
ZA PŘÍZNIVÉHO počasí dala radnice pokyn k úklidu dříve, než začne blokové čistění města. Přehled úseků a termínů přinášíme uvnitř NJR.
 Foto: Lubomír Maštera

Jihlava už uskutečnila nebo 
nyní realizuje celkem 34 projek-
tů s podporou evropských peněz, 
radnici se do města podařilo do-
stat už bezmála miliardu korun. 

V souvislosti s tím se často píše o 
tak zvaných korekcích, kdy příjem-
ce musí z nějakého důvodu část 
dotace vrátit nebo část schválené 
podpory nedostane k vyčerpání. 

„Korekce bývají vykreslovány jako 
fatální pochybení radnice, rádo se 
při tom zapomíná na reálné přínosy 
dotací pro město a že drtivá většina 
přiznaných peněz ve městě zůstane. 
V případě Jihlavy jsou korekce mi-
nimální,“ uvádí na pravou míru ná-
městek primátora pro oblast inves-
tic Vratislav Výborný (ČSSD). 

Jeho slova potvrzuje mluvčí Úřa-
du Regionální rady regionu sou-
držnosti Jihovýchod Kateřina 
Dobešová. „Jihlava se v chybovosti 
nevymyká oproti standardu, měla 
běžná pochybení, ba naopak čerpá 

úspěšně a plynule dle harmonogra-
mu ve všech oblastech podpory. Míra 
chybovosti je v normě i dle výkladu 
Evropské komise, která má i na ope-
rační programy limit 2% chybovosti, 
které jsou pro ni uznatelné bez ná-
sledků pro daný program. Můžeme 
konstatovat, že město Jihlava se řadí 
mezi ty velmi dobré příjemce dotace 
z ROP Jihovýchod,“ uvedla mluv-
čí úřadu, prostřednictvím kterého 
Jihlava podporu získává.

Jihlava celkově může získat až 
970 milionů korun, přičemž ko-
rekce jsou necelá 2 % z celkově 
proplacené dotace, v přepočtu na 
všechny dotační peníze, tedy i na 
ty ještě nevyplacené, klesá chybo-
vost na 0,9 %.

„Dotace jsou pro město v mnoha 
ohledech velkou pomocí, řada projek-
tů by se bez nich nikdy neuskutečnila 
a město by se nerozvíjelo takovým 
tempem, jako tomu v současnosti je. 
Jejich administrativa se ale stala také 

bičem na příjemce. Několik jedinců 
je využívá jako své politikum, či si 
jejich prostřednictvím chladí žáhu, 
ačkoliv třeba s jejich osobními pro-
blémy přímo nesouvisí, rádi někomu 
přidají zbytečnou práci,“ pozname-
nal náměstek primátora Vratislav 
Výborný. 

Jeho slova směřují k osobám a or-
ganizacím, které na čerpání dotací 
určitých projektů posílají podněty 
ke kontrolám, někdy i na několi-
krát zkontrolované akce. 

„Už jen to, že na nějaký projekt při-
jde kontrola, vrhá na úřad pochyb-
nosti. Že poslední řádné i mimořád-
né kontroly odešly bez připomínek 
nebo jen s drobnými komentáři, se 
potom už tolik nepublikuje. Ač jsou 
kontroly velkým administrativním 
zatížením a úředníci by mohli praco-
vat na užitečnějších věcech, výsledky 
ukazují, že tuto problematiku úřad 
zvládá,“ poznamenal Vratislav Vý-
borný.  -tz-

Jihlava umí čerpat dotace
Veřejná beseda na téma

10 top akcí ve městě
Desatero problémů města

Místa, kde se cítím/necítím dobře
ve středu 15. dubna

od 16.30 hodin
v DIODu, Tyršova 12a

Chovatelská přehlídka trofejí
V gotickém sálu magistrátu

23. až 26. dubna od 8 do 16 hodin,
27. dubna od 8 do 15 hodin.

Čarodějnice 2015 a
Brány památek dokořán

Ve čtvrtek 30. dubna od 15.30 na 
Masarykově náměstí.

Program uvnitř vydání NJR.

Jihlava připravuje na oslavy
Dne vítězství

6. května  v 19 hodin slavnostní 
koncert a 

7. května od 10 hodin program na 
Masarykově náměstí.

Podrobný přehled přineseme 
v dalším vydání NJR.

duben


