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Vážení čtenáři newsletteru ROP Jihovýchod, váže-
ní obyvatelé regionu soudržnosti Jihovýchod,
jako předseda Regionální rady Jihovýchod a jako 
hejtman Vysočiny bych rád poděkoval všem, kteří 
i přes mnohé problematické situace v uplynulém 
roce přispěli svou prací k rozvoji našich regionů. 

Společnými silami jsme dokázali, že se na Vysočině a na jižní Mo-
ravě evropským projektům daří.
Výborná spolupráce mezi Úřadem Regionální rady, regiony a pří-
jemci dotací pokračuje i po zářijovém naplnění dohody o změně 
ve vedení Regionální rady Jihovýchod uzavřené mezi krajem Jiho-
moravským a Vysočinou, kdy jsem převzal na následující dva roky 
post předsedy. 
Předkladatele nových rozvojových aktivit neodradily ani neoče-
kávané problémy způsobené rozhodnutím vlády, které v rámci 
úsporných opatření zastavilo spolufi nancování projektů ze státní-
ho rozpočtu. Projekty krajů i ostatní žádosti, podpořené v rámci 
nových výzev, však již musí počítat při spolufi nancování s větší 
zátěží vlastních zdrojů. Naší prioritou je pokračovat v investicích 
do silniční sítě a zdravotnické infrastruktury. Evropské peníze se 
budou nadále podílet i na rozvoji kultury, podpoře cestovního ru-
chu, či obnově veřejných prostranství v mnoha městech regionu.
Věřím, že i přes veškeré nepřízně, způsobené okolními faktory, 
budou všichni žadatelé o evropské dotace v novém roce držet 
vysoko nasazené tempo v rozvoji našich regionů. Pro rok 2011 
přeji všem čtenářům newsletteru ROP Jihovýchod pevné zdraví, 
hodně štěstí a dostatek sil do další práce.

MUDr. Jiří Běhounek

Vážení čtenáři, 
na začátku nového roku 2011 bych rád, jako mís-
topředseda Regionální rady Jihovýchod a také 
hejtman Jihomoravského kraje, poděkoval všem, 
kdo se loni podíleli na tom, aby oba kraje – jižní 
Morava i Vysočina – nestagnovaly a naopak se 

dále rozvíjely.
Pokračující období hospodářské krize bereme jako výzvu. Jsme 
přesvědčeni, že veřejné investice a jejich podpora je správná cesta 
pro tuto dobu. Zajišťujeme tak práci regionálním fi rmám a sna-
žíme se udržet nebo posílit zaměstnanost v kraji. I v následují-
cích letech chceme udělat vše pro to, aby ani jedno euro určené 
v evropských fondech pro jižní Moravu nezůstalo nevyčerpáno. 
K tomu, aby mohlo být využito maximum evropských dotací, 
bude sloužit úvěrový rámec vyjednaný u Evropské investiční ban-
ky a podpořený všemi politickými stranami v jihomoravském kraj-
ském zastupitelstvu i ekonomickými odborníky. Investovat bude-
me především do zařízení sociální péče, do krajských nemocnic, 
našich škol i do oprav a rozšíření krajské silniční sítě.
Všem čtenářům newsletteru ROP Jihovýchod přeji především 
nadšení a snahu měnit věci k lepšímu. Očekávanému pozitivní-
mu obratu našeho hospodářství může každý z nás přispět svým 
nasazením, vlastním umem, dovedností a pracovitostí. Pomáhej-
me si navzájem, pracujme s nasazením, neztrácejme optimismus. 
To je základ, ze kterého se odvíjí i pocit osobní pohody a z něhož 
se rodí úspěchy.

Mgr. Michal Hašek
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MOHOU KULTURNÍ PAMÁTKY 
ZAKLÁDAT VEŘEJNOU PODPORU?
Připravujete projekt na obnovu a zpří-
stupnění kulturní památky? Chystáte 
se jej předložit v aktuální výzvě v ob-
lasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktu-
ry pro cestovní ruch? Realizujete prá-
vě projekt s tímto zaměřením? Jak se 
vás týká veřejná podpora? 

CO JE TO VEŘEJNÁ PODPORA? 
Obnovená kulturní památka může být 
využívána k nejrůznějším účelům. Pokud 
však na projekt obnovy takové památky 
získáte dotaci z ROP Jihovýchod ve výši, 
která přesahuje 40 % nákladů projektu 
(50–60 % u středních a malých podni-
ků), jste v jejím využití značně limitováni. 
A to tak, že v majetku pořízeném z dota-
ce nemůžete provozovat tzv. ekonomické 
činnosti. Mluvíme o poskytování služeb, 
které na trhu běžně nabízejí i jiní poskyto-
vatelé za účelem dosažení zisku, a zákaz-
níci za ně platí. Taková situace by totiž byla 
v rozporu s evropskými pravidly. 

