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Vážení žadatelé a příjemci,
od 1. července 2010 pro vás připravu-
jeme zavedení systému modifi kova-
ných plateb, tedy systému, který vý-
znamně zlevní a usnadní proplácení 
peněz z ROP Jihovýchod. Pro vás to 
zjednodušeně znamená, že nemusíte 
disponovat vlastními, nebo vypůjče-
nými prostředky na předfi nancování 
projektů. 

Nový systém jsme během uplynulého 
půl roku konzultovali a ladili s Minis-
terstvem fi nancí ČR a nyní je již při-
praven pro zavedení. Zbývá nám pou-
ze poslední krok, a to jeho schválení 
Výborem Regionální rady Jihovýchod 
a ofi ciální oznámení. 

Systém je nastaven tak, aby ušetřil 
vaše fi nanční prostředky a usnadnil 
vám, příjemcům, cestu k proplace-
ní a dokončení projektu. Dosud jste 
museli prokazovat fi nanční prostřed-
ky na předfi nancování projektu. Nyní 
vám poskytneme peníze na úhradu 
faktur my, samozřejmě po řádné kon-
trole provedených prací a za dodržení 

všech podmínek. Dalším efektem sys-
tému je také zrychlení proplácení do-
tací. Administrace modifi kované žá-
dosti o platbu do okamžiku proplacení 
bude trvat 40 pracovních dní oproti 
původním 54 pracovním dnům. 

Proplácení neuhrazených faktur bude 
však vyžadovat zvýšenou pozornost 
i z vaší strany, a to při dokládání a vy-
účtování projektu. Systém vás také 
nezbavuje povinnosti zabezpečit si 
fi nancování nákladů na spolufi nanco-
vání projektu a na pokrytí nezpůso-
bilých výdajů a případných provozních 
ztrát po dobu povinné udržitelnosti 
projektu. 

Systém můžete využít, pokud váš 
projekt přesahuje částku 30 milionů 
korun celkových způsobilých výdajů 
projektu. I nadále také zůstává v plat-
nosti původní systém průběžného 
zpětného proplácení, tedy proplácení 
již uhrazených faktur u projektů pod 
30 milionů korun celkových způso-
bilých výdajů a u těch, kteří si tento 
způsob sami zvolí. 

Věřím, že společně zvládneme systém 
uvést do života a vám i nám přinese 
jen pozitivní aspekty v plnění našeho 
společného cíle – rozvoje regionu Ji-
hovýchod za pomoci evropských dota-
cí. Více se k modifi kovanému systému 
plateb dočtete uvnitř tohoto čísla.

Mgr. Marta 
Sargánková
ředitelka Úřadu 
Regionální rady 
Jihovýchod
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NOVINKA ROP JIHOVÝCHOD: MODIFIKOVANÉ PLATBY 
VÝZNAMNĚ USNADNÍ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
Jsme si vědomi náročnosti předfi nan-
cování vašich projektů, a proto jsme 
připravili nový systém jejich propláce-
ní. Věříme, že nový systém vám usnad-
ní čerpání dotací z ROP Jihovýchod.

Co je modifi kovaný systém plateb? 
Jedná se o systém, který je založen na pro-
plácení žádostí o platbu (ŽoP), jejichž sou-
částí budou i neuhrazené faktury (ne 
zálohové) zhotovitele (dodavatele zboží, 
služeb, materiálu apod.). Právě možnost 
předložení i neuhrazených faktur v ŽoP 
bude pro příjemce znamenat výrazné sní-
žení potřeby držení vlastních, případně 
úvěrových prostředků na předfi nancování 
projektů.

Aby mohly být faktury (účetní doklady), 
které budou součástí ŽoP, propláceny, 
úřad provede kontrolu provedení fakturo-
vaných prací. Poté úřad převede prostřed-
ky na jejich úhradu příjemci. Ten pak ne-
uhrazené faktury zhotoviteli ihned zaplatí 
po obdržení fi nančních prostředků (dota-
ce) od úřadu, a to nejpozději do 10 pra-
covních dní od data převedení. Příjemce 
poté doloží úhradu fi nančních prostředků 
dodavateli kopiemi výpisů z účtu. Modi-
fi kované platby nelze použít na vlastní 
zdroje příjemce, které hradí v rámci spolu-
fi nancování projektu. 

Pro koho je modifi kovaný systém pla-
teb určen?
Systém bude možné využít u projektů nad 
30 milionů korun celkových způsobilých 
výdajů projektu. 

Zavedení systému je plánováno od 1. čer-
vence 2010. Bude se vztahovat i na pro-
jekty schválené Výborem Regionální rady 
Jihovýchod před datem zavedení tohoto 
systému, a to za podmínky dodržení mi-
nimálních fi nančních limitů pro projekt 
(u těchto projektů bude nutné uzavřít do-
datek ke Smlouvě o dotaci). 

Jaké jsou další podmínky a doporučení pro 
využití modifi kovaného systému plateb? 
•  Přestože modifi kovaný systém plateb zba-

vuje příjemce nutnosti předfi nancování 
vlastními prostředky, doporučujeme, aby 
příjemce disponoval dostatečnými vlast-
ními fi nančními prostředky pro případ 
fi nančního krácení ŽoP (snížení způsobi-
lých výdajů v rámci provedených kontrol 
způsobilosti nárokovaných výdajů).

•  Nejkratší možná etapa podávání ŽoP 
je tříměsíční a zároveň minimální výše 
žádosti o platbu je 10 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu. Počet 
etap musí být stanoven tak, aby nedo-
šlo v průběhu realizace projektu k jejich 
zvyšování. Jedná se o nutnou podmínku 
v rámci režimu modifi kovaných plateb.

