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Úvod 
Tato zpráva je shrnutím hlavních výsledků, závěrů a doporučení z provedeného 

finálního ex-ante hodnocení Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na 
programovací období 2007 - 2013, publikovaného v prosinci 2006 a aktualizovaného 
zapracováním připomínek Evropské komise k danému programu v červnu 2007. Úplné znění 
ex-ante hodnocení je k dispozici na http://www.jihovychod.cz. 

Ex-ante hodnotitel (konsorcium firem RegioPartner, s.r.o., RavenConsulting, a.s. a 
Evasco, s.r.o) vzešel z výběrového řízení, hodnocení bylo zpracováno v souladu se smlouvou 
o dílo ze dne 10. 4. 2006, resp. ze dne 3. 10. 2006.  

Ex-ante evaluace probíhala paralelně s tvorbou ROP a ve svých východiscích navazovala 
na výstupy ex-ante evaluace Národního rozvojového plánu a Národního strategického 
referenčního rámce (dále jen „NSRR“). Souběžně s ex-ante evaluací probíhalo také posouzení 
vlivů operačního programu na životní prostředí (SEA), které je rovněž nedílnou součástí 
předběžného hodnocení strategických programových dokumentů.  

Struktura kompletní zprávy finálního ex-ante hodnocení ROP NUTS 2 Jihovýchod je 
následující:  

V kapitole 2. je popsán přístup k projektu evaluace, specifikován proces hodnocení a 
zvolená metodika. Základem pro zpracování metodiky hodnocení byly pracovní dokumenty EK 
„Working Paper on Ex Ante Evaluation“ a „Indicators for Monitoring and  Evaluation: A 
Practical Guide“. V rámci hodnocení tak byly uplatněny všechny základní principy, na něž klade 
EK důraz. Z hlavních metod použitých pro ex-ante hodnocení lze uvést srovnávací analýzu, 
sekundární analýzu administrativně statistických dat, analýzu intervenční logiky, SWOT analýzu, 
problémovou analýzu a participační metody. 

V kapitole 3. jsou v šesti subkapitolách popsány výsledky ex-ante hodnocení. V prvé bylo 
provedeno hodnocení analytické části ROP, v druhé hodnocení odůvodněnosti zvolené strategie, 
její celkové konzistence a vnější koherence a v třetí pak posouzena relevance zaměření prioritních 
os. Ve čtvrté subkapitole bylo hodnoceno nastavení indikátorů, kvantifikace cílů a očekávaných 
dopadů a v páté finanční zajištění. Šestou subkapitolou je hodnocení návrhu implementačního 
systému.  

V kapitole 4 ex-ante hodnocení ROP NUTS 2 Jihovýchod jsou pak formulovány závěry a 
doporučení hodnotitele, vyplývající z provedeného hodnocení. V souvislosti s aktualizací ROP 
dle připomínek EK z června 2007, byla kompletní zpráva finálního hodnocení dodatečně 
doplněna o kapitolu hodnotící pokrok v období prosinec 2006 – červen 2007, resp. březen až 
červen 2007.  

Hodnotitelský tým (ve složení Lucie Bučinová, Mariana Nachtigallová, Marie Kaufmann, 
Martin Krištof a Pavel Machánek) úzce spolupracoval se zpracovatelem ROP NUTS 2 
Jihovýchod, se zadavatelem prací Krajskými úřady Jihomoravského kraje a kraje Vysočina a 
dalšími relevantními partnery v regionu. V průběhu hodnocení se uskutečnilo více než 
20 pracovních schůzek na nejrůznější úrovni. Tím se zdrojem pro ex-ante hodnocení stala 
nejen analýza předložených dokumentů, ale také výsledky řízené skupinové diskuse a 
individuálních konzultací. 

V souvislosti s  vyjednáváním s EK, probíhajícím v průběhu období březen – červen 
2007, o konečné podobě NSRR, potažmo operačních programů, došlo na základě připomínek 
EK ke značným úpravám ROP NUTS 2 Jihovýchod. Z tohoto důvodu bylo zpracované 
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„Shrnutí finálního ex-ante hodnocení ROP NUTS 2 Jihovýchod“ doplněno o samostatnou 
část, hodnotící pokrok učiněný v souvislosti se zapracováním připomínek EK.   

