
 
 

Příloha č. 1 

Tabulka č.1: Přehled operačních programů v ČR v období 2007-13 

Tematické OP Regionální OP OP Praha 
Evropská územní 

spolupráce 

Integrovaný OP 
ROP NUTS II 
Severozápad 

OP Praha 
konkurenceschopnost 

OP Mezinárodní spolupráce 

OP Podnikání a inovace 
ROP NUTS II 
Severovýchod 

OP Praha adaptabilita OP Nadnárodní spolupráce 

OP Doprava 
ROP NUTS II 
Střední Čechy 

 ESPON 2013 

OP Vzdělání pro 
konkurenceschopnost 

ROP NUTS II 
Jihozápad 

 INTERACT II 

OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

ROP NUTS II 
Jihovýchod 

 
Cíl 3 ČR - Svobodný stát 

Bavorsko 2007—2013 

OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

ROP NUTS II 
Moravskoslezsko 

 
OP Přeshraniční spolupráce 
ČR - Polská republika 

2007—2013 

OP Technická pomoc 
ROP NUTS II 

Střední Morava 
 

Cíl Evropská územní 
spolupráce Rakousko – ČR 

2007–2013 

OP Životní prostředí   

Cíl 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce 

2007—2013 mezi 
Svobodným státem Sasko a 

ČR 

   
Program přeshraniční 
spolupráce Slovenská 

republika – ČR 2007 – 2013 
 
Zdroj: vlastní úprava podle Strukturální fondy [online]. 2007. [cit. 2012-09-27]. Programy 2007-13. Dostupné z 
WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013>. 
  



 
 

Příloha č. 2 

Tabulka 2: Přehled čerpání příspěvku ERDF z ROP Jihovýchod k 1. 11. 2011, kurz Kč k 

EUR 24,70 

 
Zdroj: Regionální rada Regionu soudržnosti Jihovýchod 

 



Příloha č. 3 

Dotazník pro žadatele o dotaci z ROP Jihovýchod 
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KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY 
 

DOTAZNÍK  PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROP JIHOVÝCHOD 
 

Název projektu zde napište název projektu 
Rok podání žádosti o podporu/zahájení realizace      /      
 
1. Pod kterou prioritní osu ROP Jihovýchod patří Váš projekt? 

 Dostupnost dopravy 
 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

 
2. Kde jste se poprvé dozvěděli o možnosti čerpat finanční prostředky prostřednictvím 

fondů EU? 
 Ve vlastní instituci/organizaci 
 Prostřednictvím regionální rady 

(RR) Reg. soudržnosti Jihovýchod 
 

 Na internetu mimo stránky RR 
 Na semináři nepořádaném RR 

Jiné uveďte 
 

3. Co bylo první? 
   Záměr, téma projektu a poté se zjišťovala možnost financování (dále pokračujte  

otázkou č. 4) 
 Možnost financování a poté byl vymyšlen projekt (dále pokračujte otázkou č. 5) 

 
4. Dělalo vám problémy zjistit, pod kterou prioritní osu Váš projekt patří? (odpovězte 

pouze pokud jste na otázku č. 3 odpověděli, že první byl záměr projektu) 
 Ano 
 Ne 

 

5. Byli jste nuceni vyhledat služby poradenské firmy? 
 Ano 
 Ne - projekt byl zpracován vlastní institucí, příp. jejími spolupracovníky 

 
6. Která část realizace projektu byla pro Vás nejobtížnější? (lze uvést i více odpovědí)  

 studie proveditelnosti  
 udržitelnost projektu  
 zpracování žádosti v Benefit 
 zajištění financování 
 žádost o platbu 
 veřejné zakázky 
 výběrová řízení na subdodavatele 
 monitorovací zprávy 
 publicita projektu 
 jiné       
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KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY 
 

DOTAZNÍK  PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROP JIHOVÝCHOD 

 
7. Co si myslíte o lhůtách pro zpětné financování projektů?  

 příliš dlouhé 
 dlouhé 
 střední 
 krátké 

 
8. Byla pro Vás administrativa spojená s projektem složitá a zatěžující? 

 Ne 
 Ano – a to nejvíce ve fázi     přípravy projektu  

                realizace projektu            ukončení projektu 
 

9. Nastal nějaký problém při realizaci výstupu projektu? Pokud ano, popište jeden 
nebo dva nejzásadnější. 
Zde můžete psát  