•  Dobu splatnosti účetních dokladů (faktur) 
se zhotovitelem doporučujeme nastavit 
na minimálně 90 kalendářních dní. Po-
kud bude nastavená splatnost kratší než 
84 kalendářních dní (v okamžiku obdržení 
faktury k administraci v rámci předkládá-
ní žádosti o platbu na úřadu), nemůžeme 
příjemci zaručit proplacení ŽoP v termínu 
splatnosti faktury a neneseme zodpověd-
nost za případné škody dle smluvních pod-
mínek mezi příjemcem a dodavatelem.

Jak systém funguje? 
Model systému modifi kovaných plateb 
v kostce:

1.  Zhotovitelé (dodavatelé) po provedení 
prací vystaví faktury příjemci.

2.  Příjemce faktury schválí a předá jejich 
kopie úřadu spolu s ŽoP. 

3.  Odbor implementace projektů ŽoP 
zkontroluje (fyzické plnění, způsobilost 
nárokovaných výdajů, faktury, výběrová 
řízení, monitorovací zprávu a další nále-
žitosti) ve lhůtě do 30 pracovních dní.

4.  Po úspěšné kontrole převede úřad pří-
jemci fi nanční prostředky na jeho účet 
ve lhůtě do 10 pracovních dní. V „avízu 
o platbě“ zároveň sdělí i výši vlastního 
podílu spolufi nancování příjemce.

5.  Příjemce do 10 pracovních dnů od ob-
držení prostředků na účet projektu pře-
dá kopie výpisu z účtu*, kterými doloží 
uhrazení faktur dodavateli, na příslušný 
odbor implementace projektů.

V případě, že je příjemcem organizace 
zřízená krajem/obcí, má navíc kraj/obec 
na převod prostředků příjemci 10 pracov-
ních dní od obdržení prostředků na účet. 
Příjemce pak opět od obdržení prostředků 
od zřizovatele disponuje standardní lhů-
tou 10ti pracovních dní na předání kopií 
výpisu z účtu*, kterými doloží uhrazení 
faktur dodavateli, na příslušný odbor im-
plementace projektů.
* Výpis z účtu musí ve variabilním symbo-
lu obsahovat číslo faktury dodavatele.

Kdy se plánuje zavedení modifi kova-
ného systému plateb? 
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•  Dále doporučujeme nastavení bankov-
ního účtu k projektu tak, aby aktuální 
výpis z účtu byl k dispozici vždy po kaž-
dém pohybu na bankovním účtu pro 
operativní dokládání plateb.

Na zprovoznění systému intenzivně pracujeme, jakmile bude Výborem Regionální 
Rady Jihovýchod schválen, budou vám naši pracovníci z odboru implementace při-
praveni podat další, bližší informace k tomuto systému.

Příjemce obdrží 
finanční prostředky 

(dotaci) a bez 
prodlení provede 

úhradu dodavateli.

Dodavatel obdrží 
finanční prostředky.

Vystaví a odešle 
fakturu příjemci.

Schválí fakturu
a předá ji na ŘO 

(ÚRR JV) s žádostí
o proplacení.

Provádí kontrolu 
formulářů, kontrolu 

oprávněnosti 
fakturace.

Dodavatel Příjemce ŘO (ÚRR JV)

Provádí přípravu 
platby a další činnosti 

s tím spojené. Poté 
dochází k převodu 
prostředků na účet 

příjemce*.

Územně 
samosprávný celek 
převede prostředky 

na účet příjemce 
(příspěvkové 
organizace).

Příjemce do 10 
pracovních dní předá 
kopie výpisu z účtu, 

kterými doloží 
uhrazení faktur 
dodavateli, na 
příslušný OIP.

OIP zkontroluje ve 
lhůtě 10 pracovních 
dnů doložené kopie 

výpisu z účtu 
příjemce a finalizuje 

ŽoP.

* v případě příspěvkových organizací vstupuje do převodu prostředků územně samosprávný celek



4 www.jihovychod.cz

Regionální rozvojová agentura jižní Mo-
ravy, jak mnozí již zkušenější realizátoři 
projektů ví a novým je představováno, 
nabízí v rámci expertní podpory příjem-
cům dotace z ROP v Jihomoravském kraji 
svou pomocnou ruku při administraci je-
jich projektů.

Nabízená služba má základ ve smlouvě o spo-
lupráci mezi Úřadem regionální rady Jiho-
východ a RRA JM, jejímž účelem je zajištění 
bezplatné expertní podpory příjemcům do-
tace v rámci ROP Jihovýchod. Hlavním cílem 
tohoto spojení je zvýšení kvality implemen-
tace projektů a efektivní čerpání fi nančních 
prostředků.

V současné době jsou za RRA JM do této ak-
tivity permanentně zapojeny naše dva týmy 

a následná zevrubná kontrola podkladů k žá-
dosti o platbu probíhá po domluvě s příjem-
cem v jeho sídle a případná následná doplňující 
schůzka v sídle RRA JM. S příjemci jsme rovněž 
v intenzivním kontaktu prostřednictvím e-mai-
lů a telefonních konzultací.

Dovolujeme si zde vyzvat vás všechny, kte-
ří jste uspěli se svým projektem a jste ve fázi 
realizace nebo se zatím na realizaci připravu-
jete, abyste využili služby RRA JM, která vám 
v součinnosti s Úřadem Regionální rady Jiho-
východ rozhodně usnadní celou administraci 
projektu. Jak rádi a často říkáme na schůzkách 
s vámi: „Více očí, více vidí.“ Přejeme zdárný 
průběh a dokončení vašich projektů a těšíme 
se na spolupráci. 