I. část – Hodnocení ROP NUTS 2 Jihovýchod k verzi z 22. 11. 2006 

Pokrok v období únor/listopad 2006 
Před finálním zpracováním ex-ante hodnocení ROP NUTS 2 Jihovýchod v prosinci 2006 

byla zpracována průběžná hodnocení, případně probíhaly konzultace k verzím, datovaným od 
února do října 2006, přičemž finálně hodnocena byla verze z 22. 11. 2006. 

S připomínkami a komentáři, zejména metodického charakteru, k verzím 
z února – května 2006 pracoval zhotovitel ROP pouze ve značně omezené míře. Zásadní pokrok 
nastal po hodnocení konsolidované verze dokumentu ROP NUTS 2 Jihovýchod, která byla 
v červnu 2006 předložena vládě ČR a ta ji vzala na vědomí. V průběhu měsíce července zpracoval 
ex-ante hodnotitel souhrnné ex-ante hodnocení k této verzi. Provedené hodnocení identifikovalo 
významné nedostatky v operačním programu, které by dle názoru hodnotitele bránily přijetí 
programu Evropskou komisí.  

Na základě průběžné hodnotící zprávy z července 2006 byl text ROP NUTS 2 
Jihovýchod kompletně přepracován a doporučení ex-ante hodnotitele, jak metodického tak 
technického charakteru, byla při koncipování nové verze ROP datované 22. 11. 2006  
zohledněna následovně:  

• Analytická část doznala zásadních změn. Současná verze je jasnější, stručnější a 
provázaná se strategickou částí programu. Kapitola analyzující zkušenosti s 
realizací programů podpory v regionu Jihovýchod byla rozšířena a doplněna o 
potřebné závěry. 

• Vnější koherence strategie se v rámci akceptace doporučení ex-ante hodnocení 
zpřehlednila zúžením popisu jednotlivých strategických dokumentů na nezbytné 
minimum a koncentrací na jasné vymezení vazeb včetně znázornění jejich intenzity. 
Dalším významným posunem bylo větší zohlednění komplementarity a možných 
synergických efektů s dalšími programy. 

• Prioritní osy operačního programu se staly logickým završením linie socio-
ekonomická analýza – SWOT analýza – strategie a posílila se tak vnitřní konzistence 
operačního programu. 

• Nastavení indikátorů, kvantifikace cílů a očekávaných dopadů doznalo významný 
posun v kompletaci indikátorové soustavy a jsou již obsaženy relevantní indikátory s 
vazbou na NSRR, stejně tak jsou obsaženy v podstatě všechny závazné, tzv. „core" 
indikátory.  

• Implementace a monitorování reflektuje vznik nových implementačních struktur 
v regionech (Regionální rady regionu soudržnosti) a také se pozitivně projevila 
upravená metodika kvantifikace ukazatelů, doplnění popisu sběru podkladů pro 
monitorování a upřesnění periodicity jejich sběru. 

Z výše uvedené průběžné hodnotící zprávy k ROP NUTS 2 JV vzešlo celkem 116 
připomínek. Z nich bylo 108 akceptováno a zapracováno plně, 6 akceptováno a zapracováno 
částečně a 2 připomínky byly odmítnuty. 
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Výsledky a závěry ex-ante hodnocení k verzi z 22. 11. 2006 
Analytická část 

Socio-ekonomická analýza byla zkrácena a je přehlednější, vnitřně provázanější a 
obsahuje pouze oblasti, které jsou relevantní k hodnocenému programu ROP NUTS 2 
Jihovýchod. Z analýzy je nyní patrné, které problémy bude ROP NUTS 2 Jihovýchod řešit. 

Analytická část se zabývá pouze oblastmi, které jsou relevantní pro následnou strategii 
programu. Byla doplněna podkapitola regionálních disparit, která pomáhá provázat 
analytickou část se strategickou. Exaktnější identifikaci regionálních disparit by pomohla 
jasná stručná formulace zásadních rozdílů v rámci regionu v samostatné podkapitole, tedy 
jejich oddělení od analýzy městského a venkovského prostoru. 

