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Reakce ředitele ÚRR Tomáše Novotného na článek v sobotní Mladé frontě DNES
V sobotu, dne 7. února 2009 vyšel ve středočeské příloze Mladé fronty DNES článek s názvem "Z
kraje odešli specialisté na EU". Přinášíme reakci ředitele Úřadu Regionální rady, JUDr. Ing. Tomáše
Novotného, Ph.D. na tento článek. Zároveň jsme požádali šéfredaktora středočeské přílohy o
uveřejnění této odpovědi.
Článek v Mladé frontě DNES, 7. 2. 2009:
Z kraje odešli specialisté na EU
Sehnat nové odborníky může být velmi obtížné
Střední Čechy - Úřad Regionální rady, který rozděluje miliardy korun z Evropské unie, se rozpadá. Po
vítězství Davida Ratha a jeho ČSSD v říjnových krajských volbách postupně odešlo šest zaměstnanců,
další skupina se k odchodu údajně chystá. A důvod? Styl práce a koncepce úřadu se podle kritiků
značně odklonily od původního návrhu, který schválila i Evropská komise. Pro Úřad Regionální rady
pracovalo ještě v říjnu asi padesát lidí. Ač se ve srovnání s tím může zdát množství odcházejících
zanedbatelné, problém je v tom, že mezi těmi, kteří zaměstnání opustili, jsou klíčoví manažeři, kteří
rozdělování peněz řídí.
„Takových lidí je v celém Česku naprosté minimum, řekněme třicet, čtyřicet. A sehnat na kraj
nováčky bude prakticky nemožné. Velká část z těch, kteří tomu opravdu rozumějí, totiž již před časem
odešla do soukromé sféry,“ upozornil odborník na evropské fondy, který nechce být jmenován. Vedení
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Regionální rady už v prosinci opustil například jeho ředitel, nestraník Marek Kupsa, nahradil ho člen
sociální demokracie Tomáš Novotný.
Podle hejtmana Davida Ratha je personální obsazení úřadu plně v kompetenci právě nového ředitele.
Toho se ale MF DNES včera nepodařilo zastihnout.
Aby manažer složitému procesu rozdělování peněz skutečně rozuměl, musí mít nejen ekonomické
vzdělání, ale i zkušenost s chodem evropských institucí, přípravou žádostí o peníze a zejména musí
výborně znát střední Čechy a ovládat jazyky. „Oni mohou najít nové lidi, ale ti budou bez zkušeností,
bez praxe a všechno se zpomalí, nebudou umět pomoci a vyřizovat projekty,“ poznamenal zdroj.
Když se dával za vlády ODS dohromady původní tým Úřadu Regionální rady, trvalo nabrání
kvalifikovaných zaměstnanců dva roky. Tehdejší vedení je muselo přetahovat od jiných
zaměstnavatelů za velmi složitých podmínek.
Sociální demokraté, v čele s Davidem Rathem, který je předsedou Výboru Regionální rady, tedy
nadřízeného orgánu Úřadu Regionální rady, navíc zcela změnili takzvané výzvy, v kterých se zájemci
hlásí o dotace z EU.
„Jarní kolo výzev je zcela odlišné od původního harmonogramu schváleného za bývalého vedení,“
uvedl jeden ze středočeských starostů.
Sociální demokraté podle informací MF DNES třeba zatím nehodlají vyčlenit peníze na obnovu měst.
Tedy například na opravu náměstí. Zatím není jasné ani to, kdy by se mohlo dostat na opravu
regionálních památek.
David Rath před časem poznamenal, že kraj nechce rozdělovat peníze tak rychle jako předchozí
vedení. Prý proto, aby zbylo na další roky. Jenže miliardy od Unie se musí vyčerpat do roku 2013,
náklady musí být vyúčtovány do poloviny roku 2015. Předchozí vedení Úřadu Regionální rady proto
rozdělování peněz naplánovalo tak, že poslední velké projekty by dostaly dotaci už v roce 2012.