Připomínáme, že regionální agentura po-
skytuje expertní podporu příjemcům dotace 
z ROP Jihovýchod při kontrole úplnosti 
a formální správnosti ŽoP a administrace 
projektu.

Za RRA JM
Bc. Lucie Trokanová
projektová manažerka

složené vždy z projektového a fi nančního ma-
nažera s podporou dalších tří kolegů, aby byla 
perfektně zajištěna i zastupitelnost. Týmy pe-
čují o jednotlivé projekty tak, aby s nimi mohly 
být od začátku do konce realizace a zajistily 
tak co nejkvalitnější podporu a tok informací.

Od listopadu 2008, kdy se služba rozjela, jsme 
příjemcům pomohli při kompletaci podkladů 
u téměř stovky projektů, kdy týmy RRA JM 
provedly na 180 kontrol přímo v sídlech nosite-
lů projektů, což je mimo jiné jedna z deviz naší 
služby, jež je kvitována příjemci s velkým po-
vděkem. Doposud se nám společně podařilo 
napomoci při fi nalizaci více než 50 projektů. 

Po roce a půl nás opravdu těší, že se agentura 
setkává s velmi pozitivní reakcí na organizaci 
poskytované služby, kdy seznamovací schůzka 

NEVÁHEJTE VYUŽÍT ÚSPĚŠNĚ FUNGUJÍCÍ SLUŽBY 
EXPERTNÍHO TÝMU RRA JM

Tým RRAJM – zleva: Zuzana Flodrová, Bc. Lucie Trokanová, Petra Janoštíková, Ing. Lucie Karpíšková 
a RNDr. Pavel Grégr, PhD.
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Naše agentura už víc než rok poskytuje 
expertní konzultace úspěšným příjem-
cům dotace z ROP Jihovýchod. Po každém 
schválení projektů Výborem Regionální 
rady Jihovýchod oslovujeme vždy všech-
ny úspěšné příjemce s nabídkou expertní 
podpory. Ne všichni jí ale využívají, obvyk-
le se na nás obracejí až po prvním, ne vždy 
úspěšném pokusu zpracovat a odevzdat 
monitorovací hlášení vlastními silami.

V uplynulém období jsme poskytli cca 300 
konzultací na 70 projektů. Většina konzulta-
cí probíhá u klientů, protože pokud se jedná 
o kontrolu podkladů k žádosti o platbu, je 
to v mnoha případech spousta faktur a dal-
ších papírů, které je zbytečné převážet.

Některé konzultace probíhají i u nás v zase-

dací místnosti. To jsou obvykle monitorova-
cí hlášení o pokroku, ke kterým se dokládá 
pouze publicita. 

Nejméně deset projektů, ke kterým jsme 
poskytovali konzultace, bylo již úspěšně do-
končeno a proplaceno. Další nové projekty 
samozřejmě průběžně přibývají. 

Určitě všem doporučuji zorganizovat si čas 
tak, aby mohli využít tuto předběžnou kon-
trolu svého monitorovacího hlášení. Někdy 
nalézáme u klientů opravdu zbytečné chy-
by, které v konečném dopadu prodlužují 
dobu proplacení dotace.

Za RRA V
Ing. Zdeňka Škarková 
ředitelka RRA Vysočina

JAK FUNGUJE EXPERTNÍ PODPORA PŘÍJEMCŮM 
NA VYSOČINĚ?

Zleva: RNDr. Šárka Palcrová (projektový manager RRAV), Ing. Josef Mužátko (fi nanční manager 
RRAV) a Ing. Jan Koubek (Magistrát města Jihlavy).

V ČEM VÁM MOHOU 
REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ 
AGENTURY POMOCI?
Expertní týmy Regionální rozvojové agentury 
jižní Moravy a Vysočiny poskytují bezplatnou 
konzultační podporu úspěšným příjemcům 
dotace z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod při kontrole úplnosti a formální 
správnosti dokumentace administrace projek-
tu před jejím předložením na ÚRR. Experti ne-
zajišťují vlastní zpracování těchto dokumentů. 
Služba je příjemcům poskytována zdarma.

Obsah pomoci je zaměřen na kontrolu 
formální správnosti těchto dokumentů:
• monitorovací hlášení 
• etapová/závěrečná zpráva 
• žádost o platbu, soupiska faktur 
•  monitorovací zpráva o zajištění udržitel-

nosti projektu 
• přílohy všech jmenovaných dokumentů

Bližší informace vám poskytnou:

Regionální rozvojová agentura jižní 
Moravy
Ing. Lucie Karpíšková, tel.: 541 212 125 kl. 117
Bc. Lucie Trokanová, tel.: 541 212 125 kl. 123
Královopolská 139, 616 00 Brno
e-mail: tarop@rrajm.cz
www.rrajm.cz

Regionální rozvojová agentura Vysočina
Ing. Zdeňka Škarková, tel.: 567 578 507
Mgr. Markéta Zajíčková, tel.: 567 578 503
Křížová 2, 586 01 Jihlava
e-mail: region@rrav.cz
www.rrav.cz
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ODDĚLENÍ PUBLICITY 
A TECHNICKÉ POMOCI JE ČASTO VIDĚT…
Tisknu, kopíruji, svazuji, kompletuji, řežu, 
střihám, sešívám, rozdávám, ale kopíro-
vací centrum opravdu nejsem… 
Navrhuji, píši, vydávám, korekturuji, při-
pomínkuji, reaguji, zveřejňuji, inzeruji, 
informuji, komunikuji, publikuji, plánuji, 
organizuji, odpovídám, fotím, ale ani re-
dakce novin nejsem…

Jsem oddělení publicity a technické pomoci, 
oddělení, které na sebe neustále něčím upo-
zorňuje, o kterém často slyšíte, snažím se být 
v popředí, jsem vidět, kde jen to jde. Zkrátka 
víte o mně na každém kroku, kde se jedná o ev-
ropské peníze a ROP Jihovýchod. 

