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Manažerské shrnutí
Projekt „Aktualizace analýzy absorpční kapacity ROP Severozápad“ byl realizován
interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.
Cílem realizovaného projektu bylo zjistit pro účely plánovaných výzev aktuální připravenost
subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat
kvalitní projekty, a vyčerpat tak disponibilní finanční prostředky ROP Severozápad.

Použité metody
Klíčovou metodou pro realizaci projektu bylo získání primárních dat prostřednictvím
dotazníkového šetření. Takto získaná data se stala základem pro analýzu absorpčn í
schopnosti na území regionu soudržnosti Severozápad a návrh doporučení pro další
postup.
Dotazníkové šetření probíhalo v období 16. 8. - 16. 9. 2013.
Potenciální žadatelé byli vyzváni (jak adresně přes e-mail, tak zveřejněním inzerátu
v regionálních bezplatných listech a na internetových stránkách Regionální rady
Severozápad), aby předložili své projektové záměry ve formě zjednodušeného
projektového formuláře. Tento formulář byl vytvořen pracovníky Úřadu Regionální rady
Severozápad tak, aby byl maximálně návodný (např. vysvětlující komentáře,
předdefinované položky). Respondenti pracovali ve známém prostředí MS Word a jejich
úkolem bylo vyplnit:
 typ žadatele, vč. názvu žadatele a kontaktních údajů,
 název projektového záměru,
 místo (obec/město) převažující realizace a dopadu,
 popis a cíl projektu,
 předpokládané celkové finanční náklady projektu v Kč,
 předpokládaný harmonogram projektu (příprava projektové žádosti, zadávací řízení
na dodavatele, zahájení a dokončení fyzické realizace, ukončení projektu vč. podání
žádosti o platbu).

Hlavní výsledky analýzy a navržená doporučení
 Z analýzy vyplynulo, že potenciální žadatelé o dotace z ROP Severozápad mají
připraven dostatek projektů pro vyčerpání disponibilní alokace ROP Severozápad.
 Ve většině oblastí podpory ROP Severozápad byl zaznamenán převis poptávky
ze strany potenciálních žadatelů nad disponibilní alokací, resp. nedostatek
disponibilní alokace ROP Severozápad (viz níže uvedená tabulka). V těchto
oblastech podpory ROP Severozápad se tedy doporučuje vyhlásit nové výzvy
k předkládání projektů. Termíny vyhlášení nových výzev (vč. výší alokovaných
prostředků) se doporučuje stanovit na základě údajů z projektových formulářů
(především z údaje „příprava projektové žádosti“).
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 Nejnižší absorpční kapacita je vykázána v oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality
a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ (tj. převis disponibilní alokace
ve výši cca 89,6 mil. Kč), naopak nejvyšší absorpční kapacita je v oblasti podpory
2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ (tj. nedostatek disponibilní alokace
ve výši cca 392,4 mil. Kč). Z tohoto důvodu se doporučuje provést realokaci
finančních prostředků mezi těmito oblastmi podpory, resp. z prioritní osy
4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ do prioritní osy 2 „Integrovaná podpora
místního rozvoje“.
 V souvislosti s plněním pravidla n+3/n+2 ke konci programového období se
doporučuje zavést povinnou etapizaci projektů – na základě údajů
z projektových formulářů potenciálních žadatelů (tj. z údaje „ukončení projektu
vč. podání žádosti o platbu“).
 Na základě souhrnných údajů z projektových formulářů je také možné predikovat
výši nutného spolufinancování projektů z národních veřejných zdrojů (princip
adicionality), tj. ze strany Karlovarského a Ústeckého kraje.
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Souhrnná tabulka stavu absorpční kapacity jednotlivých oblastí podpory a prioritních os ROP S everozápad (ERDF v Kč)

Oblast podpory / Prioritní osa
1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých
měst
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
1 Regenerace a rozvoj měst
2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost
a osvěta veřejnosti
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
2 Integrovaná podpora místního rozvoje
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního
a nadregionálního významu
3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
3 Dostupnost a dopravní obslužnost
4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury
cestovního ruchu
4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích
a stravovacích zařízení
4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů
cestovního ruchu
4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
ROP Severozápad celkem

Projektové
záměry
za Karlovarský
kraj
108 349 708

Projektové
záměry
za Ústecký kraj

Projektové
záměry za oba
kraje

639 741 130

748 090 838

0

(+) převis /
(-) nedostatek
disponibilní
alokace
-748 090 838

712 326 175

706 329 787

1 418 655 962

1 099 409 918

-319 246 044

371 839 740
1 192 515 623

650 184 090
1 996 255 007

1 022 023 830
3 188 770 630

677 746 026
1 777 155 944

-344 277 804
-1 411 614 686

0

0

0

0

0

238 695 320
238 695 320

391 696 175
391 696 175

630 391 495
630 391 495

237 964 498
237 964 498

-392 426 997
-392 426 997

1 159 890 589

1 271 541 851

2 431 432 440

2 357 933 014

-73 499 426

75 588 567
1 235 479 156

611 170 996
1 882 712 847

686 759 563
3 118 192 003

500 000 000
2 857 933 014

-186 759 563
-260 258 989

947 406 886

315 643 044

1 263 049 930

845 813 028

-417 236 902

232 271 713

146 055 676

378 327 389

467 926 142

89 598 753

4 168 557

0

4 168 557

42 000 000

37 831 443

1 183 847 156
3 850 537 255

461 698 720
4 732 362 749

1 645 545 876
8 582 900 004

1 355 739 170
6 228 792 626

-289 806 706
-2 354 107 378

Disponibilní
alokace

Zdroj: Řídicí orgán ROP Severozápad, stav k 16. 9. 2013
Pozn.: U oblasti podpory 1.1 představují projektové záměry pouze dílčí projekty jednotlivých IPRM, které jsou již zasmluvněné (nikoliv další projekty nad rámec
IPRM), tzn. že výsledek absorpční kapacity v této oblasti podpory je nerelevantní.

4