Znamená to, že jste na trhu získali ne-
dovolenou výhodu, protože vaše po-
řizovací náklady byly díky dotaci nižší 
než u vaší případné konkurence. 

Příklady z praxe 
Pro lepší představu uvedeme několik příkla-
dů, které vám celou problematiku více při-
blíží. Pro určení rizika veřejné podpory není 
rozhodující, kdo o dotaci žádá – zda veřejný 
subjekt nebo podnikatel, ale druh aktivity, 
na který má být dotace poskytnuta.

Příklad1:
TAJEMNÉ PODZEMÍ
Představme si obec, jejíž historie sahá do dáv-
ného středověku a na jejímž území leží roz-
sáhlý komplex podzemních prostor, dříve 
využívaný třeba jako sklep či těžební chodby. 
Podzemí láká svou tajemností a jistě si najde 
své návštěvníky, kteří tak do regionu přijedou 
se záměrem podzemí navštívit, ať už se jedná 
o hlavní důvod návštěvy nebo doplňkovou ak-
tivitu. Chodby je ale třeba vyčistit, odvodnit, 
osvětlit, zabezpečit a vybudovat k nim vhodný 
přístup, případně vybavit expozicí či výstavou. 
Všechny tyto náklady je možné zaplatit z po-
skytnuté dotace v plné míře bez obav z neo-
právněného čerpání veřejné podpory. 

Pokud má s takto získaným prostorem obec 
další podnikatelské plány a hodlá jej například 
pronajímat za úplatu pro konání společen-
ských akcí, nebo zde třeba zřídit stylovou vino-
téku či restauraci, dostává se už do situace, kdy 
soutěží na trhu o zákazníky a projekt a jeho 

aktivity zakládají veřejnou podporu. Což, pře-
loženo z eurožargonu, znamená, že z dotace 
mohou být uhrazeny pouze investiční výdaje, 
a to v mnohem nižší míře. 

Příklad 2:
JAK ŽILI NAŠI PŘEDKOVÉ
Jižní Morava i Vysočina patří k územím 
s dlouhou historií. V současné době je velmi 
populární budování tzv. archeoparků, tedy 
míst, kde jsou jednak prezentovány originál-
ní výsledky archeologického výzkumu, ale 
také přístupny novodobé repliky např. opev-
nění, domů, lázní či staveb k hospodářským 
účelům. Pokud se nejedná o středisko s tzv. 
nadregionálním rozsahem, čili výletní místo, 
kvůli kterému návštěvníci přijedou nejen z ši-
rokého okolí, ale i ze zahraničí, lze takovýto 
projekt považovat za bezproblémový z hle-
diska veřejné podpory. 

Jestliže ale má být zbudován areál, který 
takovou „nadregionální“ ambici má, pří-
padně mimo vlastní prostory pro exponá-
ty a vědeckou činnost zahrnuje například 
přednáškové prostory nabízené k veřejné-
mu pronájmu, restauraci, dětský koutek 
a další infrastrukturu, jde o projekt, kte-
rý soutěží na trhu s jinými centry zábavy 
a jedná se tedy o projekt s veřejnou pod-
porou. 
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Příklad 3:
KRÁSY A ZAJÍMAVOSTI 
NAŠEHO OKOLÍ
I ta nejmenší obec na svém katastru určitě 
najde kousek něčeho zajímavého, co by 
mohla prezentovat návštěvníkům. Pokud 
se jedná o vytvoření naučné stezky pre-
zentující přírodní krásy či lidský um a do-
vednosti v okolí, nebo o muzeum umís-
těné ve dvou světnicích nejstarší chalupy, 
není z hlediska veřejné podpory takový 
projekt napadnutelný. Pokud má ale zbu-

dované muzeum vyšší ambice a cílem jeho 
zřizovatele je mimo výstavy či stálé expo-
zice navíc ještě zajišťovat semináře a před-
náškovou činnost, je už potřeba proble-
matiku veřejné podpory zvažovat. Jestliže 
pro různé semináře, konference a kon-
gresy k vnitřním potřebám slouží jedna 
místnost vybavená příslušnou technikou, 
jejíž kapacita odpovídá návštěvnosti a vý-
znamu muzea, je vše v pořádku. Oproti 

tomu prostory, které by byly pronajímány 
pro komerční aktivity (kurzy, vzdělávání, 
prodejní akce apod.), by byly v rozporu 
s pravidly veřejné podpory. Stejné principy 
se uplatňují i v případě doprovodných ka-
váren, restaurací či obchodů se suvenýry 
umístěných v budově. 