Ze socio-ekonomické analýzy jasně vyplývá potřeba investovat do regionální silniční 
sítě, zkvalitnit dostupnost některých oblastí veřejnou dopravou, podpořit rozvoj cestovního 
ruchu a využít tak existujícího rozvojového potenciálu v tomto odvětí, stabilizovat osídlení 
venkova a řešit problémy měst – hlavních nositelů růstu a rozvoje regionu.  

Mezi situační analýzou a SWOT analýzou neexistuje žádný rozpor. Situační analýza 
obsahuje vývojové trendy a oblasti rozvojového potenciálu a navrhované intervence tyto 
vývojové trendy reflektují. 

 Současná podoba SWOT analýzy přehledně shrnuje zásadní zjištění a závěry situační 
analýzy a přemosťuje analytickou a strategickou část. Zpracovatel zúžil v souladu s rozsahem 
socio-ekonomické analýzy pojetí SWOT analýzy tak, aby reflektovala pouze oblasti, které 
jsou relevantní vzhledem ke strategii a intervencím ROP NUTS 2 Jihovýchod. Logická linka 
mezi situační analýzou, disparitami, SWOT analýzou a strategií programu je silná a neexistují 
zde žádné „mezery“. 

 
Strategie 

Definovaná strategie programového dokumentu ROP NUTS 2 Jihovýchod je 
relevantní vzhledem k identifikovaným potřebám v analytické části dokumentu. Strategie, a 
z ní vycházející navržené intervence, přímo reflektují hlavní problémy regionu definované 
v analytické části. 

Strategie programu zahrnuje principy rovných příležitostí, udržitelného rozvoje a 
vyváženého regionálního rozvoje. Horizontální témata jsou promítnuta do nastavení 
indikátorů. 

Strategie vykazuje potřebnou vnější koherenci se strategickými dokumenty na 
evropské, národní i regionální úrovni a předpokládá významnou komplementaritu 
s tématickými operačními programy. Realizace navržených aktivit v rámci ROP s relativně 
omezenými finančními prostředky nemůže sama o sobě naplnit definovaný globální cíl. 
Aktivity ROP proto doplňují priority a intervence navrhované v rámci jednotlivých 
tématických operačních programů. Lze předpokládat, že naplňování globálního cíle přesáhne 
finanční možnosti a časový horizont programu. 

Specifické cíle rozpracovávají cíl globální a je možné konstatovat, že na úrovni 
programu je zachována hierarchičnost a návaznost cíle globálního a jednotlivých cílů 
specifických. Jednotlivé prioritní osy nejsou izolované, ale jsou navzájem propojené a 
vytvářejí konzistentní celek. 
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Vnitřní konzistence programu a jednotné směřování všech prioritních os k dosažení 
globálního cíle jsou zabezpečeny hierarchickou provázaností cílů, vymezených nejen na 
úrovni programu, ale také na úrovni prioritních os.  

 
Priority 
 Prioritní osa Dostupnost dopravy má významný průřezový charakter a přispívá 
k naplnění všech tří specifických cílů programu. Finanční alokace na tuto prioritní osu činí 
51 % z celkové alokace. Ve srovnání s ostatními prioritními osami je značný důraz z hlediska 
finančních prostředků dán právě této prioritní ose. Výše této alokace je v souladu 
s identifikovanými potřebami a je podložena reálnou absorpční kapacitou. Charakter 
intervencí v rámci této prioritní osy je z pohledu udržitelnosti vyvážený.  

Prioritní osa Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je zaměřena plošně na celé území 
regionu. Na realizaci této prioritní osy bylo vyčleněno 19 % disponibilních finančních zdrojů. 
Tato prioritní osa nepředpokládá využití možnosti křížového financování. Problematika 
cestovního ruchu je však úzce spjata s úrovní lidského kapitálu a lze se tudíž domnívat, že 
využití křížového financování by mohlo přispět k dosažení stanovených cílů. Hodnotitel se 
domnívá, že překryv s IOP v oblasti obnovy a využití kulturních památek byl vyřešen ne zcela 
vhodným způsobem.  

