STATUT MONITOROVACÍHO VÝBORU
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

ČÁST I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále jen “Regionální rada”) jako Řídící
orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „Řídící
orgán“) na základě:
a) Programového dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severozápad pro období 2007 - 2013,
b) Článku 63 a 64 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení”),
c) Usnesení Vlády ČR ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu přípravy operačních
programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech
2007 - 2013,
d) Usnesení Vlády ČR ze dne 22. února 2006 č. 175 k Návrhu Národního rozvojového plánu
České republiky na léta 2007 až 2013,
zřizuje Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severozápad (dále jen „MV“) za účelem provádění monitorování a zajištění účinnosti a kvality
realizace Regionálního operačního programu Severozápad (dále jen „ROP Severozápad“).
2. Řídící orgán podle Článku 60 Obecného nařízení řídí práci MV a poskytuje mu dokumenty
umožňující sledovat kvalitu provádění programu s ohledem na jeho konkrétní cíle.

ČÁST II
ČINNOST A ORGANIZACE
Článek 2
Složení
1. MV je složen ze zástupců institucí, které oslovila Regionální rada, a je sestaven na základě
principu partnerství dle Článku 11 Obecného nařízení a respektuje, pokud je to možné, rovné
zastoupení mužů a žen.
2. Řádnými členy MV s hlasovacím právem jsou zejména zástupci:
a) Řídícího orgánu;
b) Ústeckého kraje;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Karlovarského kraje;
Ministerstva pro místní rozvoj ČR;
Ministerstva financí ČR – Národního fondu;
Ministerstva dopravy ČR;
Ministerstva zemědělství ČR;
Svazu měst a obcí ČR;
Severočeského sdružení obcí;
Spolku pro obnovu venkova;
Hospodářské komory ČR;
Asociace hotelů a restaurací ČR;
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace;
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;
Svazu průmyslu a dopravy ČR;
Euroregionů;
města Chomutova;
města Sokolova;
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje.

Řádnými členy MV bez hlasovacího práva jsou zejména zástupci:
a) Ministerstva financí ČR – Centrální harmonizační jednotky.
Z vlastního podnětu nebo na žádost MV se práce MV může zúčastnit zástupce Evropské
komise jako poradce.
3. Členové jsou do funkce jmenováni i odvoláváni předsedou Regionální rady na návrh
jednotlivých oslovených institucí, a to na období délky trvání programu. Seznam oslovených
institucí je přílohou tohoto Statutu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „Statut”). Výbor Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad (dále jen „Výbor Regionální rady“) může v průběhu programovacího
období oslovit další instituce v souladu s naplněním principu partnerství.
4. Člen může být odvolán předsedou Regionální rady v následujících případech:
a) člen, jeho písemně pověřený zástupce nebo nominovaný zástupce člena se nezúčastní
dvou po sobě následujících zasedání MV;
b) člen ukončí činnost v instituci, která ho navrhla;
c) člen podá vlastní žádost (návrh) na odvolání;
d) instituce, která člena nominovala, podá návrh na jeho odvolání;
e) člen poruší Etický kodex Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „Etický kodex“),
f) instituce, která člena nominovala, zanikla.
Předseda Regionální rady neprodleně oznámí tuto skutečnost instituci, která člena nebo jeho
zástupce nominovala, projedná s ní důvody jeho odvolání a požádá o nominaci nového člena.
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Instituce musí nominovat nového člena nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne projednání
důvodů odvolání stávajícího člena s předsedou Regionální rady. Toto ustanovení neplatí
v případě odvolání člena dle bodu f) odstavce čtvrtého článku druhého; Výbor Regionální rady
v tomto případě osloví další instituci v souladu s naplněním principu partnerství.
5. V souladu s Článkem 64 Obecného nařízení je předsedou MV zástupce Řídícího orgánu –
místopředseda Regionální rady.
6. Místopředsedou MV je ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále
jen „Úřad Regionální rady”).
7. Členové MV jsou povinni se účastnit zasedání osobně. Nemůže-li se člen ze závažných
důvodů účastnit jednání, zastupuje jej zástupce písemně pověřený členem MV. V případě, že
byl zástupce člena nominován zároveň se členem MV, není nutné další písemné pověření.
Písemně pověřený zástupce či nominovaný zástupce člena má v takovémto případě stejná
práva jako jmenovaný člen MV.

Článek 3
Působnost MV
1. Na základě Článku 65 Obecného nařízení se MV přesvědčuje o účinnosti a kvalitě provádění
ROP Severozápad v souladu s těmito ustanoveními:
a) posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od schválení
programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování;
b) na základě dokumentů předložených Řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok
v dosahování konkrétních cílů programu;
c) posuzuje výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní
osu, a hodnocení podle Článku 48 odst. 3 Obecného nařízení;
d) posuzuje a schvaluje výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění;
e) je informován o výroční kontrolní zprávě nebo o části zprávy týkající se dotyčného
programu a o veškerých souvisejících připomínkách vznesených Evropskou komisí
po posouzení této zprávy nebo vztahujících se k dotyčné části zprávy;
f) může Řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum ROP Severozápad, které
by mohly přispět k dosažení cílů Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropský sociální
fond a Fond soudržnosti (dále jen “fondy”) nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního
řízení;
g) posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Evropské komise
o příspěvku z fondů.
V souladu s Článkem 66 Obecného nařízení Řídící orgán a MV zajišťují kvalitu provádění
programu a provádějí monitorování na základě finančních ukazatelů a ukazatelů podle Článku
37 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení, které jsou uvedeny v programu.
2. MV je dále informován o:
a) Komunikačním plánu a jeho revizích;
b) Evaluačním plánu a jeho revizích.
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3. MV po dohodě s Řídícím orgánem přijme na svém prvním zasedání Jednací řád
Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
(dále jen „Jednací řád”), který stanoví pravidla a procedury činnosti MV.
4. MV na svém prvním zasedání přijme Etický kodex.