Setkáváte se se mnou od začátku svého projek-
tu, moji zaměstnanci pro vás připravují výroční 
konferenci, semináře a školení. Během realiza-
ce projektu s vámi konzultují povinnou publicitu 
projektu a jsou možná nemilosrdní a přísní, ale 
také spravedliví a přívětiví. Pravidelně pro vás 
připravuji newsletter, ve kterém se dozvíte, kte-
ré projekty již byly úspěšně dokončeny a jaké 
novinky pro vás úřad připravuje. Komunikuji 
s novináři, snažím se propagovat vaše projekto-
vé úspěchy a dělám ještě spoustu dalších věcí. 
Některé věty mých zaměstnanců možná dů-
věrně znáte, tak jen pro pořádek:
–  „Pochopte to, je potřeba zdůraznit roli EU, 

proto tam to logo prostě musíte dát.“
–  „Minimální rozměr pamětní desky je 

300x400mm, to neodpovídá rozměru A4, 
i když se blíží.“ 

–  „Logo EU je příliš malé a logo města naopak 
příliš velké, vyměňte to prosím a zašlete nám 
to opět ke korektuře.“

–  „Vaše registrace na seminář neproběhla 

v pořádku, opravdu vás nevidím v systému, 
zkuste to znova, případně zavolejte a vyře-
šíme to.“

–  „Ve vašem případě uděláme výjimku, může-
te přijít na semináře ve více lidech.“ 

V mém týmu se kloubí vše, co je pro fungující 
tým důležité: zkušenost i mladistvá zarputilost, 
elán i rozvaha, vtip i vážnost, korektnost i po-
chopení. Mezi mé oblíbené barvy patří žlutá 
a modrá, ve volných chvílích jezdím po Brně 
na in-line bruslích nebo na kole v Jihlavě 
za účasti široké veřejnosti, po nocích sleduji ob-
lohu a kontroluji správné postavení hvězd. 

Takto mne patrně vidíte vy, ale to je pouze po-
lovina mého já. Pokud s vámi zrovna nekomu-
nikuji, patrně připravuji a řídím projekty stejně 

jako vy, žadatelé a příjemci dotace. I Regionální 
rada Jihovýchod musí pro své fungování psát 
projekty procházející stejnými procedurami jako 
ty vaše. Tyto projekty jsou obecně nazývány 
projekty Technické pomoci. Takže mí zaměst-
nanci jsou někdy i tiší úředníci, kteří poctivě 
prochází a kontrolují výdaje úřadu, vyhlašují 
výběrová řízení, hodnotí nabídky, lámou si hla-
vu nad monitorovacími zprávami a fi nalizují žá-
dosti o platbu. Připravují spousty podkladů pro 
kontroly a mají radost, když je vše v pořádku. 
 
Pokud jste dočetli náš newsletter až sem, jsme 
rádi, že vás zaujal, že se zajímáte o dění na na-
šem úřadu a tím pádem má naše práce smysl.

ZNÁTE 
NÁŠ ÚŘAD?

Zleva: Kateřina Kurková, Martina Močubová, Kateřina Dobešová a Martin Šťastný
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NOVÉ VLAKY PRO VYSOČINU

Začátkem května České dráhy předsta-
vily cestujícím v Jihlavě nové vlakové 
jednotky švýcarské společnosti Stadler, 
kterých začne v roce 2012 v kraji Vyso-
čina jezdit sedmnáct. Motorové vozy, 
které navrhli čeští specialisté, mají mít 
rychlost až 120 kilometrů v hodině a po-
jmou každý 77 cestujících. Ukázkovou 
jízdu si tímto moderním vlakem v Jihla-
vě vyzkoušely nejen téměř čtyři stovky 
zájemců z řad široké veřejnosti, ale i sta-
rostové a zastupitelé měst a obcí kraje.

„Zaznamenal jsem vesměs velice pozitivní reak-
ce napříč všemi generacemi cestujících. Bude 

jednoduché zvyknout si na klimatizované, čisté 
a moderně vybavené vozy uzpůsobené pro 
bezbariérový nástup a výstup,“ uvedl náměs-
tek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

Stejný komfort nabízí vozy jezdící v Německu, Ra-
kousku či Švýcarsku. Nové vlaky mají být odolné 
vůči vandalům – okna jsou potažena speciálně 
upravenou fólií bránící poškrábání, z laku vlaků 
je lépe odstranitelné poničení od sprejerů. 

Obnova vozového parku na Vysočině bude stát 
700 milionů korun, čtyřicet procent uhradí ROP 
Jihovýchod a šedesát procent ČD. Osobní do-
pravu na regionálních tratích Vysočiny zajišťuje 

35 jednotek, ročně ujedou zhruba čtyři miliony 
kilometrů.