Prioritní osu Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel lze chápat v kontextu 
ROP NUTS 2 Jihovýchod za klíčovou. Na území regionu byly identifikovány dvě urbanizační 
centra s více než 50 000 obyvatel (města Brno a Jihlava) a 9 sídel, jejichž velikost a význam 
je menší, nicméně je lze charakterizovat jako střediska regionálního významu. Zbytek 
regionu, ve kterém žije 60 % obyvatel, tvoří venkovský prostor, který je charakteristický 
významnými regionálními disparitami. Z tohoto pohledu se jeví hodnotiteli jako nevhodné 
uvedení urbánní problematiky spolu s venkovskou v rámci jedné prioritní osy. Na tuto 
prioritní osu je vyčleněno 26,6 % z celkové finanční alokace.  

 
Indikátory a kvantifikace cílů 
 Indikátorová soustava je v souladu s Národním číselníkem indikátorů a z větší části je 
konzistentní s indikátory NSRR, a to jak prostřednictvím indikátorů na programové úrovni tak 
i na úrovni prioritních os. Indikátory výstupu, výsledku i dopadu jsou v podstatě vyváženě 
pokryty všechny prioritní osy, přičemž významná část indikátorů jde nad rámec Národního 
číselníku indikátorů.  

Kvantifikace cílů byla provedena pomocí indikátorů dopadu a výsledku, jak na úrovni 
globálního a specifického cíle programu, tak i na úrovni specifických cílů prioritních os. 
Kvantifikované cíle v podstatě reflektují finanční alokaci, pouze u některých indikátorů lze 
považovat jejich hodnoty za poměrně konzervativně nastavené. Koherence indikátorů 
s NSRR je dostatečná jak na úrovni globálního cíle, tak i jednotlivých relevantních 
strategických cílů. Dostatečná je i škála indikátorů pro měření dopadu programu na množství 
a kvalitu pracovních míst a dosahování cílů Lisabonské strategie. 

 
Implementace 
 Kapitola obsahuje veškeré informace požadované legislativou ES, zejména Nařízením 
Rady (ES) 1083/2006.  
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Řídicím orgánem pro ROP NUTS 2 Jihovýchod je Regionální rada regionu 
soudržnosti Jihovýchod. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod je plně 
funkční, což lze vyvodit z aktivní účasti jeho členů při vlastním zpracování ROP NUTS 2 
Jihovýchod. Výkonným orgánem Regionální rady je Úřad Regionální rady, který vykonává 
veškeré činnosti spojené s funkcí řídicího orgánu.  

V rámci Úřadu Regionální rady budou zřízena „územní“ pracoviště v obou krajích 
regionu. To lze hodnotit jako velice positivní a vstřícný krok ve vztahu k žadatelům o 
podporu. V textu ROP NUTS 2 Jihovýchod nejsou specifikovány jednotlivé procesy realizace 
programu a zodpovědnosti konkrétních účastníků, nicméně s ohledem na  postupné budování 
kapacit Úřadu Regionální rady a tvorbu řídicí a prováděcí dokumentace, lze předpokládat, že 
detailní popis procesů bude obsažen v prováděcím dokumentu a následně Operačním 
manuálu.  

Celkově lze však konstatovat, že z dikce kapitoly o implementaci je zřejmá jistá 
nekoncepčnost a metodická nejednotnost při nastavování implementačního mechanizmu, což 
je zapříčiněno již zmiňovaným postupným budováním řídicího orgánu a dále absencí 
základních metodik a manuálů pro řízení. Tato skutečnost je patrná zejména  
z neproporcionality rozsahu a detailnosti jednotlivých dílčích kapitol. 

 

Doporučení ex-ante hodnocení k verzi z 22. 11. 2006 
Socio-ekonomická analýza a analýza SWOT 

• Zvážit oddělení identifikace regionálních disparit od analýzy venkovského a 
městského prostoru. Samostatná podkapitola regionálních disparit a jejich jasné a 
stručné definice posílí přemostění analytické a strategické části dokumentu. 