Článek 4
Přijímání usnesení
1. MV je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny všech členů s hlasovacím právem,
jejich písemně pověřených zástupců nebo nominovaných zástupců členů.
2. Usnesení MV jsou přijímána zpravidla konsensuálně. Pokud se nepodaří dospět k rozhodnutí
tímto způsobem, je možné pro přijetí rozhodnutí využít ve výjimečných případech hlasování.
Při hlasování je rozhodnutí přijímáno na základě souhlasu nadpoloviční většiny členů
s hlasovacím právem, jejich písemně pověřených zástupců nebo nominovaných zástupců
členů.
3. V mimořádných případech může předseda MV použít proceduru písemného projednávání
(per rollam), které organizačně zajišťuje sekretariát.

Článek 5
Předseda a místopředseda
1. Předseda MV:
a) zastupuje MV navenek,
b) odpovídá
Výboru
Regionální
rady
za
činnost
MV
a
pravidelně
ho
informuje o činnosti MV,
c) svolává zasedání MV, navrhuje program zasedání a zasedání řídí,
d) může svolat technické zasedání členů před samotným zasedáním MV,
e) v případě potřeby může zahájit proces písemného projednání naléhavé záležitosti, který
může vést k usnesení,
f) zajišťuje plnění usnesení MV,
g) odpovídá za dodržování Statutu a Jednacího řádu.
2. V případě nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci místopředseda MV.

Článek 6
Sekretariát
1. Sekretariát zabezpečuje činnost MV a jeho pracovních skupin po organizační, administrativní
a technické stránce.
2. Funkci sekretariátu MV zajišťuje Odbor řízení programu Úřadu Regionální rady, resp. oddělení
evaluací, ve spolupráci s Odborem vnitřních činností Úřadu Regionální rady, resp. úsekem
vnitřních činností.
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3. Všechny náklady spojené s činností MV, pracovních skupin a s přípravou a organizací
zasedání jsou hrazeny z Technické asistence ROP Severozápad.

Článek 7
Pracovní skupiny
1. V případě potřeby může MV zřídit pracovní skupiny pro řešení specifických problémů (přípravu
odborných stanovisek a expertiz). Výsledky činnosti skupin jsou překládány v podobě návrhů
a doporučení.

ČÁST III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 8
Změna Statutu
1. Návrh na změnu Statutu může předložit jakýkoli člen MV, písemně pověřený zástupce člena
nebo nominovaný zástupce člena nebo člen sekretariátu. Návrh na změnu s odůvodněním
zašle na adresu sekretariátu, který posoudí relevantnost připomínky a změnu zapracuje
do stávajícího Statutu.
2. Případné změny Statutu nebo seznamu institucí pro nominaci členů musí být schváleny
Výborem Regionální rady.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Vše, co není explicitně uvedeno v tomto Statutu, se řídí Obecným nařízením a dalšími
souvisejícími právními předpisy.
2. Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení Výborem Regionální rady.
3. Nedílnou součástí Statutu je příloha: Seznam institucí pro nominaci členů MV.

Na Červeném Hrádku u Jirkova dne 29. ledna 2010
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Seznam institucí pro nominaci členů MV
Zastupovaná
oblast
1 Předseda MV
2

Vztah k ROP
Severozápad

Název organizace
Regionální rada (místopředseda)

Místopředseda
Úřad Regionální rady (ředitel)
MV

Řídící orgán
Řídící orgán

Počet Pozn.
1
1

3 Člen MV

Úřad Regionální rady

Řídící orgán

2

4 Člen MV

Ústecký kraj

kraj

2

5 Člen MV

Karlovarský kraj

kraj

2

6 Člen MV

Ministerstvo pro místní rozvoj

partnerské ministerstvo

2

7 Člen MV

Ministerstvo financí

partnerské ministerstvo

2

8 Člen MV

Ministerstvo dopravy

partnerské ministerstvo

1

9 Člen MV

Ministerstvo zemědělství

partnerské ministerstvo

1

10 Člen MV

Svaz měst a obcí

obce

1

11 Člen MV

Severočeské sdružení obcí

obce

1

12 Člen MV

Spolek pro obnovu venkova

obce

1

13 Člen MV

Hospodářská komora ČR

podnikatelská sféra

1

14 Člen MV

Svaz průmyslu a dopravy

podnikatelská sféra,
doprava

1

15 Člen MV

Asociace hotelů a restaurací ČR

cestovní ruch

1

16 Člen MV

Rada vlády pro nestátní neziskové
organizace

NNO

17 Člen MV

Asociace nevládních neziskových
aktivit Karlovarského kraje

NNO

18 Člen MV

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

akademická obec

19 Člen MV

Euroregio Egrensis

regiony

1

20 Člen MV

město Chomutov

město

1

21 Člen MV

město Sokolov

město

1

12

European Commission – DG Regio

Evropská komise

1

1

Přizvaný host
Celkem

8

6

1
1
1

26+1
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