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Rakovnicko láká turisty na jedinečnou
kamennou rozhlednu Velká Buková
Obec Velká Buková nabízí turistům velmi zajímavou atrakci – první
kamennou rozhlednu na
Rakovnicku vysokou téměř 15 metrů.
O výstavbě rozhledny se ve
Velké Bukové hovořilo už
od 70. let, avšak zrealizo-

vat tento plán se podařilo
až začátkem roku 2008, kdy
obec podala žádost o dotaci
z Regionální operačního
programu Střední Čechy.
Úřad Regionální rady žádost uznal a obec Velká
Buková se tak zařadila
mezi první v Rakovnickém
okrese, kterým se podařilo

získat dotaci z evropských
fondů.
V srpnu 2008 začala výstavba první etapy v souladu
s návrhem architekta Karla Zusky s trojúhelníkovým půdorysem. V rámci
dotace ve výši přes 5 milionů korun vzniklo informační centrum, kde si ná-

vštěvníci mohou zakoupit
nejrůznější
upomínkové
předměty, stejně tak jako
vnitřní expozice, parkoviště a veřejné osvětlení. Na
rozhledně je umístěna webová kamera, díky které se
zájemci mohou kochat výhledem na údolí řeky Berounky z pohodlí domova.

Venkovská škola pro 21. století
století. V Církvicích, stejně jako v jiných obcích ve
Středočeském kraji, začali
v roce 2006 řešit problém se
zvyšující se poptávkou po
umístnění dětí do škol způsobenou rostoucím počtem
místních obyvatel.
Obec se proto rozhodla tento
stav vyřešit celkovou rekonstrukcí jedné ze základních
škol a připravila projektový
záměr, který v polovině roku
2008 předložila na Úřad Regionální rady.

Z prostředků ROP SČ se kapacita školy rozšířila o 25%.

Obec Církvice dostala
z Regionálního operačního programu Střední Čechy dotaci ve výši přes 16

milionů na rekonstrukci
základní školy.
V obci Církvice byla díky

podpoře z ROP SČ zrekonstruována základní škola,
která nese netradiční název Venkovská škola pro 21.

První kamenná rozhledna na Rakovnicku vystavěná
z prostředků ROP SČ.

Otázky pro hejtmana a předsedu
Regionální rady MUDr. Davida Ratha
řenost nákladů a to tak, že
plánovanou cenu porovnáváme s celostátními tabulkami
obvyklých cen. Hned za první rok jsme tímto způsobem
ušetřili stovky milionů, které
pak obratem můžeme dát na
další projekty, tudíž je uspokojeno více žadatelů a z peněz tak má užitek více lidí.

Dotace byla obci přiznána
a umožnila stávající školu
zrekonstruovat a zvýšit tak
její kapacitu o 25%. Zároveň
bylo z dotace pořízeno nové
vybavení učeben a projekční technika, které jsou k dispozici i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Právníci pomáhají žadatelům při výběrových řízeních
Na Úřadě Regionální
rady vzniklo nové oddělení Smluvní vztahy.
Jeho úkolem je kontrola zadávací dokumentace a průběhu výběrového řízení na zakázky
spoluﬁnancované
z ROP SČ.
„Smyslem této kontroly
je zabránit případnému
porušení zákona o zadávání veřejných zakázek
a vnitřních závazných
pokynů pro zadávání zakázek,“ vysvětluje ředitel
Úřadu Regionální rady

Tomáš Novotný a dále
doplňuje: „V minulosti
se dokumentace kontrolovala až při předložení
žádosti o platbu, tedy
v době, kdy byl dodavatel vybrán a mnohdy již
probíhala samotná výstavba či rekonstrukce.
Pokud by se při kontrole
zjistilo, že hrozí porušení
zákona o zadávání veřejných zakázek, musel by
se případ odeslat k vyjádření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS). V případě, že by
ÚOHS chybu potvrdil,

následovalo by možné
odebrání až 100% dotace
a zastavení celého projektu, v krajním případě
likvidace příjemce.“
Všichni žadatelé o dotaci
z ROP SČ mají nově povinnost předkládat dokumentaci k výběrovému
řízení na Úřad Regionální rady ke kontrole ihned
po přiznání dotace. Prvním krokem je zaslání zadávací dokumentace na
hlavní předmět projektu
ke kontrole ještě před zahájením zadávacího říze-

ní. Právníci z Úřadu Regionální rady dále kontrolují obdržené nabídky
a výsledky zadávacího
řízení. Teprve po odsouhlasení správnosti dokumentace může příjemce
s vybraným dodavatelem
uzavřít smlouvu.
Kontrolu
výběrových
řízení vítají zejména
žadatelé z řad menších
organizací, kteří si nemohou dovolit najmout
právní kancelář a musí
tak dokumentaci připravovat sami.