Vnitřní konzistence strategie 

• Zvážit vyčlenění urbánní problematiky do samostatné prioritní osy, která by 
zahrnovala podporu jak urbanizovaných center (Brna a Jihlavy), tak dalších devíti 
vymezených středisek regionálního významu. Doporučujeme i v rámci oblasti 
podpory regionálních středisek poskytovat intervenci za základě Integrovaného 
programu rozvoje měst, neboť absence integrovaného přístupu může ve svém 
důsledku vést k realizaci řady izolovaných projektů bez dostatečných dopadů a 
synergických efektů na rozvoj konkrétního území.  

Vnější koherence strategie 

• Zvážit využití křížového financování v rámci prioritní osy Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu. Problematika cestovního ruchu je úzce spjata s úrovní lidského 
kapitálu a lze se tudíž domnívat, že využití křížového financování by mohlo přispět 
k dosažení stanovených cílů. 

Indikátory a kvantifikace cílů 

• V oblasti nastavení indikátorové soustavy by bylo vhodné pro větší přehlednost 
doplnit i přiřazení indikátorů k jednotlivým oblastem podpory. Dalším doporučením je 
doplnění definice a popisu indikátorů tak, aby byl zcela zřejmý jejich obsah, případně 
rozsah (např. indikátor dopadu prioritní osy 1 - Environmentální dopady v dotčených 
územích) a u některých indikátorů vyjádřených procentuálně (nárůst/pokles) by bylo 
vhodné uvést výchozí hodnoty i v příslušných jednotkách pro možnost komparace. 
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• Pro dosažení vytčených cílů ROP NUTS 2 Jihovýchod bude potřebné nastavit objektivní 
systém hodnocení dopadu realizovaných opatření včetně nastavení kritérií pro hodnocení 
projektů, která přispějí k plnění komplexních rozvojových záměrů celého regionu. 

Financování 

• Odstranit nesoulad v kapitole 5 Finanční zajištění, kde se v textu uvádí, že národní 
financování bude zajištěno ze státního rozpočtu, rozpočtů krajů, rozpočtů obcí a ze 
soukromých zdrojů. Indikativní finanční tabulka uvádí pouze národní veřejné zdroje, aniž 
blíže specifikuje zdroj těchto finančních prostředků. Se soukromými zdroji tabulka nepočítá. 

Implementace a monitorování 

• Mezi kritické momenty současného systému implementace SF patří také způsob 
výběru a hodnocení projektů, který nebyl v analýze zkušeností zdůrazněn. Při 
nastavování detailního systému hodnocení a výběru projektů v rámci prováděcího 
dokumentu je nutné vzít v potaz zkušenosti ze současného období a pokusit se nastavit 
systém, který nehodnotí pouze formální stránku předloženého projektu, ale je schopen 
vyhodnotit jeho kvalitu a dopady. 

• Bylo by vhodné specifikovat, jak bude probíhat následná kontrola plnění 
monitorovacích indikátorů a jaký bude dopad v případě jejich nedodržení, zejména 
v případě, kdy bude mít výše těchto ukazatelů vliv na hodnocení projektu. 
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II. část – Hodnocení ROP NUTS 2 Jihovýchod k verzi z června 2007 (po 
zapracování připomínek EK 

Pokrok v období prosinec 2006/ červen 2007 
V březnu 2007 byl Národní strategický referenční rámec spolu s jednotlivými 

operačními programy, včetně ROP NUTS 2 Jihovýchod, předložen oficiálně Evropské komisi 
a bylo zahájeno vyjednávání. Dne 11. 6. 2007 obdržel řídicí orgán ROP NUTS 2 Jihovýchod 
připomínky EK k obsahu programu.  

Lze konstatovat, že mnohé z připomínek vznesených ze strany EK byly zohledněny a 
zapracovány, což dále přispělo ke zvýšení kvality dokumentu. Zejména se jedná o následující:  

 

Analytická část 
Analytická část byla v souladu s požadavky EK doplněna o informace týkající se 

lázeňství, stavu cestovní infrastruktury a významu letiště Brno-Tuřany, nejen pro region 
Jihovýchod, ale pro celou ČR.  