Závěrem ještě jedno důležité upozornění 
Pokud projekt zakládá veřejnou podporu, 
není řešením ani zahrnutí problematic-
kých výdajů do tzv. nezpůsobilých výdajů 
projektu – ani tak nezískáte vyšší míru do-
tace. Projektový záměr je totiž posuzován 
jako celek z hlediska jeho účelu a cílů, a to 
včetně problematiky veřejné podpory. 

Velmi vám proto doporučujeme pro-
jektové záměry předem konzultovat 
s příslušným odborem implementace 
projektů, kde získáte veškeré potřeb-
né informace přímo k vašemu kon-
krétnímu projektu.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Oddělení hodnocení projektů Brno
Ing. Monika Krumpová, vedoucí oddělení
tel.: 532 193 524
e-mail: krumpova@jihovychod.cz

Oddělení hodnocení projektů Jihlava
Ing. Renata Pavlů, vedoucí oddělení
tel.: 532 193 604
e-mail: pavlu@jihovychod.cz
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ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

Od 3. 1. 2011 platí pro příjemce dotací 
z ROP Jihovýchod povinnost zveřejňo-
vání veřejných zakázek a zadávacích ří-
zení v internetové aplikaci na webových 
stránkách Regionální rady Jihovýchod. 

Zveřejňovány budou základní informace 
o všech zakázkách a zadávacích řízeních 
s hodnotou nad 200 000 Kč bez DPH. Sys-

tém kontroluje správnosti zvolených lhůt 
a umožňuje vkládat veškerou dokumenta-
ci k řízení v elektronické formě. Povinnost 
se týká i těch subjektů, které v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách zveřejňují 
zadávací řízení na centrálním informačním 
systému o veřejných zakázkách isvzus.cz. 
Zveřejnění je příjemce povinen i nadále 
doložit v dokumentaci k zakázce předklá-

dané Regionální radě Jihovýchod. V této 
souvislosti už není od 3. 1. 2011 povinností 
příjemce zveřejnit oznámení o zahájení vý-
běrového řízení na www.centralniadresa.
cz. Nadále však doporučujeme zveřejňo-
vat oznámení o zahájení výběrového řízení 
i např. na webových stránkách příjemce.
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EKOLOGICKÉ AUTOBUSY NA VYŠKOVSKU

Díky téměř 28 milionové dotaci z ROP Ji-
hovýchod uvedla společnost VYDOS BUS 
a.s. do provozu 12 nových nízkopodlaž-
ních autobusů typu IRIS BUS Crossway LE. 

Nově zakoupené nízkopodlažní autobusy 
splňují podmínky bezbariérového přístupu 

určeného pro cestující se sníženou schop-
ností pohybu. Součástí výbavy je plošina 
pro nástup vozíčkářů a všechna vozidla 
jsou taktéž vybavena systémem naklánění 
k nástupní hraně zastávek. Významně se 
tím zvýšila úroveň komfortu pro cestující 
veřejnost. Vozidla jsou výrazně šetrněj-

ší k životnímu prostředí, jelikož splňují 
emisní limity EURO V a tím se několika-
násobně snížily emise zplodin do ovzduší.  
Jednotlivé vozy již byly zapojeny do pro-
vozu v rámci Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje a městské 
autobusové dopravy ve Vyškově.

Na jižní Moravě a na Vysočině se ev-
ropským projektům daří. Osm mili-
ard korun z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod již doputova-
lo na účty měst, obcí, krajů i malých 
a středních podnikatelů. 

O překročení osmimiliardové hranice se 
postaral projekt Kouzelné školky v Hrušo-

vanech nad Jevišovkou. Více než 40 dětí 
si hraje v nové nástavbě mateřské školy. 
Vzniklo logopedické centrum, které zatím 
ve městě chybělo.

O největší porci proplacených fi nancí se 
v rámci ROP Jihovýchod tradičně postaraly 
investiční projekty v oblasti dopravy pro-
placenou částkou 4,8 miliard korun. V ces-

tovním ruchu jsou již ukončeny projekty 
za téměř 900 milionů korun. Evropské do-
tace ve výši 2,3 miliardy korun pomáhají 
rozvíjet kulturu, sociální a zdravotní oblast 
i veřejná prostranství v mnoha městech 
na jižní Moravě a Vysočině. Dokončeno je 
více než 300 projektů.