Úřad Regionální rady Střední Čechy podává v době
ekonomické krize pomocnou ruku příjemcům dotace
Díky novému systému
proplácení prostředků – tzv. modiﬁkovanému režimu ex-ante – nemusí příjemci
dotace projekt předﬁnancovávat z vlastních zdrojů, jak tomu
bylo doposud. Peníze příjemci dostanou
od Úřadu Regionální
rady dopředu.

„Zavedení
modiﬁkovaného režimu ex-ante plateb
je jedním z řady opatření, která mají zjednodušit
a urychlit čerpání z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Příjemci
dotace jednoznačně ušetří
na úrocích a dalších bankovních poplatcích“, říká
ředitel Úřadu Regionální
rady Tomáš Novotný.

Tento postup se týká
hlavně plateb za stavební práce, dodávky či
služby prováděné v průběhu realizace projektu.
Zavedení tohoto opatření pak v praxi znamená,
že příjemce dotace obdrží z Úřadu Regionální
rady na účet peníze ještě před datem splatnosti
jednotlivých faktur.

Lhůta splatnosti faktur
by proto měla být stanovena nejméně na 60
dnů, v rámci kterých
bude Úřadem prověřena
správnost faktur a odeslány peníze na účet příjemce.
ROP Střední Čechy je jedním z prvních operačních
programů, který toto
opatření v praxi zavádí.

Berete
při
hodnocení
v úvahu i rozdíly mezi jednotlivými částmi kraje?

Jaký je rozdíl mezi současným systémem rozdělování peněz z EU v Regionálním operačním programu
Střední Čechy (ROP SČ)
a tím, jak byly tyto prostředky rozdělovány v minulosti?
Udělali jsme celou řadu zásadních změn. Především
jsme změnili priority a peníze teď směrujeme hlavně do
zkvalitnění nemocnic, které
byly velmi zanedbány, dále
do škol, školek a revitalizací
historických center měst a
obcí. Bývalé vedení dávalo
více prostředků soukromým
podnikatelům,
především
pak majitelům nejrůznějších
luxusních hotelů, a to nepovažujeme za smysluplné. Peníze z EU mají přece pomáhat
tam, kde z nich má užitek co
největší počet lidí a rozhodně
nejsou určeny jen pro úzké
skupiny těch nejbohatších.
Vedle přehodnocení priorit, udělali jste také něco
se systémem hodnocení žádostí?
Zde opět došlo k zásadnímu posunu. Předně u každé
žádosti posuzujeme přimě-

Nově jsme zavedli i hodnocení oblasti, do které mají peníze směřovat. Zvýhodňujeme
chudší okresy s vyšší nezaměstnaností a dále místa, kde
reálně existuje nějaký nedostatek, například kde počet
žadatelů o umístění v mateřské škole výrazně převyšuje
stávající kapacitu. Razíme
totiž jasný princip, že školky
se mají stavět pouze tam, kde
je hodně dětí a není zde pro
ně místo a nikoli tam, kde má
někdo dobré známé.
Jste současně předseda
Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy a hejtman. Žádá i kraj
o peníze z EU?
Ano, uspěli jsme s celou řadou žádostí o rekonstrukce
a modernizace krajských nemocnic, či silnic 2. a 3. třídy.
Nyní intenzivně pracujeme
na projektu dokončení rekonstrukce Jezuitské koleje
v Kutné Hoře a projektu přírodního sport parku, který
plánujeme vybudovat revitalizací bývalého vojenského prostoru Ralsko. Jsou to
projekty, které by měly jednak generovat nová pracovní
místa a především pak zvýšit
počet turistů v našem kraji.