Zpracovatel aktualizoval a doplnil některá statistická data. Ačkoliv by i hodnotitel 
uvítal komparace dat v evropském měřítku, je si plně vědom toho, že zpracovatel je ve věci 
využívání statistických dat zcela závislý na ČSÚ a Eurostatu. Mnohá data emitovaná těmito 
institucemi jsou dostupná pouze ve značném časovém zpoždění nebo nejsou k dispozici 
vůbec. 

S ohledem na uvedená omezení se hodnotitel domnívá, že v rámci programu je se 
statistickými daty pracováno odpovídajícím způsobem. Tabulky s daty jsou obsaženy 
v samostatné příloze B, což může vyvolávat mylný dojem, že text socio-ekonomické analýzy 
je příliš popisný. Považujeme však tento přístup za vhodný, neboť je tak zabezpečena 
„čtivost“ a přehlednost analytické části dokumentu. 

Ve vztahu k připomínce EK týkající se regionálních disparit je nutno konstatovat,  že 
ačkoliv ROP JV obsahuje podkapitolu „Regionální disparity“, byla již v rámci minulého ex-
ante hodnocení doporučena exaktnější identifikace regionálních disparit ve formě stručné 
formulace zásadních rozdílů v rámci regionu. Zpracovatel proto doplnil tuto část mapovými 
podklady, které v grafické podobě velice přehledně ilustrují rozdíly v rámci regionu 
soudržnosti Jihovýchod a vymezují oblasti s potřebou soustředěné podpory (např. viz 
vymezení oblastí se soustředěnou podporou státu).  

Zpracovatel dále doplnil část týkající se vyhodnocení dosavadních zkušeností, a to tak, 
že k identifikovaným problémům minulého období uvedl, jakým způsobem, bude těmto 
problémům předcházeno, resp. jak budou řešeny při implementaci ROP Jihovýchod. 
Hodnotitel zde spatřuje velice silné provázání s kapitolou 4 realizace programu a lze 
konstatovat, že při nastavování implementačního systému bylo v maximální možné míře 
využito minulých zkušeností.    

Hodnotitel se domnívá, že analytická část má dostatečnou vypovídací schopnost a 
zřetelně identifikuje problémy, které je nutno prostřednictvím intervencí programu řešit.  
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Strategie 
Jak již bylo řečeno v minulém hodnocení, hodnotitel se domnívá, že existuje 

dostatečná vazba mezi socio-ekonomickou analýzou, SWOT a strategií programu. 
Definovaná strategie je relevantní vzhledem k identifikovaným potřebám a navržené 
intervence řeší hlavní problémy regionu, definované v analytické části.  

Strategie ROP JV vykazuje dostatečnou externí konzistenci, zejména ve vztahu 
k aktualizovanému NSRR. ROP JV významně přispěje k naplnění strategického cíle NSRR 
„Vyvážený rozvoj území“.   

Velice významně byla posílena část týkající se zahrnutí horizontálních priorit (rovných 
příležitosti a udržitelného rozvoje), což přispělo k posílení strategie jako takové. Lze positivně 
hodnotit, že problematika horizontálních priorit je zohledněna v celé šíři řízení ROP JV.  

Byly doplněny další informace týkající se zabezpečení principu partnerství, a to jak 
v rámci programování, tak následné implementaci programu. Princip partnerství hrál při 
koncipování programu velmi důležitou roli, zpracovatel se snažil připomínky vzešlé od 
partnerů v maximální možné míře zohlednit.   

 
Prioritní osy 
 V rámci aktualizace nedošlo ke změně struktury prioritních os. ROP JV i nadále 
předpokládá intervenovat prostřednictvím prioritních os Dostupnost dopravy, Rozvoj 
udržitelného cestovního ruchu a Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. 