8 MILIARD NA VAŠICH ÚČTECH
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DOTAČNÍ KALENDÁŘ ROP JIHOVÝCHOD 2011

Oblast podpory Datum zahájení Datum ukončení Alokace v mil. Kč

1.1  Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Kontinuální výzva 170 A

1.1  Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Kontinuální výzva 427 A

1.2  Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 2. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011 75 V

2.1  Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 3. listopadu 2010 24. února 2011 28
Z
p

2.1  Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 3. listopadu 2010 14. dubna 2011 372
V
h

3.1  Rozvoj urbanizačních center 1. čtvrtletí 2011 Kontinuální výzva 784 P

3.2  Rozvoj regionálních středisek 2. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011 109 B

3.3  Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 2. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011 121 B

3.3  Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 2. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011 100 Š

3.4  Veřejné služby regionálního významu Kontinuální výzva 35 B

Pozn.: Probíhající kontinuální výzvy

 Data vyhlášení, počty i objemy výzev jsou pouze indikativní, částky se mohou měnit dle vývoje kurzu, přesunu alokace a fi nanční realizace smluvně váza-
ných projektů.
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Omezení Možné synergie

Aktivity týkající se mezinárodního civilního letiště*

Aktivity týkající se silnic II. a III. třídy*

Veškeré aktivity dle PD ROP JV mimo nákup vozidel*

Značení cyklotras, úpravy cyklotras , výstavba a technické zhodnocení turistických tras a stezek 
pro pěší a lyžaře, naučných stezek včetně doplňkového zařízení a doprovodné infrastruktury Integrovaný operační program (IOP) – oblasti podpory 4.1a Národní 

podpora rozvoje cestovního ruchu, 5.1 Národní podpora využití potenci-
álu kulturního dědictvíVýstavba, technické zhodnocení turistické infrastruktury – atraktivit (skanzeny, zoologické za-

hrady, muzea), technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění národních kulturních památek

Projekty Integrovaného plánu rozvoje měst (IPRM) Brna a Jihlavy OP Lidské zdroje a zaměstnanost (LZZ) – oblasti podpory 3.1 Podpora 
sociální integrace a sociálních služeb, 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků 
romských lokalit

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (VK) – 1.1 Zvyšování kvality 
ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zaříze-
ní, 2.1 Vyšší odborné vzdělávání, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Brownfi elds a sociální péče*

Brownfi elds a sociální péče*

Širokopásmové (broadband) ICT sítě

Bez omezení

*  Bližší informace o konkrétním zaměření výzev najdete na www.jihovychod.cz v sekci Žadatel/Dokumenty ke stažení v aktuální verzi 
Prováděcího dokumentu ROP JV, u probíhajících výzev v sekci Žadatel/Aktuální výzvy. Bližší informace o plánovaných výzvách budou k dispozici 
po zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod dne 16. února 2011.
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Mnoho projektů, dotovaných z ROP Ji-
hovýchod, již bylo úspěšně dokončeno 
a vstoupilo do období 5leté udržitelnos-
ti. Velmi často se setkáváme se situací, 
kdy některé projekty v této době vytvá-
ří určité příjmy, se kterými se v projektu 
původně nepočítalo, nebo jsou vyšší, 
než se čekalo. Pak je nutné tyto příjmy 
zohlednit vůči vyplacené dotaci. Věnuj-
te proto, prosím, pozornost následují-
cím řádkům a ujistěte se, zda je právě 
váš projekt z pohledu příjmů v pořádku 
a nemusíte tento problém řešit. 

Jaké příjmy může projekt vytvářet? 
Příjmy generované projektem rozlišujeme 
dvojí: jiné peněžní příjmy a příjmy z provozu. 
Jiné peněžní příjmy vždy snižují způ-
sobilé výdaje projektu, vznikají vždy díky 
samotné realizaci projektu. Jako příklad 
můžeme uvést: 
•  při rekonstrukci mostu se staré ocelové 

zábradlí prodá do výkupu surovin
•  po výstavbě nové tělocvičny se stará bu-

dova prodá
•  stavba městského koupaliště se protáh-

la přes zimu a staveniště sloužilo jako 
paintballový areál

•  při rekonstrukci parku bylo vytěžené dře-
vo prodáno dřevozpracujícímu závodu

•  v rámci realizace propagačních letáků 
získám příspěvek od dalšího subjektu 
(restaurace, obchod, služby v okolí) atd.

Příjmy z provozu projektu jsou odečí-
tány jen v jednom speciálním případě. 
Problematiku upravuje článek 55 Naří-
zení Rady (ES) 1083/2006. Tento článek 

původně vznikl kvůli projektům italských 
dálnic zpoplatněných mýtem. 