 
10. Zaznamenali jste již konkrétní výsledky projektu (př. splnění stanovených cílů)? 

Uveďte jeden nebo dva nejvýraznější. 
Zde můžete psát  

 
11. Využili jste služeb Regionální rady? Jak konkrétně? Pokud ano, jak byste jejich 

pomoc hodnotili. 
Zde můžete psát  

 
12. Kolik členů měl váš projektový tým? (lze i odhadnout) 

V přípravné fázi        
V realizační fázi        
Ve fázi ukončení       
 

13. Využili byste znovu možnosti čerpat finanční prostředky prostřednictvím fondů EU? 
 Ano 
 Ne 

 
14. Máte nějaké náměty, doporučení či pochvalu ohledně ROP Jihovýchod? Uveďte je 

prosím. 
Zde můžete psát  

 
 

Děkuji za poskytnuté informace, které budou využity při zpracovávání mojí Diplomové 

práce „Zhodnocení čerpání finančních prostředků z ROP NUTS 2 Jihovýchod v kraji 

Vysočina“.  

 

Bc. Nela Sattlerová 



Příloha č. 4 

Dotazník pro uživatele projektu cyklostezka Přibyslav – Sázava 
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KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY 
 

DOTAZNÍK  PRO UŽIVATELE PROJEKTU „CYKLOSTEZKA PŘIBYSLAV – 
SÁZAVA“ 

KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY 
 

DOTAZNÍK  PRO UŽIVATELE PROJEKTU CYKLOSTEZKA PŘIBYSLAV - 
SÁZAVA 

1. Využíváte nově vystavěnou cyklostezku? 
 ano  ne (pokračujte otázkou č. 7) 

 
2. Pokud ano, jak často? 

   denně 
   týdně 
   měsíčně 

   méně často 
   jiné       

 
3. V kterém ročním období ji nejvíce navštěvujete? (lze uvést i více odpovědí) 

 jaro 
 léto 

 podzim 
 zima 

 
4. Po cyklostezce se pohybujete? (lze uvést i více odpovědí) 

 na kole 
 pěšky 

 na běžkách 
 na in-line bruslích 

 
5. Vyhovuje Vám úprava povrchu, množství doprovodné infrastruktury 

(odpočívadla)?   
 ano   ne  

 
6. Používáte cyklostezku jako spojovací stezku při delších trasách nebo využíváte pouze 

tento úsek?  
 při delších trasách   
 úsek Přibysla-Sázava  

 
7. Využíváte jiné cyklostezky/cyklotrasy v okrese Žďár nad Sázavou? (lze uvést i více 

odpovědí)
 ne  
 ano: na Žďársku 
 ano: na Novoměstsku 

 ano: na Přibyslavsku 
 ano: jinde       

 
8. Jste:    žena        muž 

9. Věk:    do 18 let    19-26      27-49     50-59    60 a víc 

10. Odhadněte vzdálenost z místa Vašeho bydliště do tohoto místa:  
 
  do 10 km 
  11-50 km 
  51-100 km 

        101 - 200 km  
        Nad 200 km 
 



Příloha č. 5 

Dotazník pro uživatele projektu Destinace cestovního ruchu Novoměstsko 
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KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY 
 

DOTAZNÍK  PRO UŽIVATELE PROJEKTU „DESTINACE CESTOVNÍHO 
RUCHU NOVOMĚSTSKO“ 

KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY 
 

DOTAZNÍK  PRO UŽIVATELE PROJEKTU DESTINACE CESTOVNÍHO 
RUCHU NOVOMĚSTSKO 

1. Víte, jak vypadá nové logo Novoměstska? 
 ano  ne 

 
2. Všimli jste si v Novém Městě n. Mor. nových informačních cedulek u památek? 

 ano   ne  
 

1. Máte zkušenosti s audioprůvodcem městem? 
   ano   ne 
 

2. Ocenili byste audioprůvodce při návštěvě nějakého města či památky? 
 ano 
 ne 
 nevím 

 