„Pak by byl ještě čas řešit situaci, kdy by třeba některý projekt nevyšel. Peníze by se vrátily a mohly
by se přidělit někomu jinému,“ poznamenal zdroj MF DNES. Pokud ale budou sociální demokraté
schovávat peníze až na poslední možný rok, může se vše zkomplikovat.
Pro představu: město získá desítky milionů na kompletní opravu náměstí. Sežene si povolení a začne
se „kopat“. Jenže... Na řadu se dostanou archeologové a objeví pod náměstím nález. Stavba se zastaví,
městu mezi tím propadnou povolení a musí platit za nová. Nakonec nejzazší termín polovinu roku
2015 stejně nestihne a kraj musí peníze vrátit.
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Nejkatastrofičtější scénář tedy je, že středně velké město s ne příliš vysokým rozpočtem bude mít
rozkopané náměstí a ani korunu z dotace.
Kraj už jeden zásah do výzev od EU udělal, snížil množství peněz pro podnikatele v cestovním ruchu.
„Při finanční krizi by přitom peníze pro rozvoj cestovního ruchu byly tou nejlepší investicí. Lidé
nebudou mít dost peněz na dovolenou v cizině, budou víc jezdit po Česku. Navíc když budou mít
podnikatelé peníze na projekty, dají lidem práci,“ poznamenal zdroj MF DNES.
O tom, proč se ČSSD s čerpáním „loudá“, se v kraji spekuluje už teď. Zaznívají i názory, že strana
čeká, jak dopadnou komunální volby v roce 2010. Pokud by vyhrála ČSSD, mohla by dotace
přidělovat městům se svými lidmi.
Regionální mutace, Mladá fronta DNES - střední Čechy (střed), Autor: Zuzana Půrová

--------------------------------------------------------------------------------

Reakce ředitele ÚRR, 9. 2. 2009:

Kvalita čerpání fondů EU ve Středočeském kraji se bude dále zvyšovat
Reaguji tímto vyjádřením na článek Mladé fronty Dnes v Regionální příloze pro střední Čechy ze
soboty 7. 2. 2009. Bohužel mi redakce Mladé fronty Dnes neumožnila se k obsahu článku vyjádřit,
přestože jsem kdykoliv k zastižení na mobilním telefonu ani nekontaktovala můj sekretariát. Článek je
plný zkreslených informací a vede k dezinformování žadatelů o prostředky z Regionálního operačního
programu Střední Čechy a může podstatně ohrozit čerpání z fondů EU z krajského operačního
programu.
Z Úřadu Regionální rady odešel na vlastní žádost k 30. 11. 2008 jeho bývalý ředitel, jehož jsem v této
funkci nahradil na základě vítězství ve výběrovém řízení k 6. 1. 2009. Je smutné, že v článku je
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uvedena pouze moje stranická příslušnost a nikoliv mé odborné předpoklady pro výkon této funkce
(viz můj profesní životopis).
Další manažerskou posilou je Ing. Václav Chytil (nestraník), který 8 let působil jako náměstek ředitele
Státního fondu životního prostředí ČR, kde měl na starosti mj. hodnocení žádostí o dotace a v
současné době je na pozici mého zástupce.
Kromě bývalého ředitele odchází k 28. 2. 2009 pouze jeden manažer - Ing. Jiří Kořínek, a to na
vlastní žádost, přestože mu bylo nabídnuto dále pokračovat jako dosud v pozici vedoucího odboru
řízení projektů ÚRR.
Odchody pracovníků na nižších úrovních (4 z celkových 50-ti) početně ani významově nevybočují z
běžné praxe a není problém s nahrazením těchto osob jinými.
V žádném případě není jakkoliv ohrožen chod Úřadu Regionální rady ROP Střední Čechy. Všem
stávajícím pracovníkům bylo nabídnuto dále pokračovat v práci pro Úřad Regionální rady.