Příjmy dle článku 55 jsou odečítány jen 
u projektů nezakládajících veřejnou podpo-
ru, jejichž celkové výdaje jsou vyšší než 
1 milion EUR. U nás jsou to typicky projekty, 
v nichž dochází k investici do infrastruktury, 
za jejíž používání se účtují poplatky hrazené 
přímo uživateli, nebo prodej či pronájem po-
zemků a budov, nebo jakékoli jiné poskyto-
vání služeb za úplatu. Klasickým příkladem 
takovýchto příjmů jsou příjmy ze vstupného, 
nájem, poplatek za užívání apod.

Těmto projektům je vypočítána fi nanční 
mezera a podle ní upraveno spolufi nan-
cování z ROP Jihovýchod. Finanční meze-
ru počítá automaticky aplikace eCBA při 
zadání projektové žádosti o dotaci. Nyní 
zprovozňujeme modul výpočtu fi nanční 
mezery v době udržitelnosti projektu.

Jak evidujete příjmy a výdaje z projektu?
Příjmy a výdaje z projektu by měly být jas-
ně a jednoznačně účetně odděleny, např. 
vedením na zvláštním účetním středisku 
nebo jiným vhodným způsobem analy-
tické evidence tak, aby byly jasné příjmy 
a výdaje související pouze s projektem. 
Oddělení je vyžadováno ve Smlouvě o po-
skytnutí dotace. Jen tak můžeme správ-
ně posoudit údaje vstupující do výpočtu 
fi nanční mezery. Dovolujeme si upozor-
nit zejména na analytické vedení výdajů 
ve vztahu s provozem vytvořené infra-
struktury a souvisejících zařízení. V přípa-
dě, že není u některých výdajů jasná přímá 

vazba k projektu (např. náklady na zimní 
údržbu náměstí, přestupního terminálu 
apod.), je nutné stanovit a doložit poměr 
těchto konkrétních výdajů vůči celkovým 
výdajům na tyto služby např. v rámci celé-
ho města podle konkrétních typů výdajů. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace, 
článku Povinnosti příjemce, je tento 
povinen vést oddělenou analytickou 
účetní evidenci o projektu v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Příjemci, 
kteří nevedou účetnictví podle tohoto 
zákona, jsou povinni vést v případě 
poskytnutí dotace daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 
rozšířenou o dodatečné požadavky.

Takže jak to vlastně je? Budu vracet 
nějaké peníze?
•  Vždy v  případě jiných peněžních příjmů, 

pokud již nebyly odečteny v okamžiku 
žádosti.

•  V případě příjmů z provozu je určující 
typ projektu. Pokud váš projekt zakládá 
veřejnou podporu nebo jsou jeho celko-
vé výdaje do 1 milionu EUR, mohou být 
jeho provozní příjmy libovolné. 

•  Pokud váš projekt veřejnou podporu ne-
zakládá, jeho celkové výdaje překročily 
1 milion EUR a provoz projektu je zpo-
platněn, vrací se čisté příjmy projektu.

Jak zjistím, zda projekt zakládá veřejnou 
podporu a kolik je 1 milion EUR, tedy mám 
nebo nemám sledovat příjmy?

GENERUJE VÁŠ PROJEKT PŘÍJMY?
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Zda projekt zakládá nebo nezakládá veřejnou 
podporu, specifi kujete již v Benefi t7 na začát-
ku projektu. Pro určení výše podpory dle 1 mi-
lionu EUR je rozhodující měsíční kurz Evropské 
komise v měsíci podpisu smlouvy o poskytnu-
tí dotace. Kurz ke dni podpisu vaší smlouvy si 
můžete ověřit na www.jihovychod.cz v sekci 
Dotace z EU/užitečné odkazy. 

Máme projekt nad 1 milion EUR, vy-
bíráme vstupné. Budeme všechno 
vstupné vracet?
Pravděpodobně ne, výpočet fi nanční me-
zery počítá tzv. čistý příjem, tedy to, o co 
příjmy převyšují výdaje na jejich dosažení, 
zajištění a udržení, sledované v analytické 
evidenci. Sledovány jsou fi nanční toky (pří-
jmy a výdaje), nikoliv výnosy a náklady.

Prováděli jsme rekonstrukci náměstí. 
Vznikla nová parkovací místa a bylo 
upraveno místo pro trhy a kultur-
ní akce. Ale parkovalo a tancovalo 
se u nás už dřív, takže teď budeme 
všechno vracet?
Ne, počítáme s rozdílovou variantou: čisté 
příjmy nyní po realizaci projektu mínus čis-
té příjmy ve stavu bez realizace projektu. 
Záporné částky (pokud je projekt proti sou-
časnému stavu v mínusu) nedoplácíme.