3. Chodíte na Novoměstsku na výlety?  
 ano   ne 

 
4. Myslíte si, že je na Novoměstsku dostatek turistických ukazatelů, informačních 

tabulí a map v terénu?   
 ano  
 ne  
 nevím 

 
5. Zaregistrovali jste v poslední době propagaci Novoměstska? 

lze uvést i více odpovědí  
 ne  
 ano: v novinách 
 ano: na internetu 
 ano: na veletrhu 

 ano: na sportovní/kulturní akci 

 jiné       
 

6. Co si myslíte o konání velkých sportovních akcí v Novém Městě na Moravě?  

 oceňuji, že se město zviditelňuje 
 spíše mi vadí 
 nevadí mi 

 otravují mě 
 je mi to jedno 
 jiné       

7. Jste:     žena           muž 

8. Věk:    do 18 let    19-26      27-49     50-59    60 a víc 

9. Bydliště:  
   Nové Město na Moravě 
  mikroregion Novoměstsko 

        jiné      



Příloha č. 6 

Dotazník pro uživatele projektu Farská humna – aktivní vícegenerační park  
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KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY 
 

DOTAZNÍK  PRO UŽIVATELE PROJEKTU FARSKÁ HUMNA – AKTIVNÍ 
VÍCEGENERAČNÍ PARK – ODPOČINEK LIDÍ BEZ ROZDÍLU VĚKU 

1. Využíváte tento prostor? 
 ano          ne (pokračujte otázkou č. 4)

 
2. Pokud ano, nejčastěji k tomuto účelu: 

lze uvést i více odpovědí 
        procházka  
        odpočinek/posezení na lavičce  

   sport 
   s dětmi 
   jiné       

 
3. Jak často park navštěvujete?? 

   denně 
   týdně 
   měsíčně 

   méně často 
   jiné       

 
4. Jste spokojeni s úpravou plochy?  

 ano  ne 
 

5. Změnili byste/nebo přidali něco? (lze uvést i více odpovědí) 
 úpravu povrchu  
 infrastrukturu (lavičky, koše) 
 atrakce pro děti  

   jiné       
 

6. Uvítali byste pořádání sportovních/kulturních akcí v tomto parku?   
 ano   ne  

7. Myslíte si, že byla tato investice dobře zrealizována?  
 ano    ne 

8. Jste:    žena        muž 

9. Věk:  do 18 let  19-26  27-49 50-59   60 a víc 

10. Bydliště:  
   ZR 1 - Staré Město,Nové  

Město,Dolní  Libušín 
        ZR 2 – Zámek 
        ZR 3 – Stalingrad 

 

 
 ZR 4 - U průmyslové školy, Horní Libušín
 ZR 5 – Vysočany 
 ZR 6 - Nádraží – Přednádraží 
 ZR 7 - Pod Vodojemem



 

 

Příloha č. 7 

Obrázek 1: Mapa parku Farská humna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/farska-humna.asp 
 



 

 

Příloha č. 8 

Odpovědi příjemců dotace na otevřené otázky 

Otázka č. 9: Nastal nějaký problém při realizaci výstupu projektu? 
• Případné změny musí jít přes výběrové řízení a to je velice nešťastné (obec Hamry nad 

Sázavou) 

• Nenastal žádný problém (projektová manažerka, město Havlíčkův Brod) 

• Dodavatel díla (značení hipotras v terénu) nebyl z objektivních důvodů schopen stihnout 
dílo v termínu daném smlouvou, proto došlo k prodlužení termínu dodání díla a tím 
celého projektu. (Vysočina Tourism) 

• Výběrové řízení na dodavatele. Průběžné měnění podmínek čerpání dotace v průběhu 
realizace projektu a zpětné uplatňování jejich platnosti (Informační centrum, město 
Ledeč nad Sázavou) 

• Z důvodu nedostatečně specifikovaných výstupů projektu na úrovni přípravy projektu  
a podané žádosti byla řada věcí obtížně řešitelná během vlastní realizace. (odbor 
cestovního ruchu, Městský úřad Nové Město na Moravě) 

• Z hlediska vysoké hladiny vody Konventského rybníka musela být realizace posunuta  
a konstrukce musely být upraveny podle terénu (odbor regionálního rozvoje Městského 
úřadu Žďáru nad Sázavou) 

