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JE SKORO PŮLNOC...
Je neděle, skoro půlnoc, ke stropu stou-
pá proužek cigaretového kouře. Inženýr 
Vomáčka právě vyplňuje poslední zálož-
ku Benefi tu. Na vedlejším stole vedle klá-
vesnice už naštěstí leží srovnané všechny 
ostatní dokumenty. Teď jenom fi nálně 
uložit, vytisknout, potom všechno ještě 
jednou zkontrolovat, naskládat do krabi-
ce a ráno dát podepsat starostovi. – „Kde 
jsou u sta hromů další čisté papíry do tis-
kárny? No nic, vytisknu to zítra, bude 
ještě spousta času, stačí být za pět čtyři 
na úřadě v Jihlavě…“
Tak nějak to možná bude na konci května 
vypadat v kanceláři některého zaměstnan-
ce zpracovatelské fi rmy nebo obce. Končí 
totiž výzva pro projekty služeb v cestovním 
ruchu. Jak takový projekt může vypadat ne 

na papíře, ale ve skutečnosti, uvidíte o dvě 
noci dříve: 28. května na druhém ročníku 
loni mimořádně úspěšné NOCI KOSTELŮ. 
Zatímco minulý rok přišlo za tuto jednu 
noc do 35 kostelů v České republice skoro 
100 000 lidí (20 000 v Brně), otevře se letos 
nočním návštěvníkům kolem tří set koste-
lů. Dostanete se na jindy nepřístupné kůry, 
do věží, sakristií a jiných míst. Ale hlavně si 
odnesete kousek nezapomenutelné atmo-
sféry. Více na www.nockostelu.cz.
To ale není ta nejbližší příležitost k setká-
ní s ROP Jihovýchod. Pokud to nemáte 
daleko do Brna, rádi bychom vás pozvali 
na VELKOU IN-LINE JÍZDU BRNEM, kterou 
pořádáme ke Dni Evropy 9. 5. 2010. Poje-
deme z Lužánek krásnou trasou centrem 
Brna přes náměstí Svobody, chystáme také 
akční doprovodný program. 

Zde se také dozvíte, co budou mít 
společného satelitní družice s ROP Ji-
hovýchod a co z toho můžete mít vy. 
Nebo zkuste hned po akci navštívit 
www.jihovychod.cz a od 10. 5. hledejte 
heslo „lovci“.
Těším se s vámi nashledanou na některé 
z našich akcí.

Ing. Artur Zatloukal 
vedoucí odboru řízení 
ROP Jihovýchod
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eCBA – HODNOCENÍ PROJEKTŮ

V minulém čísle newsletteru jsme vám 
aplikaci eCBA, nástroj pro posuzování 
nákladů a přínosů projektu, krátce před-
stavili. Nyní bychom vám rádi detailněji 
popsali způsob hodnocení jednotlivých 
projektů a ukázali pozadí aplikace.

Pokud se podíváme na aplikaci eCBA z po-
hledu správy, jsou zde rozlišeny tři úrovně 
přístupových práv: uživatel, správce projektů 
a administrátor systému. 
Uživatel vidí pouze projekty své a projekty, 
které mu nasdílel jiný uživatel. Správce pro-
jektů vidí všechny projekty a může k nim vy-
tvářet hodnotící verze.

Jako uživatelé jste oprávněni zakládat projek-
ty do systému a pracovat s nimi. Při založení 
projektu kliknutím na tlačítko nový projekt 
a vyplněním údajů na první záložce pak pro-
jekt fi guruje v systému s atributem rozpra-
covaný. V současné době jich evidujeme více 
než 1200.

Po vyplnění požadovaných náležitostí pro-
jektu se dostanete k jeho fi nalizaci, jejímž 
provedením se projekt posune do stavu fi -
nalizovaný. Tím je zamčen pro úpravy a má 
přidělen unikátní fi nalizační kód. Pokud chce-
te i po fi nalizaci provádět ještě nějaké změny, 
stačí kliknout v přehledu projektů na ikonku 
„zkopírovat projekt“ a všechny vyplněné 
údaje se zkopírují do nového projektu s atri-
butem rozpracovaný a je možné je měnit. 
Před odevzdáním opět projekt fi nalizujete. 
Pro zajímavost: dosavadní rekordman tento 
cyklus absolvoval dvanáctkrát, projekt byl 
schválen ke spolufi nancování.

