Kontroly se zaměřují na období udržitelnosti
Olomoucký kraj – Na udržení efektů projektů financovaných ze Společného
regionálního operačního programu se v současnosti zaměřují kontroly v tzv.
období udržitelnosti. Jedná se o dobu 5 let od vydání Smlouvy o financování
projektu, respektive Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po tuto dobu je nutné
respektovat dané podmínky a musí být udrženy efekty projektu v nezměněné
podobě. Mezi nejčastější rizika v době udržitelnosti patří zejména neudržení
výsledků projektu a monitorovacích ukazatelů, prodej výstupu projektu, zničený
výstup projektu, neoznámené změny, pozdě předkládané monitorovací zprávy o
udržitelnosti projektu, nedodržení povinnosti vést oddělenou účetní evidenci
projektu, nesledování cash-flow a příjmů z projektu, nedostatečná publicita,
nedostatečná archivace dokumentů k projektu a neposkytnutá součinnost
kontrolním subjektům. Další informace a konzultace s cílem prevence vzniku
problémů a vracení prostředků zájemcům poskytnou pracovníci olomoucké
pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR. Kontakty jsou k dispozici na www.crr.cz.
Společný regionální operační program
SROP je operační program z programovacího období 2004-2006, jehož hlavním
cílem byl udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti. SROP byl realizován
jak formou individuálních projektů (příjemci byli jak veřejné, tak soukromé subjekty),
tak formou tzv. grantových schémat (zde jsou příjemci podpory kraje, které
prostředky přerozdělují konečným příjemcům, kteří realizují projekty, např. malým a
středním podnikům). Do SROP bylo za celou ČR předloženo celkem 5 668
projektových žádostí, z toho bylo realizováno 2 801 individuálních projektů a akcí v
rámci grantových schémat. Realizátorům projektů bylo proplaceno z EU 12,3 miliardy
korun.Více informací o zaměření SROP je k dispozici na stránkách www.strukturalnifondy.cz/getdoc/b2927052-4af6-43b8-8e6e-3723db1d119c/SPOLECNYREGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-(SROP). Olomoucký kraj v rámci SROP
realizoval jak individuální projekty, tak i grantová schémata. Individuální projekty byly
realizovány ve SROP, opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů
při plánování a realizaci programů. Jednalo se o populární projekty Partnerství pro
rozvoj Olomouckého kraje.

Hitem veletrhu byly dotace na zateplení
Olomouc - Příspěvek na zateplení a výměnu oken byl jedním z největších lákadel
nedávno skončeného devátého ročníku přehlídky investičních příležitostí
RegionInvest. Ten proběhl na v rámci tradičního veletrhu Stavotech. O informace na
stánku věnovaném protikrizovým opatřením Olomouckého kraje, byl velký zájem.
Pracovníci Krajské hospodářské komory podrobně referovali o protikrizových
opatřeních Olomouckého kraje takřka třem stovkám zájemců. Velký ohlas měla na
přehlídce také nová publikace Stavby Olomouckého kraje, stejně tak jako přehlídka
vítězných obcí krajského kola soutěže Vesnice roku v čele s celostátním vítězem –
obcí Tučín. Zájemci mohli při prohlídce prezentačního stánku Olomouckého kraje
získat představu o činnosti kraje a největších měst v regionu. Všichni společně
prezentovali nejzajímavější investiční projekty a aktuální materiály z oblasti
cestovního ruchu.