Konstatování o „rozpadávání se“ Úřadu Regionální rady je mírně řečeno nadnesené a není v souladu s
realitou. Domnívám se, že redakce tak renomovaného deníku, jakým MF Dnes chce být, by si tak
základní fakta mohla být schopna ověřit před zveřejněním nepravd či polopravd (samozřejmě je-li
zájem?).
Klíčové prvky řízení ROP Střední Čechy v následujícím období jsou založeny na snaze umožnit čerpat
prostředky z fondů EU co nejširšímu okruhu žadatelů v rámci Středočeského kraje. Budeme se snažit
aktivizovat žadatele zejména z řad měst a obcí, kteří dosud nepožádali o prostředky z fondů EU (mezi
městy a obcemi jich je téměř 70 %). Je nutno dostat prostředky zejména do nejvíce zaostalých částí
Středočeského kraje, aby došlo ke stimulu jejich ekonomického rozvoje. Prostředky z fondů EU budou
poskytovány v souladu s ROP Střední Čechy a také v souladu se strategickými dokumenty
Středočeského kraje, aby směřovaly na projekty s nejnaléhavější potřebou investičních zdrojů.
Klíčový důraz bude kladen na maximální úspornost projektů při současném zachování jejich cílů.
Vynaložení prostředků z fondů EU v rámci 2 - 3 let by bylo v rozporu s principy Operačního
programu ROP Střední Čechy a také s jeho Prováděcím dokumentem, které jasně specifikují
indikativní částky na jednotlivé roky. Zároveň by takto rychlé vynaložení prostředků bylo nevýhodné
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pro žadatele, kteří teprve zahajují přípravu svých žádostí a počítají oprávněně se sedmiletým obdobím
čerpání. Mohli bychom tak přijít o řadu kvalitních a potřebných projektů. Čím větší bude konkurence
žádostí, tím větší bude také jejich kvalita. Rozhodně upřednostňujeme kvalitu oproti kvantitě.
Příliš rychlé rozdělování prostředků bylo také důvodem snížení alokace na podzimní výzvu v oblasti
cestovního ruchu. Bez tohoto kroku by mohlo dojít k rozdělení prostředků na období 5-ti let během 2 a
půl roku, čímž by se nedostávalo prostředků na další žadatele a bylo by to také v rozporu s finančním
plánem stanoveným pro tuto oblast podpory v Prováděcím dokumentu k Operačnímu programu ROP
Střední Čechy.
V jarním kole výzev může být rozděleno téměř 1,2 miliardy Kč. To je jistě částka přiměřená i s
ohledem na ekonomické stimuly ve Středočeském kraji v období finanční krize. Výzvy budou
prioritně zaměřeny na jednu z klíčových oblastí krajské infrastruktury - zdravotnictví. Dále budou
výzvy zaměřeny na oblasti, které zatím nebyly vyhlášeny, či bylo na tyto oblasti předloženo málo
projektů. Čerpání ROP Střední Čechy je hodnoceno z hlediska splnění cílů, indikátorů a není možné
některé aktivity, na které jsou určeny prostředky nevyhlašovat. Musíme udělat jako správci
Operačního programu maximum proto, aby ROP Střední Čechy byl naplněn a čerpán ve všech
oblastech, které byly schváleny Evropskou komisí nikoliv pouze ve vybraných. Právě na tyto oblasti,
které jsou bezpochyby také přínosem pro regionální rozvoj jsou vyhlášeny zbylé jarní výzvy. Rovněž
financování těchto aktivit přispěje k omezení dopadů finanční krize.
Podzimní výzvy se již opětovně zaměří i na revitalizaci městských center a na další oblasti podpory
stanovené v ROP Střední Čechy.
Naším cílem je dále zvýšit kvalitu čerpání prostředků z fondů EU ve Středočeském kraji a
nepochybuji o tom, že se nám to daří.

V Praze, dne 9. 2. 2009
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
ředitel Úřadu Regionální rady ROP Střední Čechy
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