tuje se zbytkem projektové žádosti. Popisné 
části se neupravují, ale využíváme možnosti 
zasahovat do číselných údajů. Dle žadatelem 
poskytnutých informací, obecných pravidel, 
zákonů, statistik, vyjádření externích expert-
ních hodnotitelů (ti nemají v aplikaci přiděle-
na žádná vyšší práva a ani v přímo v aplikaci 
nehodnotí) zkoumáme vybrané údaje v pro-
jektu, např.: investiční a provozní stránku pro-
jektu z hlediska možné fi nanční neudržitel-
nosti, možné riziko přefi nancování projektu, 
vhodnost nastavení provozu, například z hle-
diska samofi nancovatelnosti projektu.

Dále přistupujeme k revizi zadaných dopadů 
projektu opět s údaji poskytnutými žadate-
lem, externím expertem a obecnými pravi-
dly, statistikami a zákony a to směrem dolů 
u hodnot žadateli nadsazených nad hodnoty 
odpovídající povaze projektu.

Kterýkoliv z fi nalizovaných projektů můžete 
vytisknout a podat k nám jako přílohu žá-
dosti o dotaci. Na konci výzvy a při otvírání 
projektů podle fi nalizačních kódů převede-
me ty správné verze fi nalizovaných projektů 
v aplikaci eCBA do stavu registrovaný a při-
dělujeme evidenční číslo (poslední pořadové 
pětičíslí v registračním čísle projektu). 

Po registraci systém nabízí uživatelům s přístu-
povými právy správce projektů a vyššími tvorbu 
hodnotitelských verzí projektu. Hodnotitelské 
verze se ve své podstatě chovají naprosto přes-
ně jako kopie fi nalizovaných projektů, patří však 
jinému uživateli a mají o jednu záložku více. Je 
nazvána hodnocení a obsahuje hodnotitelské 
komentáře k dané hodnotící verzi. 

Při hodnocení projektu prochází hodnotitel 
záložku po záložce a vyplněné údaje konfron-
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Hodnotící záložka nabízí možnost projekt 
bodově bonifi kovat v případě, že z žadate-
lova popisu jsou identifi kovány relevantní 
přínosy projektu v předdefi novaných do-
padech nezachytitelné, nebo zachytitelné 
ve více než dvou skupinách dopadů, ne-
boť aplikace neumožňuje zadat více než 
jeden dopadový překryv. 

Máme možnost počítat socioekonomický pří-
nos projektu zvlášť pro každou skupinu dopa-
dů a výsledky promítnout do bonifi kace.

V případě, že z projektu není možné ani 
při kvalifi kovaném posouzení například 
externím expertním hodnotitelem dovodit 
průkaznou konstrukci hodnot dopadů pro 
konfrontaci s doloženými fakty v projekto-
vé žádosti či jinde, nebo při absenci podkla-
dů pro zdůvodnění žadatelem vyplněných 
hodnot dopadů, může hodnotitel nahradit 

11. dubna 2010 byl slavnostně otevřen nově 
zrekonstruovaný pavilon B v areálu Základní 
školy Šlapanice, kde se nachází bazén a tělo-
cvična. Původní nevyhovující a nevyužívaný 
bazén byl kompletně zrekonstruován a nyní 
jej mohou plně využívat nejen žáci školy, ale 
například Gymnázium Šlapanice, mateřské 
školy, Sokol, Orel, Junák, Skaut a další. Bazén 
bude přístupný také široké veřejnosti. Projekt 
byl podpořen dotací z ROP Jihovýchod. 

Autor fotografi e Mgr. Magdalena Černá

né posouváme do stavu podpořený se 
symbolem mince, neschválené do stavu 
zamítnutý se symbolem červeně přeškrt-
nutého papíru.

Proces hodnocení cost-benefi t analýz je 
složitý, ale plně transparentní a přísně ob-
jektivní včetně rekonstruovatelnosti hod-
notících postupů. Vždy se při hodnocení 
projektu snažíme jít až na jeho dřeň a do-
sáhnout objektivního posouzení ve všech 
kritériích.

Ing. Richard Veselý, 
manažer procesů ROP 
Jihovýchod. 

opravu každé jednotlivé hodnoty procent-
ní penalizací bodového výsledku. Může se 
tak stát např. při zjevných, obtížně odděli-
telných duplicitách v dopadech apod.

Jak možnosti bonifi kace, tak možnosti pe-
nalizace projektů jsou využívány ve výše 
odůvodněných případech.

