TISKOVÁ ZPRÁVA
Tisková zpráva Leo Steinera k miliardové korekci v ROP SZ
Téma: Evropská komise potvrdila několikamiliardovou korekci v ROP SZ,
což zastaví rozvoj Ústeckého a Karlovarského kraje na několik let
(6. února 2013, Ústí nad Labem). Vedení Regionálního operačního programu Severozápad (dále jen ROP SZ)
a odpovědná ministerstva obdržela tento týden odpověď z Evropské komise (dále jen EK) ohledně
odvolání proti více jak 3 miliardové korekci za netransparentní rozdělování eurodotací v tomto regionu. EK
potvrdila výši korekce, což znamená zastavení rozvoje regionu minimálně na období 4 let. S ohledem na
další rizika spojená s tímto programem (další miliardové ztráty) je vážně ohroženo fungování Ústeckého a
Karlovarského kraje.
Před více jak půl rokem Evropská komise na základě svých šetření stanovila korekce ve výši 3,4 mld. Kč za
netransparentní rozdělování dotací v ROP SZ. Vedení ROP SZ reprezentované zástupci Ústeckého a
Karlovarského kraje se proti tomuto rozhodnutí na podzim loňského roku odvolalo. V těchto dnech přišla z EK
dlouho očekávaná odpověď. „Jsou situace, kdybych si moc přál mýlit se. Již před více jak půl rokem jsem varoval
oba kraje předtím, že korekce je velmi pravděpodobná a že vedení ROP SZ s jeho Úřadem musí mít připravený
kvalitní záchranný plán, který bude ztráty minimalizovat. Ačkoliv odborná ani neodborná veřejnost nebyla
seznámena s tímto plánem, tak věřím, že nyní již tomu tak neprodleně bude “, sdělil Leo Steiner.
Situace je velmi vážná, jelikož oba kraje dlouhodobě hospodaří se schodkem a vlastní miliardová korekce velmi
dramaticky ohrožuje jejich další rozvoj. Oba kraje budou nuceny okamžitě přijmout krizové finanční řízení, včetně
změny nedávno schválených rozpočtů na letošní rok. Situace je o to vážnější, že ztráty mohou být výrazně vyšší
než předmětné korekce, jelikož v programu jsou další problémy (Desítky nezasmluvněných projektů za stovky
milionů, které prošly hodnocením a byly realizovány, ovšem nebudou moci být z dotace proplaceny. Dále jde o
nedodržení pravidla n + 2/n + 3 a riziko přealokace do jiných operačních programů, apod.).
V současné době se nabízí dvě základní možnosti řešení. Jednou z nich je nezaplacení korekcí, soudní spor
vedení ROP SZ s Vládou ČR a Evropskou komisí a tím neobnovení ROP SZ. Druhou možností je uhradit ve
splátkách korekci, obnovit fungování ROP SZ a podpořit více jak 6-ti mld. další nové projekty. Obě tyto možnosti
ovšem znamenají miliardové ztráty, které zaplatí občané těchto krajů. „Budu iniciovat všemi dostupnými legálními
prostředky aktivitu, která by vedla k tomu, aby oba kraje soudně vymáhaly prokazatelnou vzniklou škodu díky
netransparentnímu a trestněprávnímu jednání předchozího vedení ROP SZ a jeho Úřadu. Nesmí se stát, že zloděj
zůstane nepotrestán a škodu bude platit poškozený, tzn. my občané!“, doplnil Leo Steiner
V České republice se nejedná o první případ, jelikož obdobné se již před lety řešilo v menší míře v ROP Jihozápad.
Zde kraje přiznaly chybu, korekci ve splátkách hradí, program byl přenastaven a znovu otevřen. „Jsem
přesvědčený, že mnohem větší ztráty nastanou, pokud kraje nepřiznají chybu a budou svalovat vinu na jiné. Pokud
si takové řešení vybere současné vedení obou krajů, tak je pak vystavují riziku jejich bankrotu a zastavení rozvoje
na minimálně jednu generaci.“, uzavřel Leo Steiner
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