 Hodnotitel se domnívá, že prioritní osa Dostupnost dopravy plně respektuje 
identifikované potřeby. Z pohledu silniční dopravy je s ohledem na specifickou sídelní 
strukturu v regionu podpora zaměřena nejen na komunikace ústící do transevropské sítě TEN-
T, ale také je kladen důraz na vytvoření regionální dopravní infrastruktury, která zabezpečí 
nezbytné propojení uvnitř regionu. Investice do silniční infrastruktury jsou vhodně doplněny 
podporou veřejné dopravy, bezmotorové dopravy a letecké dopravy. Finanční alokace této 
prioritní osy byla snížena o 2 procentní body ve prospěch prioritní osy 3, konkrétně 
podporované oblasti 3.4. Z pohledu celkového kontextu programu tento přesun nemá žádný 
větší význam.  

 Tak jako prioritní osa Dostupnost dopravy i prioritní osa Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu byla doplněna o informace týkající se koordinace s intervencemi dalších 
relevantních programů, což dle názoru hodnotitele přispělo k jasnému vymezení rozhraní, ale 
i synergie mezi těmito programy.  

 Prioritní osa Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel byla dopracována v souladu 
s dikcí aktualizované verze NSRR, resp. připomínkami EK. Zejména se jedná o specifikaci 
IPRM (obsah a implementace), zohlednění velikostních charakteristik obcí dle návrhu EK a 
zabezpečení koordinace s ostatními programy.  

 
Indikátory a kvantifikace cílů 
 Zpracovatel v této verzi programu nadále upřesňoval indikátorovou soustavu. Tu 
aktualizoval v souladu se schváleným Národním číselníkem indikátorů a byly upraveny 
hodnoty některých kontextových indikátorů. Za positivní lze hodnotit dopracování indikátorů 
horizontálních priorit, zejména udržitelného rozvoje.  
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 Kvantifikace cílů odpovídá finanční alokaci. Koherence indikátorů s NSRR je 
dostatečná jak na úrovni globálního cíle, tak i jednotlivých prioritních os. 

 
Implementace 
 Část týkající se implementace, tedy kap. 4 – Realizační část, doznala 
nejvýznamnějších změn. Lze konstatovat, že byla kompletně přepracována a na kvalitě 
kapitoly se pozitivně podepsala skutečnost, že v období od listopadu 2006 do června 2007 
řídicí orgán intenzivně pracoval na potřebné implementační dokumentaci, resp. na budování 
implementačního systému jako takového. Jasná představa o budoucím uspořádání a procesech 
v rámci realizace ROP je promítnuta do textu programu. Za velice positivní lze považovat, že 
při charakteristice implementace programu je odkazováno na realizační dokumentaci „nižšího 
řádu“ (např. operační manuál). To dokumentuje, že řídicí orgán správně přistoupil 
k implementační dokumentaci a provedl její vnitřní hierarchizaci 

Závěry ex-ante hodnocení k verzi z června 2007 
Ex-ante hodnotitel musí konstatovat, že oproti minulé hodnocené verzi došlo při 

provedené aktualizaci k významnému pokroku, který přispěl ke kvalitě dokumentu.  

Hodnotitel se domnívá, že nynější verze programu splňuje obecné požadavky kladené 
na dokument tohoto typu, a to jak kvantitativního tak kvalitativního charakteru.  

Připomínky a doporučení hodnotitele byly v této verzi programu odpovídajícím 
způsobem zohledněny. Jediná připomínka, která nebyla ze strany zpracovatele akceptována je 
rozdělení prioritní osy 3 na samostatnou prioritní osu řešící urbánní problematiku a 
samostatně řešící rurální problematiku. Nicméně lze konstatovat, že vnitřní členění prioritní 
osy 3 dostatečně zřetelně vymezuje zaměření jednotlivých oblastí podpory a lze se tudíž 
domnívat, že bude dosaženo vytýčených cílů. 

Realizace ROP NUTS 2 Jihovýchod bezpochyby přispěje k realizaci globálního cíle 
vytýčeného v rámci NSRR. Z pohledu přidané hodnoty Společenství se hodnotitel domnívá, 
že realizace strategie ROP JV přispěje k naplňování obecných cílů Společenství, zejména 
základních cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti, obnovené Lisabonské strategie, 
udržitelné rozvoje, podpory rovných příležitostí a dalších.   

Z pohledu ex-ante hodnotitele je dokument nyní v takové fázi, že může být přijat EK.  
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