• Výběrová řízení na projekční změny a vícepráce. Časově velmi náročné, ohrožuje 
harmonogram výstavby. (Hotel Ski) 

• Po ukončení realizace nám byly ze strany Regionální rady Jihlava vytknuty nedostatky  
u výběrového řízení. (odbor tajemníka, regionální rozvoj, Humpolec) 

• Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách-
vícepráce vzniklé v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. (odbor výstavby  
a územního rozvoje, Náměšť nad Oslavou) 

• Vzhledem ke kvalitní přípravě, efektivní spolupráci s pracovníky ÚRR ROP JVa kvalitně 
odvedené zakázce ze strany dodavatele, se problémy nevyskytly!!! (odbor školství, rozvoje 
a památkové péče Chotěboř) 

• Administrativa žádosti o dotaci trvá již více jak 5 měsíců.(odbor rozvoje a územního 
plánování, Třebíč) 

• Korekce financování z důvodu právní nejasnosti výkladu Rovné podmínky, při výběru 
dodavatele. (město Přibyslav) 

Otázka č. 10:  Zaznamenali jste již konkrétní výsledky projektu (př. splnění 
stanovených cílů)? Uveďte jeden nebo dva nejvýraznější. 

• upravené veřejné prostranství, zvýšení počtu parkovacích stání (odbor správy majetku  
a investic, město Bystřice nad Pernštejnem) 

• bezpečnější pohyb turistů v lokalitě zříceniny, zvýšený počet spokojených turistů (odbor 
správy majetku a investic, město Bystřice nad Pernštejnem) 



 

 

• Všechny stanovené cíle cyklostezka plní! Pohyb cyklistů, pěších, bruslařů mino silnici. 
Osvětlení, jednoduchá chůze a jízda na kole i v noci.(obec Hamry nad Sázavou) 

• Zhotovení 15 druhů propagačních materiálů včetně virtuální prohlídky náměstí a jeho 
okolí a 3 dílů DVD s názvy Havlíčkův Brod, Historické památky H. Brodu a Přírodní 
památky H. Brodu, projekt byl ukončen v roce 2010.(projektová manažerka, město 
Havlíčkův Brod)    

• Konkrétní čísla o počtu návštěvníků tras nemáme, ale reakce jsou pozitivní, hipotrasy 
jsou kromě jezdců na koních využívány údajně i pro pěší a cykloturistiku. (Vysočina 
Tourism) 

• Region Novoměstsko se díky zakoupeným prezentačním setům prezentoval již na více než 
15 významných akcích. (odbor cestovního ruchu, Městský úřad Nové Město na Moravě) 

• Ano, umožňuje nám propagovat město. (oddělení kultury a CR Pelhřimov) 

• Odklon cyklistů a chodců ze státní silnice první třídy I/19 (obec Sázava) 

• Uznání obyvatel (odbor rozvoje a územního plánování, město Žďár nad Sázavou) 

• Velmi kladné ohlasy návštěvníků.(odbor rozvoje a územního plánování, město Žďár nad 
Sázavou) 

• Zvýšení ubytovací kapacity při sportovních akcích, zvýšení kvality hotelu v nové části  
na 4* (Hotel Ski) 

• Indikátor - akce, plocha sídliště apod.- byl splněn.(odbor tajemníka, regionální rozvoj, 
Humpolec) 

• Počet vytvořených parkovacích míst, Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve 
městě., Nám. Maximální využití parkovacích stání, čekárna, cyklopoint. (město Moravské 
Budějovice) 

• Ano, celá síť dětských hřišť je hojně navštěvovaná. (odbor výstavby a regionálního 
rozvoje Velké Meziříčí) 

• Výrazné zlepšení prostoru pro cestující před budovou ČD v Chotěboři ale i v budově  
a v prostoru kolejiště. (odbor školství, rozvoje a památkové péče Chotěboř) 

• vybudované funkční sportoviště (odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, Světlá 
nad Sázavou) 

• Vznik nových prostor pro muzeum a knihovnu (město Pacov)  

