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Manažerské shrnutí
Evaluační aktivita Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2010 není povinná z úrovně legislativy
EU, je však plánovaným výstupem Evaluačního plánu ROP SZ pro rok 2010. Iniciátorem této
aktivity je evaluační pracoviště ROP SZ, tj. Oddělení evaluací. Vybrané analýzy v rámci této
evaluace byly provedeny ve spolupráci s územními odbory realizace programu, s Oddělením
metodického řízení a také ve spolupráci s Finančním oddělením.
Rozsah evaluace byl vymezen na následující oblasti:
1. Naplňování cílů ROP SZ a 4 cílů NSRR
Jaké typy projektů byly podpořeny?
Jak přispívají podpořené projekty k naplnění cílů ROP SZ a cílů NSRR?
Jak přispívají podpořené projekty k naplnění podporovaných aktivit ROP SZ?
2. Analýza vývoje indikátorů
Jaké indikátory mají nízké nebo nulové plnění či které indikátory mají naopak
příliš vysoké plnění? V případě zjištění těchto indikátorů, prosím, navrhněte
vhodná doporučení.
3. Vyhodnocení absorpční kapacity
K jakému posunu došlo z hlediska absorpční kapacity v rámci vyhlášených
výzev?
4. Naplňování pravidla n+2/n+3
Zabezpečují podmínky (finance, realizace) vyhlašovaných výzev předpoklad
splnění pravidla n+2, n+3?
5. Analýza prioritních témat
Jak jsou naplňována prioritní témata dle plánu ROP SZ (včetně finančních
alokací)?
V rámci realizovaných evaluačních aktivit byly použity následující evaluační metody:
analýza dat
analýza dokumentace

Závěry a doporučení analýzy naplňování cílů ROP SZ a NSRR
Analýza plnění cílů ROP SZ byla provedena z důvodu zachycení případných potenciálních
rizik souvisejících s implementací ROP SZ v regionu soudržnosti Severozápad. Cílem bylo
ověřit, zda je aplikován správný postup hodnocení, tj. jsou-li schvalovány takové projekty,
které skutečně plní cíle ROP SZ a NSRR. Dále byla provedena analýza, jaké typy projektů
byly schválené a zda-li právě tyto typy mohou plnit cíle ROP SZ a NSRR.
Z provedených analýz je patrné, že projekty jsou vybírány správným postupem, z čehož
plyne podpora projektů, které skutečně naplňují cíle ROP SZ a cíle NSRR.
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Závěry a doporučení analýzy vývoje indikátorů
ŘO ROP SZ již od počátku fáze realizace programu věnuje problematice plnění indikátorové
soustavy značnou pozornost, a to nejen dosaženým hodnotám indikátorů z realizovaných
projektů, ale i plánovaným hodnotám ze schválených projektů s podepsanou smlouvou.
V rámci indikátorové soustavy ROP SZ však existují indikátory, jejichž plánované hodnoty
nejsou plněny v dostatečné míře. Na druhou stranu zde také existují indikátory, které jsou
velmi vysoce přeplňovány, což představuje podobný problém jako nenaplňování.
ŘO ROP SZ již zahájil komunikaci s EK ohledně revize ROP SZ, včetně plánovaných hodnot
některých indikátorů a od konce roku 2010 se ŘO ROP SZ touto problematikou intenzivně
zabývá a připravuje provést revizi ROP SZ do konce roku 2011.

Závěry a doporučení analýzy absorpční kapacity
V roce 2010 byly v rámci výzev č. 10 až 20 vyhlášeny všechny oblasti podpory (kromě
oblasti podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“
a 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“). V rámci analýzy
nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky.
Vzhledem k tomu, že převážná část alokace ROP SZ je již rozdělena, doporučuje Oddělení
evaluací pracovat se zbytkem alokace tak, aby bylo možno vyplnit případná bílá místa.
ŘO ROP SZ také očekává navýšení alokace ROP SZ, a to o dodatečnou alokaci na základě
čl. 17 Meziinstitucionální dohody. Dodatečná alokace pro ČR ze SF EU je očekávána
za podhodnocené odhady, které EK učinila při stanovení alokace pro ČR, činí
237 045 801 EUR. Způsob využití dodatečné podpory je v kompetenci ČR. Vláda má za úkol
v nejbližší době rozhodnout o rozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé operační
programy.

Závěry a doporučení analýzy plnění pravidla n+3/n+2
Pravidlo n+3/n+2 představuje roční závazek, jenž musí být členským státem vyčerpán
do konce třetího (druhého) roku, který následuje po roce přijetí závazku. V opačném případě
EK automaticky zruší každou část závazku, na kterou neobdržela přijatelnou žádost o platbu
od platebního orgánu do konce třetího (druhého) roku, který následuje po roce přijetí
závazku. Kontrolou plnění pravidla n+3/n+2 je plán výzev ROP SZ, který je aktualizován
dle skutečně realizovaných výzev a skutečného čerpání prostředků na jednotlivé oblasti
podpory. Plnění pravidla n+3/n+2 je sledováno dle skutečného čerpání prostředků
na základě smluv/dodatků.
Plnění pravidla n+3/n+2 je pro ŘO ROP SZ velmi uspokojivé. V průběhu roku 2010 bylo
proplaceno a certifikováno tolik prostředků, že ŘO ROP SZ má již za rok 2010 splněno
pravidlo n+3 pro rok 2008, tedy vyčerpání alokace 2008 a 1/6 alokace 2007. Zároveň byla
v roce 2010 splněna větší část pravidla n+3 pro rok 2009.

3

Verze 1

3. prosince 2010

Manažerské shrnutí
ROČNÍ ZHODNOCENÍ ROP SZ 2010
Závěry a doporučení analýzy prioritních témat
Kategorie pomoci, tj. prioritní témata ze SF pro programovací období 2007-2013 jsou
stanovena přílohou č. II Implementačního nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a sestávají z věcného vymezení způsobilé oblasti podpory
a příslušného kódu. Každá oblast podpory může zahrnovat jednu nebo více
kategorií/prioritních témat v závislosti na specifických/operačních cílech oblasti podpory.
Obecné důvody disproporcí mezi plánovanými hodnotami pro jednotlivá prioritní témata
a skutečností jsou následující:
a) hodnoty pro jednotlivá prioritní témata byly plánovány jako orientační, nelze
proto očekávat jejich přesné plnění;
b) dosud uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace se vztahují k 68,45 % celkové alokace
ROP SZ, další nárůst plnění lze tedy ještě očekávat v souvislosti s výběrem
a realizací dalších projektů.
Finanční částky přiřazené k jednotlivým prioritním tématům byly na konci roku 2010
analyzovány a lze konstatovat, že došlo k výraznému nárůstu hodnot oproti stavu z konce
roku 2009. Zároveň byly analýzou vybrány projekty, jimž bylo doporučeno přidání dalšího
prioritního tématu nebo byla doporučena výměna prioritního tématu za jiné, které více
odpovídá aktivitám realizovaným v rámci daného projektu. U řady projektů žadatelé stále
často přiřazují pouze jedno prioritní téma, a to i v případě, že projekt naplňuje více prioritních
témat. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace je poté zmíněným projektům doporučeno
zvolit si případně další prioritní téma.

V Ústí nad Labem dne 30. dubna 2011
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Seznam zkratek
ČR

Česká republika

EK

Evropská komise

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

EUR

euro, měnová jednotka Evropské unie

NSRR

Národní strategický referenční rámec

ROP SZ

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Řídící orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severozápad
Strukturální fondy

ŘO ROP SZ
SF
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