Počet hodnotících verzí není omezen, 
zpravidla se vyskytují dvě, stejně jako 
u ostatních částí hodnocení projektu. Pro 
hodnocení v aplikaci eCBA platí stejná 
pravidla jako pro ostatní částí hodnocení. 
Výsledné hodnocení projektu se vypočítá 
jako aritmetický průměr jednotlivých hod-
notících verzí zaokrouhlený na půlbod.
Celý proces je završen „úklidem“ po roz-
hodnutí Výboru regionální rady Jihovýchod 
o schválení či neschválení jednotlivých 
projektů ke spolufi nancování. Schvále-

VE ŠLAPANICÍCH MAJÍ ZREKONSTRUOVANÝ BAZÉN
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závazek v JMK
dosaženo v JMK
závazek na VYS
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Pracovní místa z projektů ROP Jihovýchod po letech

Zdroj: Z údajů v monitorovacím systému k 19. 4. 2010

Prostřednictvím Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod ply-
nou do regionu Jihovýchod fi nanční 
prostředky, které vytvářejí novou 
infrastrukturu a napomáhají zhodno-
covat tu stávající v oblasti dopravy, 
cestovního ruchu i občanské vybave-
nosti. Jejich přínos nespočívá pouze 
v rekonstrukci či novostavbě objektu 
sloužícího ke konkrétnímu účelu v po-
době škol, kulturních a sportovních 
zařízení, zařízení sociálních služeb či 
široké škály turistické infrastruktury, 
ale přináší s sebou i další efekty. Jed-
ním z těchto efektů je také pozitivní 
dopad na zaměstnanost. 

vřených smlouvách o poskytnutí dotace a stav 
v podobě dosažené resp. již vytvořené hod-
noty pracovních míst. Stav závazek udává po-
čet pracovních míst s respektováním časové-
ho období 1 roku ode dne ukončení realizace 
projektu pro jejich vytvoření. Ke vzniku pra-
covních míst však zpravidla dochází i v kratším 
časovém období, což je jednoznačně patrné 
z hodnot v roce 2009, kdy dle závazku mělo 
být vytvořeno 10 pracovních míst, a to pro-
střednictvím projektů, které svou realizaci do-
končily v roce 2008, avšak ve skutečnosti bylo 
vytvořeno 64 pracovních míst, neboť vznikla 
nová pracovní místa i u projektů, dokonče-
ných v roce 2009, tedy v kratším termínu, než 
který je dle smlouvy o poskytnutí dotace pro 

Tvorba nových a udržení stávajících pracov-
ních míst byla, je a bude důležitým indikativ-
ním prvkem o stavu ekonomiky. Graf, který 
vidíte, uvádí statistku zpracovanou prostřed-
nictvím indikátoru pracovních míst, ke které-
mu se žadatelé ve svých projektech zavazují, 
a který v případě podpoření projektu vstu-
puje také do smlouvy o poskytnutí dotace. 
Závazek vytvoření pracovních míst musí pří-
jemce naplnit nejpozději do 1 roku ode dne 
ukončení fyzické realizace projektu a násled-
ně zachovat během doby udržitelnosti. 

Graf zachycuje 2 stavy pracovních míst (v roz-
dělení dle obou krajů). Jedná se o stav v po-
době závazku, tedy hodnoty uvedené v uza-

JAK TVOŘÍTE PRACOVNÍ MÍSTA?
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Dosažené počty pracovních míst

Pracovní místa z projektů ROP Jihovýchod po letech kumulativně 
na Vysočině

Zdroj: Z údajů v monitorovacím systému k 19. 4. 2010

Pracovní místa z projektů ROP Jihovýchod po letech kumulativně 
v Jihomoravském kraji

příjemce závazný. Největší nárůst v podobě 
nově vytvořených pracovních míst očekáváme 
v roce 2010 a 2011, což je spojeno s ukonče-
ním realizace projektů, resp. jednoroční lhůty 
u silných výzev z let 2008 a 2009.