• V rámci projektu bylo opraveno fotbalového hřiště - v obci vznikl fotbalový oddíl 
dospělých a malých fotbalistů ve věků 4-10 let (obec Polnička)   

• Projekt je ve fázi realizace, zatím je slněn monitorovací ukazatel obnovy objektu cca  
50 %. (odbor rozvoje a územního plánování, Třebíč) 

• Zpřístupnění krásného údolí horního toku řeky Sázavy. Zvýšení návštěvnosti města 
Přibyslav o 100%. Možnost sportování (cyklistika, inline apod.) na nerušeném úseku  
v délce cca 9 km (tam a zpět 18 km). (obec Přibyslav) 

Otázka č. 11: Využili jste služeb Regionální rady? Jak konkrétně? Pokud ano, jak byste 
jejich pomoc hodnotili. 

• Služeb Regionální rady jsme využili při konzultaci v období přípravy žádosti o dotaci, 
pokračovala spolupráce při realizaci a administraci projektu. Jejich pomoc byla vždy 
příkladná, byli profesionálně připraveni a ochotni. Výzvy z ROP NUTS 2 JV byly nejlépe 



 

 

připraveny ze všech operačních programů, které jsme doposud realizovali (OP ŽP,  
OP LZZ, IOP ) - velké poděkování.(projektová manažerka, město Havlíčkův Brod) 

• Konzultace na ÚRR v době přípravy i realizace projektu. Pomoc a spolupráci hodnotím 
kladně. (Vysočina Tourism) 

• Konzultace ve všech fázích přípravy a realizace projektu (Informační centrum, město 
Ledeč nad Sázavou) 

• Časté konzultace na úrovni řešení konkrétních problémů zejména z důvodu změny 
realizačního týmu a nejasnostem ve výstupech projektu. (odbor cestovního ruchu, 
Městský úřad Nové Město na Moravě) 

• Konzultace, pomohli nám. (oddělení kultury a CR Pelhřimov) 

• Konzultace – spokojena (odbor rozvoje a územního plánování, město Žďár nad Sázavou) 

• Pozitivně při doplňování o kompletaci jak žádostí o platbu, tak monitorovacích 
zpráv.(Hotel Ski) 

• Žádost nám zpracovávala externí firma. Zástupci této firmy využívali konzultace na ÚRR 
před podáním žádosti i v průběhu realizace (monitorovací zprávy apod.) 
(odbor tajemníka, regionální rozvoj, Humpolec) 

• Spolupráce, součinnost s pracovníky RR byla na velmi dobré 
úrovni,vstřícná,komunikativní, bez problémů, moc jim děkuji. (odbor výstavby  
a územního rozvoje, Náměšť nad Oslavou) 

• ANO. Pomoc pracovníků ÚRR Rop JV byla vždy vstřícná a velice konstruktivní. (odbor 
školství, rozvoje a památkové péče Chotěboř) 

• konzultační a poradenské služby (odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, Světlá 
nad Sázavou) 

• Konzultační služby spojené s výběrovými řízeními - pomoc nebyla dostačující, spíše 
administrativní zdržování realizace projektu, nespolehlivé informace poskytnuté  
a následnými kontrolami byly rady RR popřeny. (město Pacov) 

• Ano - absolvováním školení k projektu. Školení bylo na profesionální úrovní. Hodnocení- 
velmi dobré. (obec Polnička) 

• Žádné, kromě standardních postupů nenabízí. (odbor rozvoje a územního plánování, 
Třebíč) 

• Poradenství a kontroly pobočky v Jihlavě hodnotíme kladně, korekci ze strany centra  
v Brně hodnotíme záporně. (město Přibyslav) 

Otázka č. 14: Máte nějaké náměty, doporučení či pochvalu ohledně ROP Jihovýchod? 
Uveďte je prosím. 