Kraj Vysočina získal prestižní ocenění 
v soutěži Zlatý středník 2009 se svo-
jí image tiskovinou o kraji Vysočina 
v kategorii Zvláštní ocenění za pre-
zentaci kraje. Plnobarevná publikace 
má 40 stran a byla vydána v celko-
vém počtu téměř 70 tisíc kusů nejen 
v českém, ale i anglickém, německém, 
francouzském, italském a ukrajinském 
jazyce. Dominantní jsou v brožuře pa-
noramatické fotografi e krajiny Vysoči-
ny od regionálního osvědčeného foto-
grafa Vladimíra Kunce.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá PR 
Klub, se letos přihlásilo celkem 133 fi rem-
ních periodik. V letošním osmém ročníku 
udělovala odborná porota ceny tištěným 

i on-line fi remním publikacím v deseti kate-
goriích, zvláštní ocenění získaly 4 subjekty. 

V současné době připravuje Vysočina 
distribuci tiskoviny do všech turistických 
informačních center v kraji, do vybraných 
hotelů, příspěvkových organizací kraje Vy-
sočina a mnoha dalších míst.

„Společně s oceněnými tiskovinami bude-
me distribuovat také DVD s propagačním 
fi lmem o Vysočině, který je také výstupem 
projektu Vítejte na Vysočině podpořeným 
Evropskou unií z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod. Doufáme, že mezi 
veřejností bude mít nejen oceněná publi-
kace ale také fi lm úspěch,“ dodal Zbyněk 
Čech, koordinátor projektu.

VYSOČINA S PREZENTACÍ KRAJE BODUJE

Zleva: Ladislav Seidl, vedoucí oddělení 
vnějších vztahů KÚ Vysočina a Zbyněk Čech, 
manager projektu „Vítejte na Vysočině“.

Nový vlak si se zájmem prohlédli také 
místopředseda Regionální rady Jihovýchod 
a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek 
a náměstek hejtmana Libor Joukl.
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Jiří Herzig, ředitel Zámku Břežany, převzal od starosty obce nová čísla 
popisná k domům

Klienti se v Šanově již zabydleli

V ŠANOVĚ SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI 
PRVNÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NA ZNOJEMSKU
Příspěvková organizace Zámek Bře-
žany rozšířila své služby zařízení 
ústavního typu o moderní druh so-
ciální služby, tzv. chráněné bydlení. 
Chráněné bydlení umožní osobám se 
středně těžkým stupněm mentálního 
nebo kombinovaného postižení prožít 
kvalitativně lepší život, než v zařízení 
ústavního typu. Život, který se více 
podobá životu lidí bez postižení. 

„Na změnu se uchazeči poctivě připravo-
vali dva roky. Věříme, že to dokážou,“ řekl 
Mgr. Jiří Herzig, ředitel Zámku Břežany.

Chráněné bydlení pomohla vybudovat 
dotace ROP Jihovýchod ve výši 6,4 mili-
ony korun. V rámci projektu byly posta-
veny dva domky a hospodářská budova. 
V domě pro individuální bydlení jsou čtyři 
zařízené samostatné jednopokojové byty 
s kuchyňským koutem. V druhém domě, 

určeném pro komunitní bydlení, je pět po-
kojů a společné zázemí s kuchyní a soci-
álním zařízením. Již od začátku května se 
zde devět klientů s pomocí čtyř asistentů 
učí samostatnému životu, vedení vlastní 
domácnosti, domácím pracím, hospoda-
ření s penězi, drobným nákupům, procvi-
čují se ve společenském chování, někteří 
zkouší i zaměstnání. Věříme, že se jim 
bude v Šanově bydlet a hospodařit co nej-
lépe.

Kulturní dům v Novém Městě na Moravě 
přivítal opět návštěvníky po téměř roční 
výluce věnované druhé etapě rekonstruk-
ce. Novoměstským s rekonstrukcí pomoh-
la 18milionová dotace z ROP Jihovýchod.
Kulturní dům postavený v letech 1972–
1976 získal moderní design. V přízemí je 

k dispozici velký sál a dva menší sály, upra-
ven byl i vestibul a šatna. Chloubou zůstá-
vá gobelínový salonek. V patře obnovila 
provoz městská knihovna a nabídku kon-
ferenčních sálů rozšířily dvě nové zasedací 
místnosti. V přístavbě vznikla menší klu-
bovna se skleněnou stěnou vyrobenou 

sklářským mistrem Františkem Víznerem 
ze Žďáru nad Sázavou.
Budova je bezbariérová a návštěvníkům 
je zajištěna větší bezpečnost. Konferenční 
sály jsou vybaveny moderní audiovizuální 
technikou, kterou v červnu prověří setkání 
Nových Měst Evropy.

KULTURA V NOVÉM MĚSTĚ OŽIJE
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Neděle 9. května 2010 se v Brně nesla 
ve sportovním duchu, ulice i tramva-
je byly zaplněny neobvyklým množ-
stvím osob vyzbrojených ochrannými 
pomůckami. Snad žádnému bruslaři 
neuniklo, že se v neděli odpoledne 
v brněnských ulicích něco semele. 
Po úspěšném premiérovém ročníku, 
který se uskutečnil po prázdninách 
loňského roku, se organizátoři akce, 
Regionální rada Jihovýchod ve spolu-
práci se statutárním městem Brnem, 
rozhodli uskutečnit další ročník této 
sportovní a společenské akce pod ná-
zvem Velká in-line jízda Brnem.

Aby bylo symbolice učiněno za dost, 9. kvě-
ten – Den Evropy, se pro tuto akci přímo 
nabízel. Aby to nebylo příliš jednoznačné 
a jednoduché, počasí si s námi zahrávalo 
a nenechalo nás do poslední chvíle v klidu. 
Na paniku a chmurné myšlenky však nebyl 

čas. Mezi 15 a 16 hodinou se postupně are-
ál zaplňoval nedočkavými bruslaři. 