Ve výše uvedeném indikátoru sledujeme 
„pouze“ přírůstek v pracovních místech, tedy 
hodnotu generovanou projektem nově oproti 
stávajícímu stavu. V polovině programovacího 
období můžeme tedy konstatovat, že do roku 
2015 bude prostřednictvím podpory z ROP Ji-
hovýchod vytvořeno téměř 600 nových pra-
covních míst. Je však nutné doplnit, že reali-
zace projektů má v případě otázky pracovních 
míst další 2 úrovně:

Ze statistiky dále vyplývá, že nově vytvořená 
pracovní místa jsou situována zejména do ob-
lasti cestovního ruchu, avšak pozadu nezůstává 
ani oblast občanské vybavenosti, kde vznikají 
pracovní místa u školské, kulturní i sociální in-
frastruktury. Jsme potěšeni, že dotace z ROP 
Jihovýchod podporují zaměstnanost v obou re-
gionech a věříme, že i nadále budeme sledovat 
tento pozitivní trend.

Autor: 
Ing. Renata Pavlů
vedoucí odboru 
implementace 
projektů Jihlava

a)  zlepšení pracovních podmínek pro stávající 
zaměstnance např. ve školách, zařízeních 
sociálních služeb či ubytovacích kapacit pro 
cestovní ruch, které spočívá v modernizaci 
pracovního prostředí;

b)  vytvoření či zachování již existujících pra-
covních míst v případě tzv. multiplikačního 
efektu, který se nejmarkantněji projevuje 
zejména v případě investic do cestovního 
ruchu, a to v podobě vzniku navazujících 
služeb, kdy zvýšený příliv turistů do dané 
oblasti vyvolává potřebu zajištění chybějí-
cích a doplňkových činností např. stravova-
cích, ubytovacích apod. 
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Současně slavíme Den Evropy na náměstí Svobody – EVROPA VŠEMI SMYSLY
Program probíhá od 12.00 do 22.00

Hudební scéna: Divadelní scéna:
Yellow Sisters Divadlo Vojta Vrtek – Jak šlo vejce na vandr
Květy Divadlo Líšeň – Paramisa
All Stars Refjúdží Band Divadlo Koňmo a Teatr Víti Marčíka – Péro za kloboukem
Monika Načeva + Michal Pavlíček + DJ Five
Mitsoura (Maďarsko)

Doprovodné akce pro děti a dospělé: škola bruslení, tanec na bruslích, hry pro děti, kreslení na obličej

Záštitu nad akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje a předseda Regionální rady Jihovýchod Michal Hašek 
a primátor statutáního města Brna Roman Onderka.

Více informací na www.jihovychod.cz

Program před Střediskem volného času v Lužánkách od 15 hodin.

Trasa jízdy:
Lužánky – Bratislavská – Dornych – Úzká – Křídlovická – Nové sady – Dornych – Malinovského náměstí – 
náměstí Svobody – Lidická – Lužánky

VELKOU IN-LINE JÍZDU BRNEM
9. KVĚTNA 2010, START V 16 HODIN

Regionální rada Jihovýchod ve spolupráci se statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem pořádají

Akci pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR
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MODERNÍ AREÁL VZNIKL 
ZA POMOCI EVROPSKÝCH PENĚZ
Nové víceúčelové hřiště mají od začátku dubna k dispozici v Moravském Písku 
na Hodonínsku. Moderní areál, který vznikl za pomoci více než sedmimiliono-
vé dotace z ROP Jihovýchod, v sobotu slavnostně otevřel předseda Regionální 
rady Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. 
Nové hřiště vzniklo v místech nevyužívané školní zahrady v areálu tamní základní školy. Kvalitní 
sportovní prostředí zde naleznou zájemci o házenou, fl orbal, basketbal, volejbal, tenis a další míčové 
hry. Součástí hřiště jsou dráhy pro skok daleký a vysoký i tréninkové tenisové hřiště. Celý areál je 
osvětlený a bude sloužit jak potřebám dětí základní a mateřské školy, tak místním občanům. „Před 
nedávnem jsem měl možnost přijmout velmi úspěšné házenkářky Veselí nad Moravou, vítězky Čes-
kého poháru – přál bych si, aby mezi zdejší sportovní mládeží mohly i díky novému hřišti v budouc-
nu vyrůst podobné sportovní hvězdy,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Slavnostní přestřižení pásky hejtmanem 
Michalem Haškem se zástupci Moravského 
Písku

NIK
ROPSKÝC
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Vážení příjemci dotací z ROP Jihovýchod, věnujte prosím pozornost novým metodickým pokynům, které vešly v platnost v březnu 2010. 
Přinášíme jejich stručný přehled, bližší informace naleznete na www.jihovychod.cz.