• Administrativa je zbytečně složitá. Finance by se měli pružně přesouvat na ty kapitoly, 
které o ně mají zájem a nenechávat je tam, kde se "nevyberou"!!!!Na spolupráci s ROP 
Jihovýchod mám jen chválu!! (starosta obce Hamry nad Sázavou) 

• Velkou pochvalu za odbornou úroveň a vstřícnost všech zaměstnanců Regionální rady 
NUTS 2 JV v období přípravy, realizace i udržitelnosti projektu. (projektová manažerka, 
město Havlíčkův Brod)    

• Oceňuji kvalitní poradenství a přístup k žadatelům. Nemám radost z neustálého 
zpřísňování podmínek pro dokládání čehokoli. (Vysočina tourism) 



 

 

• 1) Vše je velmi složité, komplikované; 2) příjemce dotace velmi riskuje krácení či 
neproplacení některých plnění, mj. z důvodů zpětného uplatňování vnitřních směrnic RR 
ROP!!!; 3) Běžní úředníci RR ROP byli vždy velmi vstřícní a ochotní a nemohou za 
špatně nastavená pravidla.; 4) Obecně velkým problémem jsou poradenské firmy, neboť 
vzhledem k četnosti realizovaných projektů (většinou příjemce realizuje jeden či dva 
projekty a tedy je pro něj obtížné si takovou agenturu pečlivě prověřit. Velmi hrubým 
odhadem a subjektivně posouzeno je mezi poradenskými agenturami 3/4 neseriózních. 
(Informační centrum, město Ledeč nad Sázavou) 

• Větší volnost firmě při řešení nepředvídatelných okolností v průběhu realizace. (odbor 
rozvoje a územního plánování, město Žďár nad Sázavou) 

• Omezit někdy nesmyslnou administrativu (ale to samozřejmě neovlivní zaměstnanci 
ROP). (odbor tajemníka, regionální rozvoj, Humpolec) 

• Pochvala v viz bod 11. s dodatkem na všech úrovních. Doporučení, náměty: v rámci 
vyjednávání alokace FP pro roky 2014-2020 zaměření na Udržitelný rozvoj měst  
a venkovských sídel-nedostatečné množství vyjednaných FP v předchozím období, 
získávání projektových záměrů od spodu, více FP do infrastruktury, památek.(odbor 
výstavby a územního rozvoje, Náměšť nad Oslavou)         

• Z vlastní zkušenosti a ze získaných zkušeností a informací od kolegů vyslovujeme 
zaměstnancům ROP Jihovýchod Jihlava velkou pochvalu za jejich vstřícnost a ochotu 
pomoci, poradit. (město Moravské Budějovice) 

• Za projektový tým si dovoluji vyslovit velkou pochvalu pracovníkům ÚRR ROP JV  
za jejich vstřícný přístup k řešení našich otázek v průběhu všech fází realizace 
projektu.(odbor školství, rozvoje a památkové péče Chotěboř) 

• Určitě pochvala pro nám přidělené konzultanty. Náměty - spravedlivé rozdělování 
finančních prostředků dle potřeb jednotlivých obcí a měst, více okruhů, či prioritních os 
(např. sportoviště, údržby a vybudování komunikací místních a účelových, školská 
zařízení) - dnes vše v jedné prioritní ose. Zjednodušení žádostí - zbytečně složité, nutnost 
využití poradenských firem, či posílení pracovních míst v případě menších úřadů. (odbor 
majetku, investic a regionálního rozvoje, Světlá nad Sázavou) 

• Administrativní pracovníci pracují celkem rychle a pružně, ovšem toto se nedá říci  
o dodavatelských subjektech pro RR Jihovýchod - ze zkušenosti bych je spíše definoval 
jako neúměrně placené lidi za nic moc práci a nic moc poradenství. Velmi mě mrzí 
neustále dokola používaná věta ke konzultacím k VŘ doporučujeme, ale za vše ručí 
zadavatel, byť bylo naší povinností tyto VŘ povinně konzultovat a nechávat si schvalovat. 
(město Pacov) 

• Administrativní postupy přenášené na příjemce dotace se sice zdokonalují, ale vyžadují 
pro příjemce mnohonásobně vyšší časovou zátěž (to je spíše negativní). (odbor rozvoje  
a územního plánování, Třebíč) 

• Změnit přístup v udělování korekcí. Za maličkost (dle našeho zjištění) jednostranného 
výkladu zákona a metodiky ze strany ROP jsme dostali o cca 2 mil. Kč méně, přestože 
jsme výběrovým řízením ušetřili ROP cca 10 mil. Kč. To cítíme jako nespravedlnost. 
(město Přibyslav) 

 