Ve smlouvě o poskytnutí dotace se píše 
o přepočtu fi nanční mezery na konci 
doby udržitelnosti. Jak to mám udělat?
V aplikaci eCBA bude v nejbližších dnech zpří-
stupněn modul pro přepočet fi nanční mezery, 
kde si načtete váš původní projekt a vyplníte sou-
časné hodnoty. Finanční mezera vám bude vy-

počítána automaticky. Do příštího čísla newslet-
teru připravujeme podrobného průvodce, jak si 
fi nanční mezeru správně zadat a vyčíslit.

Když po pěti letech provedu závěreč-
ný výpočet fi nanční mezery, ale desá-
tý rok tržby projektu „strhají kasu“, 
budu ještě něco vracet?
V první řadě gratulujeme k úspěšnému 
projektu. Příjmy projektu jsou sledovány 
pouze po dobu 5 let udržitelnosti projek-
tu, nebudete tedy vracet nic. 

Sledování příjmů z projektů dotovaných 
z ROP Jihovýchod je častým tématem kont-
rol ze strany auditních a kontrolních orgánů 

ČR i EU. Podle plánu kontrolní činnosti au-
ditního orgánu proběhne v druhém pololetí 
2011 audit zaměřený speciálně na kontrolu 
příjmů projektů. Věnujte tedy tomuto téma-
tu zvýšenou pozornost, předejdete tak zby-
tečným komplikacím s vaším projektem. 

Zdroj:
Sledování příjmů projektu vychází 
z čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
Posuzování projektů generujících pří-
jmy probíhá po úpravě dle Nařízení 
Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. pro-
since 2008, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 1083/2006.
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JAK SPRÁVNĚ PŘEDLOŽIT ŽÁDOST O PLATBU?

Vážení příjemci dotací z ROP Jihovýchod, 
naší dlouhodobou snahou je usnadnit 
vám administraci dotovaných pro-
jektů. Připravili jsme proto podrobný 
manuál, jak připravit ke správnému 
a bezproblémovému předložení vaši 
žádost o platbu tak, aby nedocháze-
lo k výzvám k jejímu doplnění nebo 
opravě. 

Výzvy k opravám a doplnění pozastavují 
lhůty administrace a tím prodlužují dobu 
proplacení žádosti. Nový manuál obsahu-
je i nejčastější nedostatky, které se v žádos-
tech o platbu objevují. Navazuje na Příručku 
pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod, 
Prováděcí dokument ROP Jihovýchod a me-

todické pokyny, které zpřesňují základní do-
kumenty. Přípravu žádostí o platbu můžete 
konzultovat s pracovníky oddělení realizace 
projektů v Brně a Jihlavě a velmi doporu-
čujeme využít tzv. expertní podpory, kterou 
pro vás bezplatně zajišťuje Regionální roz-
vojová agentura jižní Moravy a Regionální 
rozvojová agentura Vysočina. Obě agen-
tury vám pomohou s kontrolou formálních 
náležitostí a základních dokumentů ve vaší 
žádosti o platbu ještě před jejím předlože-
ním na úřad.

Manuál si můžete stáhnout na našich 
stránkách www.jihovychod.cz, v sekci 
Pro příjemce/formuláře ke stažení.

Jihomoravský kraj v rámci projektu Do-
plnění infrastruktury letiště Brno-Tuřa-
ny nyní uvádí do provozu novou letištní 
cisternovou automobilovou stříkačku. 

Projekt byl rozdělen do dvou etap. V první 
etapě byl realizován nákup dvou speciál-
ních letištních autobusů. Tato etapa byla 
ukončena v prosinci 2008 předáním le-
tištních autobusů, které v současné době 
zajišťují maximální komfort a bezpečnost 
cestujících pro přepravu mezi odbavovací-
mi halami a dopravními letouny. 

Druhá etapa projektu spočívala v rozšíření 
technického vybavení hasičského záchran-
ného sboru působícího na mezinárodním 

letišti Brno-Tuřany o letištní cisternovou 
automobilovou stříkačku. Cílem projektu 
je zvýšit úroveň bezpečnosti provozu le-
tiště a uživatelů letiště a zvýšit technickou 
připravenost pro akutní zásah v případě 
krizové situace. Nákup nové stříkačky má 
bezprostřední vliv na statut letiště a jeho 
způsobilost zajišťovat služby mezinárod-
ního veřejného letiště. Projekt mohl být 
realizován díky dotaci z ROP Jihovýchod 
ve výši téměř 24,5 milionů korun spolu 
s dotací Jihomoravského kraje dalšími více 
než 7 miliony korun.
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PARK NAD TUNELEM, JIHLAVA

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 
téměř 7 milionů korun při celkové investici 
7,7 milionů korun. Zeptali jsme se paní Hany 
Hekerlové, vedoucí oddělení strategického 
rozvoje města Jihlava, jak se podařilo projekt 
zrealizovat a zda je jeho provoz úspěšný.