Sešli jsme se v 15 hodin v areálu v Lužánkách 
a pro zkrácení dlouhé chvíle bylo možné vy-
zkoušet doprovodné aktivity, jako kreslení 
na obličej, školu bruslení, vyplnění evrop-
ského znalostního kvízu apod. Také stánek 
s propagačními předměty Regionální rady se 
stal vyhledávaným turistickým cílem, dostup-
ným pro každého návštěvníka. Hodina uběh-
la stejně rychle jako mraky nad našimi hla-
vami a krátce po 16 hodině, kdy nás přivítali 
zástupci města Brna a Regionální rady, jsme 
mohli společně vyrazit do brněnských ulic, 
do míst, která na bruslích příliš neznáme. 

Celému pelotonu určoval směr doprovodný 
vůz s moderátorkou za asistence městské 
policie. Zhruba jednu hodinu kroužil dav, 
čítající téměř na tisíc bruslí, historickým 
centrem Brna, aby se krátce po 17. hodině 

všichni mohli na chvíli zastavit na náměstí 
Svobody, kde následovalo drobné občer-
stvení a přivítání bruslařů a přihlížejících 
zástupci Evropské komise a města Brna. 
Po zhlédnutí exhibice na bruslích v podání 
Lenky Buchcárové se peloton vydal zpět 
do areálu v Lužánkách, kde každý účast-
ník obdržel od Regionální rady dárkovou 
tašku s propagačními materiály ROP Jiho-
východ. Po vyhlášení doprovodných sou-
těží, jako byla například volba nejstaršího 
a nejmladšího účastníka jízdy a dále udělení 
cen za správně vyplněný evropský kvíz, se 
kolem 18 hodiny mohli všichni rozjet zpět 
do svých domovů. Co říci na závěr, akce to 
byla vydařená a účast nad očekávání. Jsme 
rádi, že název dostál svému závazku a pro 
další jízdu máme jistě na čem stavět. Úspěch 
letošní jízdy je velkým příslibem do příštího 
roku. Děkujeme všem téměř 500 účastní-
kům za jejich zapojení, protože bez vás by 
to prostě nebylo ono.

Trasa in-line jízdy Brnem: 
Lužánky–nám.28. října–Příkop–Bratislavská–Koliště–Dornych–Úzká–Uhelná–Opuštěná–Křídlovická–Nové sady–Úzká–Dornych–Mali-
novského náměstí–Za divadlem–Jezuitská–Kozí–Kobližná–nám.Svobody–Kobližná–Kozí–Dvořákova–Rooseveltova–Lidická–Lužánky.

BYLA VELKÁ IN-LINE JÍZDA MĚSTEM BRNO 
OPRAVDU VELKÁ?
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KULTURA NA OLEŠNICKU OŽÍVÁ

Projekt Modernizace a rozšíření kulturních 
zařízení regionu Olešnicko získal z ROP Ji-
hovýchod dotaci ve výši 7,8 milionů korun 
při celkové investici 8,4 milionů korun. Proč 
je v Olešnici potřeba realizovat právě tento 
projekt jsme se zeptali starosty města, 
PaedDr. Zdeňka Peši.

Olešnice patří mezi úspěšná města, 
kterým se daří velmi dobře čerpat do-
tace z Evropské unie. Pane starosto, 
kolik projektů jste za pomoci EU již 
realizovali a v čem vidíte důvody vaší 
úspěšnosti v čerpání?
Olešnice je malým venkovským městečkem 
s necelými 1800 obyvateli. Finanční zdroje 
z daňových příjmů na opravy a investice 
se pohybují ročně mezi 1,5 – 2 miliony ko-
run. Z toho je zřejmé, že by stačily pouze 
na opravy a nevelké investice v řádu stovek 
tisíc. 
Proto jsme se již v době výzev předstruktu-
rálních fondů EU zaměřili na získání dotací. 
Osobně jsem převzal roli koordinátora, ná-

sledně se hodně „školil a učil“ a pak anga-
žoval v přípravě projektů. To ve spolupráci 
se spolehlivým dotačním managementem, 
ke kterému jsme mohli mít důvěru. Snahou 
bylo, aby námi vybraná agentura byla za-
interesována na úspěšnosti projektu nejen 
fi nančně, ale hlavně tak, že vezme projekt 
za „svůj.“ A to se nám dařilo. Nyní máme 
za sebou již sedm úspěšně zrealizovaných 
projektů a osmý dokončujeme.
Stejně významná je vůle zastupitelstva k in-
vestování do přípravy projektů i s rizikem, že 
investované prostředky budou takzvaně „ 
na projekt do šuplíku“ a nikdo to nebude 
následně starostovi vyčítat. To se u nás na-
štěstí nestalo.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Již od soboty 22. 5. 2010 mohou nejen 
žáci místní školy, ale i široká veřejnost 
využít zcela nového víceúčelového hřiš-
tě, které bylo postaveno také díky sed-
mimilionové dotaci z ROP Jihovýchod. 

