 2009 v pořadí již třetí Výroční konference
Regionálního operačního programu Střední Čechy, které se zúčastnilo přes 100 zástupců měst, obcí a
podnikatelské sféry ze středních Čech. Záštitu nad konferencí převzal Marcel Chládek - náměstek
hejtmana Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a evropské integrace a člen Výboru
Regionální rady.
V úvodu konference vystoupil ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
Tomáš Novotný, který zhodnotil prozatímní průběh čerpání dotací z ROP Střední Čechy a seznámil
všechny přítomné s novinkami, které podstatně zjednodušují žadatelům předkládání žádostí a
následnou realizaci jejich projektů. Připomněl, že se jedná zejména o zavedení modifikovaného
systému plateb ex – ante a změny výběrových kritérií.
Na konferenci vystoupili se svými příspěvky také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj,
Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva
životního prostředí. O novinky z dalších Regionálních operačních programů se podělili s účastníky
konference ředitelé Úřadů Regionálních rad

Moravskoslezka, Severozápadu, Jihovýchodu a

Severovýchodu.
V odpolední části setkání vystoupil se svým příspěvkem primátor města Kladna Dan Jiránek a
náměstek primátora města Mladá Boleslav Adolf Beznoska. Oba jmenovaní se ve svých prezentacích
zaměřili na Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM), prostřednictvím kterého jsou z Regionálního
operačního programu financovány důležité projekty v těchto dvou největších městech Středočeského
kraje.
Na závěr došlo k představení již zrealizovaných projektů z dotací ROP Střední Čechy. Jmenovitě se
jednalo o projekty: Sport – Relax centrum v Monínci, Zvýšení kapacity a zkvalitnění výuky v ZŠ
Nehvizdy a nově opravené komunikace I. a II. třídy ve Středočeském kraji financované z evropských
peněz prostřednictvím ROP Střední Čechy.
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