Metodické pokyny Úřadu Regionální rady upravují a mění prováděcí dokumentaci Regionálního operačního programu Jihovýchod 
(Příručku pro žadatele a příjemce, Prováděcí dokument). Prováděcí dokumentace je vždy platná pro určitou výzvu k předkládání pro-
jektů (platnost je uvedena zpravidla na druhé straně dokumentu). Metodické pokyny mají přednost před skutečnostmi uvedenými 
v prováděcí dokumentaci.

Metodický pokyn Obsah pokynu Účinnost od

4/2010 EX Oznámení o konání neinvestičních aktivit projektu. 4. 3. 2010

5/2010 EX

–  Defi nování pojmů pro projekty registrované v rámci oblastí podpory 2.1 Rozvoj 
infrastruktury pro cestovní ruch Regionálního operačního programu Jihovýchod, jež jsou 
zaměřeny na ubytovací zařízení.

– Nová ofi ciální jednotná klasifi kace ubytovacích zařízení České republiky 2010–2012. 

4. 3. 2010

6/2010 EX Udržitelnost projektu z oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. 29. 3. 2010

7/2010 EX Způsobilost výdajů na marketingové studie cestovního ruchu a obdobné aktivity v oblasti 
podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. 29. 3. 2010

8/2010 EX Cena nemovitosti určená znaleckým posudkem. 29. 3. 2010

NEJNOVĚJŠÍ METODICKÉ POKYNY
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Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, primátor města Jihlava Jaroslav Vymazal a ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta 
Sargánková v neděli 25. 4. 2010 slavnostně otevřeli novou cyklostezku Jihlava–Třebíč–Raabs. 

Součástí slavnostního otevření byla veřejná cyklojízda se startem v 10.50 hod. v Křižíkově ulici. Odtud se peloton vydal na společnou 
jízdu do Luk nad Jihlavou, Přibyslavic a Třebíče.

Sportovní akci již od 10 hodin provázel kulturní program na Ma-
sarykově náměstí v Jihlavě za účasti cyklistických legend, Pavla 
Padrnose, Jána Svorady a Josefa Zimovčáka. Součástí programu 
byla také biketrialová show Michala Matyse či žonglérské umění 
Vaška Kagu Pecy. Akce se zúčastnil i Jiří Ježek, paralympijský vítěz 
a mistr světa v cyklistice.
Vzhledem k nádhernému slunečnému počasí bylo Masarykovo 
náměstí téměř zaplněno cyklisty, kteří s námi novou cyklostezku 
projeli. Všem děkujeme za účast a věříme, že cyklostezka bude 
využívána minimálně stejně hojně, jako při jejím otevření.

OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY Z ROP JIHOVÝCHOD – 
ÚSPĚŠNÁ OD STARTU

Kontinuální cyklostezka napříč regionem vede z Jihlavy 
do rakouského městečka Raabs an der Thaya. 
Dobrovolný svazek Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs sdružuje 
25 obcí a měst a na zajištění projektu má schválenou dotaci 
ROP Jihovýchod ve výši 70,7 milionu korun.Účastníci cyklojízdy těsně před startem

Jiří Běhounek, Marta Sargánková a Jaroslav Vymazal zahajují akci Cyklojízdu podpořili i Pavel Padrnos, Ján Svorada a Josef Zimovčák
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Výhon, turistický okruh s rozhlednou v Židlochovicích, podpořený dotacemi ROP Jihovýchod, získal cenu Nejlepší inves-
tice roku 2009 v soutěži TOP INVEST 2009 vyhlašované ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem pro místní 
rozvoj, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a společností Veletrhy Brno. 

Hlavním lákadlem turistického okruhu Výhon v Židlochovicích je unikátní rozhledna Akátová věž. Brněnský architekt Pavel Jura je auto-
rem projektu téměř 18metrové dřevěné stavby kruhového půdorysu o průměru 3,7 metru. Plášť stavby, nosnou konstrukci schodiště 
i celé stavby tvoří třicet nosných sloupů. V harmonii s okolními obilnými poli je dle autora projektu hlavní stavební materiál – akátové 
dřevo, doplněné ocelovými konstrukcemi. Rozhledna je volně celoročně přístupná. 

Turistický okruh je vybaven informačním systémem a turistickým mobiliářem. Trasa vede přírodním parkem Výhon a naučnou stezkou 
uprostřed malebné mozaiky sadů, zahrad, vinic, lesíků a travnatých lad. Součástí okruhu je také nově upravený park kolem gotické 
zvonice. Židlochovičtí si od nové atraktivity slibují větší zájem návštěvníků a prodloužení délky jejich pobytu ve městě.