Nový areál v Dolních Loučkách nahradil nevy-
hovující sportovní hřiště základní školy, které 

žákům a místním obyvatelům mohlo sloužit 
jen od května do října. Umělé povrchy nyní 
umožní využívat areál v podstatě po celý 
rok. V novém areálu mohou školáci i občané 
využívat víceúčelové hřiště pro malou kopa-
nou, futsal, házenou, volejbal, tenis, v zimě 
zde vznikne ledová plocha určená pro hokej 
a bruslení. Hřiště je opatřeno mantinely, umě-
lým osvětlením a umělým povrchem. Dále 
jsou zde dva volejbalové kurty s povrchem 
umělá tráva a sprinterská rovinka pro sprint 
na 50 a 60 m, s tartanovým povrchem. 

Hejtman Michal Hašek během slavnostního 
otevření ocenil skutečnost, že nové hřiště 
včetně patřičného zázemí výrazně zlepší 
podmínky hodiny tělocviku žáků místní školy, 

ale poskytne mnohonásobně lepší sportovní 
vyžití i pro místní obyvatele.

V DOLNÍCH LOUČKÁCH DOKONČILI SPORTOVNÍ AREÁL

Symbolickou pásku u nového víceúčelo-
vého hřiště přestřihl předseda Regionální 
rady Jihovýchod jihomoravský hejtman 
Michal Hašek společně s ředitelkou místní 
ZŠ Hanou Svánovskou a starostou Dolních 
Louček Ladislavem Tichým.

Vystoupení mažoretek v rámci slavnostního 
otevření hřiště

Moderní učebna ZUŠ
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KULTURA NA OLEŠNICKU OŽÍVÁ

A nejdůležitější kriterium, dle mého ná-
zoru, bylo vyhnout se dotační pasti a re-
alizovat pouze ty projekty, které obec 
potřebuje, a které mají rozvojový poten-
ciál. Smutno je mi z „vyhozených peněz“ 
na projekty malých obcí a vnucených 
„velkorysých“ projektů agentur, které 
od žadatele v podstatě potřebovali pouze 
peníze na svoji zakázku, nikoliv realizaci 
projektu, na kterou byla dotace žádána.
 
Co je cílem vašeho projektu Moder-
nizace a rozšíření kulturních zařízení 
regionu Olešnicko? 
Cílem projektu bylo vytvořit v nevyužitých 
prostorách objektů města kulturní zaří-
zení, která by sloužila široké veřejnosti. 
V podstatě splnit si tři přání jako v pohád-
ce „O zlaté rybce“. Neměli jsme funkční 
knihovnu a knižní fond byl v náctiletém 
provizoriu sklepních prostor, dokonce byl 
při povodni v r. 2002 částečně zatopen. 
Měli jsme vlhké nevyužité prostory v příze-
mí kulturního domu a z větší části prázdné 
prostory bývalého domu komunálních slu-
žeb na náměstí. Partner projektu, vlastník 
sbírky historických vozidel a obrazů oleš-
nické krajiny, ji měl po garážích a kůlnách, 
obrazy pak na půdě. 
A ona pohádková přání? 
1.  Knihovna na náměstí ve velkých pro-

storách s oddělením pro děti a dospě-
lé, s přístupem na internet. S novým 
nábytkem a vybavením. S rozšířenou 
výpůjční dobou a spolupracující s regi-
onální knihovnou.

2.  Učebny hudebního, výtvarného a dra-
matického oboru základní umělecké 

školy v samostatném zařízení, s novými 
klavíry, didaktickou technikou, výpo-
četní technikou, nábytkem, hrnčířským 
kruhem a pecí, loutkovým divadlem.

3.  Stálá expozice historických vozidel a vý-
stava obrazů krajiny Olešnicka s audi-
ovizuálním průvodcem, doplňující další 
olešnická muzea.

A co bylo na těch přáních pohádkového? 
No přece, že se splnila…

Je projekt určen jen pro olešnické 
obyvatele?
Cílovou skupinou jsou občané z obcí Oleš-
nicka. Ti mohou navštěvovat a navštěvují 
knihovnu. Ze dvou stovek dětí navštěvu-
jících základní uměleckou školu je takřka 
polovina z okolních obcí, a co se „muzea 
historických vozidel a stálé výstavy obra-
zů“ týče, tam je dopad vysloveně nadre-
gionální.

Jsou nové prostory již k dispozici? 
Pokud ano, jaké jsou ohlasy prvních 
návštěvníků? 
Všechna zmiňovaná zařízení jsou již k dis-
pozici. Realizačně jsme nejvíce tlačili na ter-
mín otevření prostor základní umělecké 
školy v přízemí kulturního domu. Zde je 
provoz už od října loňského roku a máme 
za sebou už řadu vystoupení a výstav žáků 
jako hmatatelný výsledek naplnění cíle pro-
jektu. Od března je v provozu knihovna a již 
teď má registrováno dvakrát více čtenářů, 
než tomu bylo ve starých prostorách. 
Co se „muzea“ týče, po slavnostním ote-
vření 1. května je v provozu a má za sebou 
už řadu prohlídek. Zjevně bude nyní nejví-

ce navštěvováno školními výlety, o prázd-
ninách určitě přivítá stovky cykloturistů 
a dalších návštěvníků.

Realizovalo by město tuto nákladnou 
investici i bez dotace? 
Jistěže ne. I kdybychom realizaci rozdělili 
do etap, cíl by byl k dosažení v horizontu 
deseti let.