Paní Hekerlová, řekněte nám prosím, 
kde nový park v Jihlavě vznikl?
Nový park vznikl mezi ulicemi Rantířovská, 
Za Prachárnou a Přední a přirozeně propojuje 
město a jeho část Horní Kosov. 

Proč jste se rozhodli investovat do parku 
právě v této lokalitě? 
Statutární město Jihlava se snaží rozvíjet in-
frastrukturu volného času rovnoměrně po ce-
lém území města. V této oblasti navíc vzniklo 
několik nových bytových domů a v nedaleké 
části „Dolina“ také probíhá rozsáhlá bytová 
výstavba. Park byl vybudován v lokalitě nad 
jihlavským tunelem, která vzhledem ke stav-
bě tunelu není vhodná pro další zástavbu. 
Jednalo se ale o poměrně rozsáhlý prostor, 
který si zasloužil smysluplné využití.  Plocha 
byla do té doby oplocena a nebyla veřejnosti 
přístupná. Park zde plní jak funkci relaxační 
zóny, tak místa pro sport a hry. 

Co všechno je součástí projektu, tedy 
nového parku? 
Projekt zahrnoval vybudování sportovního 
hřiště s písčitým povrchem a zařízením na bas-
ketbal a volejbal, dětského hřiště s herními 
prvky pro děti od 3 do 14 let včetně oplocení 
a laviček, vybudování cyklostezky s veřejným 
osvětlením a stezek pro pěší. Ústředním prv-
kem parku je vodní plocha s lávkami a altá-

nek. V rámci sadových úprav došlo k výsadbě 
50 stromů, více než 5 000 keřů a trvalek a re-
kultivaci trávníku. Celé území bylo vybaveno 
lavičkami a odpadkovými koši.

Park je již nějakou dobu využíván, jaké 
jsou ohlasy obyvatel? 
Park je využíván od jarních měsíců loňského 
roku a ohlasy obyvatel jsou většinou pozitivní. 
Vyskytly se zde problémy s vandalismem, ale 
na druhou stranu se nenaplnily obavy obyva-
tel z vyššího hluku z nových hřišť. O hřiště se 
stará správce z řad obyvatel přilehlého sídliště 
a díky tomu nebylo dosud nutné vynakládat 
vyšší částky na opravy poničeného majetku. 

Měli jste nějaké problémy při adminis-
traci dotace? 
Administrace dotací z evropských zdrojů je 
mnohem náročnější proces než ze zdrojů ná-
rodních. Jako ve většině investičních projektů 
i zde došlo k několika dílčím změnám oproti 
projektové dokumentaci, ale změny byly včas 
ohlášeny a zúřadovány. Díky dobré komunika-
ci s pracovníky Úřadu Regionální rady tedy celý 
projekt včetně vyúčtování dotace a jejího pro-
placení proběhl bez zásadních komplikací. 

Plánujete v rámci rozvoje Jihlavy ještě 
další podobné projekty? 
Současně s realizací projektu Park nad tune-
lem, vznikal Areál pro sportovní a volnočaso-
vé aktivity u Hellerova rybníka, jehož charak-
ter je podobný. V téže době se také budoval 
unikátní park v centru města, a to Park Gus-
tava Mahlera. Tyto projekty byly také podpo-
řeny z ROP Jihovýchod a jejich fi nancování je 
úspěšně ukončeno. Dále město pokračuje 

v budování dětských hřišť, kdy do součas-
né doby bylo za podpory ROP Jihovýchod 
realizováno pět hřišť a výstavba dalších pěti 
momentálně probíhá. Infrastruktura pro vol-
ný čas dále částečně vznikne v rámci podpo-
řených projektů Revitalizace sídlišť na území 
města Jihlavy-Královský vršek a Regenerace 
veřejných prostranství v části města Jihlava-
Pávov. Projekty regenerace se připravují dále 
v části města Pístov a městské památkové 
rezervaci.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY
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BRNO ŽIDOVSKÉ PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci 
ve výši téměř 2,5 milionu korun při celkové 
investici 3,5 milionu korun. Zeptali jsme 
se pana Petra Špunara, koordinátora 
projektu, na hlavní cíle a smysl projektu.