VÝHON JE NEJLEPŠÍ INVESTICÍ ROKU 2009
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ODDĚLENÍ MONITORINGU A EVALUACE

Naše oddělení je v kontaktu s žadateli 
a příjemci mnohem víc, než by se dalo 
předpokládat. Téměř denně proběh-
ne pár telefonátů ohledně BENEFITu7. 
S některými příjemci jsme si tak vytvořili 
takřka přátelský vztah. Podíl na tom má 
fakt, že ne každý je ochoten pročítat pří-
ručku k systému, kterou jsme připravili. 
Asi proto, že je nabitá informacemi a bez 
odlehčení. Žádná beletrie. Takové jsou 
i další příručky, které OME připravuje 
a systémy se kterými pracuje. Pracujeme 
s MONIT7+, který je systémem řídícího 
orgánu ROP Jihovýchod, MSC2007, kde 
se shromažďují data ze všech operačních 
programů a ve větší či menší míře jsme 
napojeni na dalších 5 systémů a navazu-
jící databáze. Pracujeme jak na rozvoji 
těchto systémů, tak na jejich správném 
naplňování aktuálními daty. Takže se 
nemůžeme divit, že při představě naše-
ho oddělení se obvykle každému vybaví 
„informační systém“. 

Kdekoho potom překvapí, jak velkou část 
pracovní doby věnujeme úplně jiným ob-
lastem, jako jsou metodické postupy pro 
některá další oddělení úřadu, konzulta-
ce například v oblasti fi nančních toků atp. 
Nesmíme zapomenout na tvorbu zpráv pro 
nadřízené orgány a veřejnost nebo hodno-

cení provádění programu a jeho jednotlivých 
částí, správa indikátorové soustavy, příprava 
setkání monitorovacího výboru, na kterém 
se setkáváme se zástupci ministerstev, krajů 
a dalších zainteresovaných subjektů. Těžko 

byste hledali proces v rámci činnosti Úřadu 
Regionální rady, který by bez nás mohl pro-
běhnout, a ve kterém nejsme zapojeni.

Nálepku oddělení „informačního systému“ se 
asi marně budeme snažit strhnout. Zkusíme 
ji tedy aspoň vylepšit. Spojení se systémem 
není nic záviděníhodného, je totiž tradičně 
spojován s velkými problémy. Donedávna, 
když pracovník odd. realizace projektů slyšel 
„MONIT“, upadal do deprese a spěšně vy-
plňoval žádost o týdenní dovolenou, kterou 
hodlal strávit někde mimo dosah interneto-
vého pokrytí. Zoufalí žadatelé po nerovném 
boji s nefunkčním BENEFITem telefonovali 
i o víkendu. Ta doba už je ale naštěstí pryč. IS 
se dostal do stavu, který je možné považovat 
za funkční, v řadě oblastí je uživateli oporou. 
Pokud však stále ještě se systémem bojujete, 
neváhejte zavolat nebo napsat, jsme tu pro 
vás a rádi vám pomůžeme. 

Za oddělení monitoringu a evaluace 
Mgr. Ljubomir Džingozov

ZNÁTE 
NÁŠ ÚŘAD?

Zleva: Mgr. Ljubomir Džingozov,  Ing. Věra Gallová, Mgr. Eva Doležalová a Ing. Zuzana Částková

Co je to monitoring? 
Komplex činností k zajištění informací o prová-
dění operačního programu, které jsou podkla-
dem pro řízení programu a reporting směrem 
k nadřízeným orgánům a veřejnosti

Co je to evaluace?
Vyhodnocování provádění programu s cílem 
získat informace pro řízení programu případně 
navrhnout úpravy programu. Hodnotí soulad 
se stanovenými cíli, resp. pomáhá cíle stanovit.
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VÍTEJTE VE STARÉM MĚSTĚ V TELČI

REDAKCE
Úřad Regionální rady Jihovýchod

Kateřina Dobešová
Oddělení publicity a technické pomoci
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz MK ČR E 18968

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci ve výši té-
měř 19 milionů korun při celkové investici 28 mili-
onů korun. Na účel a zaměření projektu jsme 
se zeptali Vladimíra Ševce, vedoucího odboru 
rozvoje a územního plánování města Telč.