Plánujete ještě další projekty, které 
byste chtěli spolufi nancovat dotací 
z EU? 
Zmínil jsem se již, že jsem získal poměrně 
dost zkušeností a vnímám realitu aloko-
vaných prostředků v jednotlivých operač-
ních programech… Samozřejmě, bude-li 
i do budoucna rozvoj obcí podmiňován 
nikoliv fi nancováním z vlastních zdrojů 
(daňových příjmů) a budou-li obce pod-
porovány i nadále dotačně, pak určitě 
nebudeme stát opodál. V každém případě 
projektů k realizaci je u nás v Olešnici, stej-
ně jako v každé jiné obci, celá řada. A ur-
čitě se nebudeme bát jít s nimi do soutěže 
o dotaci.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Prostory nové knihovny
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ZŠ PŘIBYSLAV ŽIJE SPORTEM PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

REDAKCE
Úřad Regionální rady Jihovýchod

Kateřina Dobešová
oddělení publicity a technické pomoci
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
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www.jihovychod.cz MK ČR E 18968

Projekt Sportovní hřiště pro Základní školu Přiby-
slav získal z ROP Jihovýchod dotaci ve výši téměř 
9,5 milionů korun při celkové investici téměř 16,5 
milionů korun. Proč v Přibyslavi chtěli nové hřiště 
a co všechno pro to museli udělat, jsme se ze-
ptali starosty města Mgr. Jana Štefáčka.

Pane starosto, představte nám prosím 
město Přibyslav. 
První věrohodné záznamy o Přibyslavi pocházejí 
z poloviny 13. století, kdy byla Přibyslav země-
dělské, řemeslnické a obchodní středisko. Poz-
ději zde byla významná těžba stříbra. K městu 
patří šest dříve samostatných vesnických obcí 
a dalších pět osad a s uvedenými místními 
částmi má v současné době necelé 4000 oby-
vatel. K nejznámějším přibyslavským rodákům 
patří český nakladatel Jan Otto (1841–1916), 
RNDr. Jan Bechyně (1920–1973) významný 
český entomolog, Ing. Stanislav Bechyně, DrSc. 
(1887–1973) tvůrce projektů mnoha unikát-
ních železobetonových staveb, zejména oblou-
kových mostů a Akademický sochař Roman 
Podrázský (1943–2001).
Současná Přibyslav je správním centrem mikro-
regionu a její městský úřad vykonává v rámci 
přenesené působnosti státní správu i pro něko-
lik okolních obcí. V blízkosti města se nachází 
sportovní letiště Aeroklubu ČR s travnatou při-
stávací plochou. Máme kulturní dům, městské 
muzeum a knihovnu, sportovní halu, několik 
menších veřejných hřišť a nyní i sportovní hřiště 
při ZŠ Přibyslav.

Jaké byly možnosti sportovního vyžití 
ve městě dříve? 
K dispozici byla malá plocha u základní školy 
velikosti volejbalového hřiště, travnaté sokolské 

hřiště, používané fotbalisty a antukové kurty 
u sokolovny. Dále sportovní hala, sokolovna, 
tělocvična základní školy a otevřené letní kou-
paliště. Děti při výuce tělesné výchovy musely 
docházet na hřiště u sokolovny přes celé město 
a takto to fungovalo téměř jedno století.

Proč jste se rozhodli žádat o dotace právě 
na sportovní hřiště?
První rozhodnutí o vybudování tohoto potřeb-
ného areálu padlo na veřejném zasedání Zastu-
pitelstva města Přibyslav již v únoru 2002, kdy 
byl vyhlášen záměr vybudovat areál víceúče-
lového sportovního stadionu v prostoru býva-
lého Böhmova-Pernerova statku, jeho koupě 
pak byla schválena v dubnu 2007. Vzhledem 
k tomu, že by zastupitelstvo města bez jiné fi -
nanční pomoci tento projekt těžko uskutečnilo, 
rozhodli jsme se žádat o evropské peníze. Proto 
jsme podali žádost o poskytnutí dotace z Regi-
onálního operačního programu Jihovýchod pro 
projekt s názvem Sportovní hřiště pro Základní 
školu Přibyslav a na první pokus jsme uspěli.

Čím je Vaše hřiště zajímavé, speciální? 
Určitě tím, že je nové a má opravdu kvalitní 
a promyšlené vybavení. Jeho součástí je čtyř-
proudá 60  m dlouhá běžecká dráha, 166,66  m 

dlouhý tříproudý běžecký ovál, doskočiště pro 
skok vysoký, doskočiště pro skok daleký a malá 
lezecká stěna. Uprostřed sportoviště jsou re-
gulérní 3 hřiště na volejbal, 2 na basketbal, 
1 na tenis, 1 na malou kopanou a 1 na háze-
nou. Vše v provedení moderních a bezpeč-
ných povrchů a materiálů s dostatečným roz-
ptylovým prostorem. V obslužné budově jsou 
umístěny toalety a zázemí pro správce. Hřiště je 
v centru města a s koupalištěm a se sportovní 
halou tvoří ucelený sportovní komplex.

Kdo všechno může areál využívat a za ja-
kých podmínek? 
V době školního vyučování je to Základní škola 
Přibyslav, v odpoledních a večerních hodinách 
ostatní veřejnost. Je vydán návštěvní řád. Spor-
tovní hřiště spravuje nájemce, kterým je Spor-
tovní zařízení města Přibyslav, s. r. o. Používání 
běžeckého oválu, lezecké stěny a doskočiště 
pro skok daleký je bezúplatné. Za používání 
vnitřního víceúčelového hřiště se vybírá po-
platek dle schváleného ceníku. Již teď je areál 
neustále obsazený a plně vytížený. 

Který sport je v Přibyslavi nejoblíbenější? 
Určitě je to fotbal. Fotbalisté využívají sportov-
ní hřiště i v zimním období.

Děkujeme za rozhovor.

Startovní výstřel k prvnímu závodu si vzala 
na starost paní Jarmila Kratochvílová.