Pane Špunare, projekt předložila a úspěš-
ně zrealizovala Židovská obec Brno. Před-
stavte nám prosím hlavní myšlenku pro-
jektu. 
Město Brno bylo dříve významným centrem ži-
dovské kultury. Tato tradice však byla přetržená 
v důsledku holokaustu a následných desetiletí 
nesvobody. Židovský kulturní odkaz v Brně skýtá 
velký potenciál pro cestovní ruch, který zůstával 
dosud nevyužit. Cílem projektu Brno židovské je 
tento stav změnit a prezentovat Brno a jihomo-
ravský region jako významné centrum židovství. 
Nové turistické informační centrum (TIC) na br-
něnském židovském hřbitově má podstatně širší 
význam. Nejedná se jen o tzv. infocentrum, ale 
správně bychom měli hovořit o kulturním, vzdě-
lávacím a turistickém informačním centru. Jeho 
součástí je i přednáškový a výstavní sál s kapa-
citou 40 míst, ve kterém je malá stálá expozice 
středověkých náhrobků z přelomu 15. a 16. sto-

letí a vzácných synagogálních opon. TIC židovské 
obce Brno svým technologickým vybavením, 
pořízeným z dotace ROP Jihovýchod a orienta-
cí turistického ruchu po židovských památkách 
v tak rozsáhlém regionu má nezastupitelné mís-
to v České republice.

Kterých konkrétních židovských památek 
se projekt týká? 
Nemovité památky v působnosti Židovské obce 
Brno patří mezi nejcennější na Moravě. Brněn-
ský židovský hřbitov se řadí k nejkrásnějším v ce-
loevropském měřítku, synagoga na Skořepce je 
unikátní svou funkcionalistickou architekturou. 
Řada staveb, realizovaných úspěšnými židovský-
mi průmyslníky anebo architekty, patří dodnes 
ke chloubě města Brna. Jmenujme namátkou 
vily Tugendhat, Stiassny, Bassových, G. Hlase 
a další nad výstavištěm, nebo oceněnou budovu 
městského krematoria. Židovský hřbitov v Brně 
je výchozím místem za dalšími 16 židovskými 
lokalitami jihomoravského regionu, například 
Třebíč, Mikulov, Boskovice, Ivančice a Holešov.

Co můžete tedy dnes turistům konkrétně 
nabídnout? 
Projekt se orientuje především na individuální 
turistiku, pro niž jsou podkladem pětijazyčné 
webové stránky. V nich je představeno 17 lokalit 
se zajímavým židovským odkazem a 11 turistic-
kých balíčků po Brně a jižní Moravě. Snažili jsme 
se propojit židovské památky se zajímavostmi 
regionu, Baťovým kanálem, vinařskou stezkou, 
muzeem Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy 
apod. Na brněnském hřbitově nabízíme infor-
mace z volně přístupného počítače připojeného 
k internetu, ze zvukového informačního panelu 
(tzv. mluvící mapy), půjčujeme i audio průvodce 

a orientační mapku s vyznačenými zajímavostmi. 
To vše je poskytováno pětijazyčně. Na hřbitově 
je možnost bezdrátového připojení k interne-
tu. V novém sálu TIC lze shlédnout pětijazyč-
ný hodinový dokumentární fi lm o židovských 
památkách, tradici, kultuře, tragédii i odkazu 
brněnských a moravských židů. Veškeré služ-
by jsou bezplatné. Máme navázanou smluvní 
spolupráci s Brněnským kulturním centrem a br-
něnskou pobočkou Židovského muzea v Praze, 
které jsou schopny zajistit průvodce. BKC navíc 
ještě i dopravu, ubytování a veškerý komfort pro 
organizované výpravy v celém regionu. Židov-
ská obec Brno vytvořila i zázemí pro praktikující 
Židy, mikve (rituální lázeň pro ženy), bohoslužby, 
částečně i košer stravování a další.

Projekt byl uveden do života na konci pro-
since 2010. Máte již nyní konkrétní ohlasy 
na nové služby? 
Jsme velmi rádi, že se projektu dostalo intenzivní 
publicity ze strany médií, která dosud trvá. To se 
mimořádně pozitivně odrazilo v návštěvnosti 
webových stránek, které za 11 dnů od zpří-
stupnění zaznamenaly 5 500 návštěv. Masová 
návštěvnost webových stránek dává tušit, že 
projekt byl nastartován úspěšně. 

Jaké byly vaše zkušenosti s čerpáním do-
tace z ROP Jihovýchod? 
Byl to náš první projekt z dotací ROP. Dlužno říci, 
že velmi náročný a komplikovaný. Vysoko hod-
notím, že pracovníci Regionální rady byli vždy 
ochotni pomáhat řešit obtíže, které realizace 
přinášela.

Děkujeme za rozhovor.
Židovský hřbitov v Brně-Židenicích
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