Pane Ševče, město Telč je velmi úspěš-
ným žadatelem o dotace z ROP Jiho-
východ, kolik projektů jste již podali 
a kolik bylo úspěšných? 
Do ROP Jihovýchod jsme podali celkem 
11 projektů. Z toho úspěšných bylo osm. 
Úspěšné projekty se dotýkají všech tří 
dostupných prioritních os ROP a jsou za-
měřeny např. na zkvalitnění občanské 
vybavenosti (především škol), revitalizaci 
prostranství, rozvoj cestovního ruchu (in-
vestiční i neinvestiční projekty) či zkvalit-
nění dopravní obslužnosti a veřejné do-
pravy.

Vraťme se k projektu Vítejte ve Sta-
rém Městě v Telči. Co je náplní pro-
jektu? 
Smyslem projektu bylo rozšířit turistickou 
programovou nabídku města Telče. Celým 

projektem se prolíná snaha oživit a zpří-
stupnit návštěvníkům zajímavá, atraktivní 
místa a zákoutí a ukázat, že město Telč 
má mimo unikátního historického centra 
(UNESCO) možnost nabídnout návštěvní-
kům mnohem více. Jednotícím mottem 
projektu je právě oživení Starého Města 
a přivedení návštěvníků do atraktivních 
míst a zákoutí Telče.

Čím je lokalita Staré Město zajímavá, 
proč ji chcete zviditelnit? 
Staré Město je od roku 1995 prohlášeno 
za památkovou zónu. Převažuje zde typic-
ká historická zástavba vesnického charak-
teru. Nejvýraznější dominantou Starého 
Města je kostel Matky Boží, budova rene-
sančního špitálu, založeného Zachariášem 
z Hradce, či parní mlýn, významná kulturní 
a technická památka. Cesta kolem Staro-
městského rybníka, která spojuje historic-
ké jádro města se staroměstským před-
městím, je lemovaná barokními plastikami 
svatých z 18. století. Zajímavostí je, že dle 
dochovaných pramenů je právě území 
dnešního Starého Města místem, kde za-
čala vznikat Telč. Naši snahou je všechny 
atraktivity propojit a více odhalit návštěv-
níkům krásy a tajnosti Starého Města.

Co konkrétně bylo z dotace vybudováno? 
Došlo ke zlepšení stavu přístupových cest, 
zkvalitnění povrchu a rozšíření naučné stez-
ky Město a voda (vyznačena v roce 2007 
s podporou fondů EU – SROP), umístění 
doprovodného mobiliáře na vhodná místa, 
včetně atraktivních dětských prvků, či vybu-
dování vyhlídkového mola. Nedílnou součástí 

a dokladem o komplexnosti projektu je ob-
jevení/představení nepoznaných míst lokality 
Starého Města a dalších částí Telče prostřed-
nictvím marketingových aktivit. Ty spočívají 
ve vytvoření propagačního materiálu – tu-
ristického průvodce, a osazení informačních 
tabulí na vhodná místa. 

Jak projekt pomáhá městu, jaké oče-
káváte přínosy? 
Jde především o zkvalitnění infrastruk-
tury cestovního ruchu. Předkládaný pro-
jekt rozšiřuje programovou nabídku pro 
návštěvníky města Telče, což refl ektuje 
jednu z nejzásadnějších slabých stránek 
v oblasti cestovního ruchu. Naší snahou je 
nejen přilákat více návštěvníků do města, 
ale především je zde udržet delší dobu.
Projekt nabízí aktivní vyžití pro širokou cílovou 
skupinu. Zvýšený důraz je kladen na rodiny 
s dětmi. Proto je součástí projektu také např. 
atraktivní dětské hřiště či vyhlídkové molo. 
Samozřejmě nelze opomenout přínosy 
ve formě vyžití pro občany města. Nově 
opravené komunikace, vycházkové trasy, 
doplněný mobiliář přímo vybízí občany 
města k procházkám a odpočinku.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY
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SDRUŽENÁ STEZKA PRO CYKLISTY 
A CHODCE ŘÍČKY–DOMAŠOV

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci 
ve výši 4,6 milionů korun při celkové inves-
tici 5,0 milionů korun. Na účel a zaměře-
ní projektu jsme se zeptali Ing. Arch. 
Ludmily Fišerové, starostky obce Říčky.

Paní starostko, popište nám prosím 
důvod, proč jste se rozhodli realizovat 
sdruženou stezku pro cyklisty a chodce? 
K realizaci sdružené stezky pro cyklisty 
a chodce nás vedly dva hlavní důvody:

• Bezpečný bezbariérový pohyb chodců 
mezi obcemi Říčky a Domašov, kde byl 
pohyb pěších možný pouze po frekvento-
vané silnici. 
Občané obou obcí – děti, mládež i do-
spělí, využívají společnou občanskou vy-
bavenost jako je základní a mateřská ško-
la, zdravotní středisko, restaurace, kostel 
a hřbitov v Domašově nebo sportovní areál 
v Říčkách. Obcemi prochází frekventovaná 
krajská silnice II/602 Brno–Jihlava, sloužící 
jako objízdná trasa v případě neprůjezdné 
dálnice D1. Pohyb chodců po krajnici této 
komunikace, zvláště v zimním období, byl 
velmi nebezpečný. Bezbariérová sdružená 
stezka pro cyklisty a chodce s vyloučením 
jakýchkoliv kontaktů s motorovou do-

pravou zajišťuje bezpečný pohyb cyklistů 
a chodců mezi obcemi a je pro občany 
obcí velkým přínosem.

• Doplnění vybudovaného komplexního 
cykloturistického systému mikroregionu 
DOMAŠOVSKO o novou bezpečnou trasu 
bez kontaktu s motorovou dopravou.
Vybudovaný úsek cyklostezky je součástí 
komplexního cykloturistického systému mi-
kroregionu DOMAŠOVSKO, vybudovaného 
v roce 2003 s podporou EU, ČR a Jihomo-
ravského kraje v rámci programu SAPARD. 
Cykloturistický systém převádí cyklisty 
z Chroustovského údolí do osady Šmel-
covna v údolí Bílého potoka, přičemž jeho 
část, která byla vedena po zmiňované silnici 
II/602, je odvedena do bezpečné trasy.
Nově vybudovaný úsek sdružené stezky 
pro cyklisty a chodce Říčky–Domašov je 
součástí zamýšlené cyklistické trasy podél 
silnice II/602 z Říčan do Velké Bíteše.

Je stezka součástí většího celku? 
Stávající projekt navazuje na projekt „Rozvoj 
turistiky, cykloturistiky a sportu v mikroregi-
onu DOMAŠOVSKO. Jeho realizace přinesla 
do území nové možnosti kvalitního využití 
volného času pro relaxaci, poučení a posílení 
fyzické kondice a přilákala mnoho regionálních 

návštěvníků, především z řad cyklistů. Projekt 
přispěl k revitalizaci dopravní infrastruktury 
a občanské vybavenosti obcí mikroregionu. 
Důležitým aspektem projektu bylo technické 
řešení vedení bezpečných cykloturistických tras 
mimo frekventované komunikace – bez kon-
taktu s motorovou dopravou. Sdružená stezka 
pro cyklisty a chodce Říčky–Domašov na dříve 
realizovaný projekt navazuje a stává se jeho 
součástí.
V širších souvislostech je stezka součástí spo-
lečně připravovaného projektu čtyř sousedících 
mikroregionů: ČEBÍNKA, PORTA, DSO DEBLÍN 
a BÍLÝ POTOK, který je postupně uskutečňo-
ván a na projekt „Rozvoj turistiky, cykloturisti-
ky a sportu v mikroregionu DOMAŠOVSKO“, 
realizovaný v roce 2003, přímo navazuje.

Plánujete v nejbližší budoucnosti ješ-
tě další projekty podporované dota-
cemi z Evropské unie? 
V současné době je prioritou obce Říčky 
i ostatních obcí sdružených v mikroregionu 
DOMAŠOVSKO vybudování základní tech-
nické infrastruktury, především odkanalizo-
vání obcí a čištění odpadních vod. Již dvakrát 
nebylo žádosti o poskytnutí dotace na vybu-
dování nové společné ČOV a příslušných ka-
nalizačních stok vyhověno. V současné době 
máme na SFŽP podánu třetí žádost o dotaci 
s podporou EU, o níž by mělo být v nejbližší 
době rozhodnuto. V případě schválení dota-
ce bude pro zajištění nutné fi nanční spoluú-
časti obcí otevřít dlouhodobý bankovní úvěr, 
který bude zásadním způsobem limitovat 
jakékoliv jiné investiční aktivity. 

Děkujeme za rozhovor.
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