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BUDOUCÍ KOHEZNÍ 
POLITIKA EU A REFLEXE 
5. KOHEZNÍ ZPRÁVY
Rok 2010 ve svém závěru přinesl několik 
zásadních příspěvků do podoby formo-
vání Kohezní politiky EU tak, jak by měla 
fungovat po roce 2013. K významným 
zajisté patří již říjnové Sdělení Evropské 
komise k revizi rozpočtu EU, jež bude 
po svém konečném schválení a přijetí 
představovat nejzásadnější parametr 
a odpoví nám na otázku: kolik že fi nanč-
ních prostředků – celkem i pro jednotlivé 
země a regiony – bude v příštím období 
k dispozici. Na jaký účel a podle jakého 
scénáře? – to jsou další dvě zásadní otáz-
ky, jejichž zodpovězení poodhaluje lis-
topadová Pátá zpráva Evropské komise 
o hospodářské, sociální a územní soudrž-
nosti. A konečně, rovněž závěry prosin-
cové Evropské rady, jež se týkají zesílené 

koordinace hospodářských politik a v je-
jím rámci i rozšíření a zpřísnění tzv. kon-
dicionalit – tedy navrhované sady pod-
mínek, jejichž splnění bude podmiňovat 
hladkost čerpání, resp. naopak, jejichž 
neplnění by vedlo k uplatnění různých 
podob sankcí, jež by byly spojeny s ome-
zeními při čerpání fondů EU.

A konečně, i vlastní start do roku 2011 byl 
ve znamení několika významných aktivit, 
jež přispěly k vyjasnění formování pravi-
del a principů budoucí Kohezní politiky 
EU. K nim patří i lednová Zpráva o stavu 
hospodářství EU, Kohezní fórum, dlouho-
dobější dopad vykáží aktivity právě zahá-
jeného maďarského předsednictví, na něž 
naváže předsednictví polské – v případě 
obou zemí je zájem o posun debat o ko-
hezní politice značný. V průběhu počátku 
jara pak členské státy předloží Evropské 
komisi aktualizaci svých pozic k tomuto té-
matu a přibližně do poloviny roku bychom 
měli znát návrh střednědobého fi nanční-
ho rámce EU a legislativní návrhy k jednot-
livým kapitolám budoucího rozpočtu EU, 
samozřejmě včetně kohezní politiky.

Zamyslíme-li se nad tím, jaký je hlav-
ní přínos 5. kohezní zprávy, musíme 
zdůraznit především mimořádně hod-
notnou analytickou část – se zdůrazně-
ním trendů hospodářského, sociálního 
a územního vývoje, dávající do souvis-
losti národní politiky a kohezi, ostatní 
politiky EU a kohezní politiku i vlastní 
dopady kohezní politiky. Je konstato-
váno, že kohezní politika – byť v různé 
míře – přispěla ke sbližování rozdílů 
mezi regiony a současně k dynamice 
celé Unie – pomohla regionům podroz-
vinutým a zaostalým, i regionům vyso-
ce konkurenceschopným.
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ÚVODNÍK

5. kohezní zpráva současně zdůrazňuje 
spjatost se Strategií EU 2020 a s respek-
továním situace ve veřejných fi nancích 
(především z pohledu napjatosti bu-
doucího rozpočtu EU). Přináší již výše 
zmíněný nový termín, který bude v ná-
sledujícím období poprvé silně akcento-
ván: kondicionalitu (jako snahu potres-
tat chronické hříšníky a prostřednictvím 
výkonnostní rezervy a prémie bonifi ko-
vat ty, kteří dodržují pravidla a chovají 
se disciplinovaně). Důležitá však bude 
obsahová náplň kritérií, podle nichž se 
bude kondicionalita měřit. Ve zprávě je 
dále kladen důraz na posílení účinného 
využívání fi nančních prostředků věnova-
ných na kohezní politiku a na využívání 
nových inovativních fi nančních nástrojů, 
zdůrazňujících prvek návratnosti. Podtr-
huje současně i silný akcent na přeshra-
niční charakter kohezní politiky.

Velmi zásadním způsobem by se mělo 
posílit strategické plánování, s cílem 
zvýšit přínosy kohezní politiky pro-
střednictvím nově využívaných nástro-
jů. Jednoduše – spočívá to především 
ve snaze zavést tvrdé rozpočtové ome-
zení a mít jasně determinovaný strate-
gický rámec. Současně by mělo dojít 
k významné redukci prioritních oblastí, 
jež by měla kohezní politika podporo-
vat – tento problém je řešen prostřed-
nictvím zvýšení tematické koncentrace, 
jež by se měla soustředit na malý počet 
priorit, které by fl exibilně odrážely 
specifi cké problémy zemí a regionů – je 
navrženo rozdělení priorit na povinné 
a volitelné.

Zásadním způsobem by mělo dojít 
k posílení hodnocení, výkonů a vý-
sledků (čímž by se měla kontrolovat 

nejen efektivnost nástrojů kohezní po-
litiky, ale i eliminovat možnost jejího 
zneužívání). Silný akcent bude kladen 
na měřitelnost cílů a ukazatelů výsled-
ků, měl by být uplatněn integrovaný 
přístup pro jednotlivé oblasti podpory. 
Současně by se měl zjednodušit vlastní 
výkon souvisejících procedur a fi nanč-
ní řízení. Právě tyto oblasti, společně 
s podporou využívání nových fi nanč-
ních nástrojů a zesíleným důrazem 
na územní soudržnost, představují 
předpokládaný výčet novinek, s nimiž 
se v budoucím programovém období 
při využívání nástrojů Kohezní politiky 
EU setkáme. K těm dalším patří zesílení 
přeshraničního rozměru kohezní politi-
ky, včetně řešení specifi ckých problémů 
měst a urbánních aglomerací, makro-
regionální strategie, nejrůznější formy 
partnerství a posílená fl exibilita.
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STRATEGIE JIHOVÝCHOD – 
PŘIPRAVUJEME SE NA BUDOUCNOST
Nejen Evropská unie, členské státy, Čes-
ká republika, ale i region Jihovýchod 
myslí na budoucnost a na nové pro-
gramové období 2014+ a intenzivně se 
na něj připravuje.

Abychom byli schopni předat na národní úro-
veň kvalitní podklady potřeb dalšího rozvoje 
regionu Jihovýchod, sestavili jsme platformu 
pro přípravu nového období, Pracovní skupi-
nu strategie Jihovýchod. Jejím úkolem je při-
spívat k podobě budoucího programového 

období z regionální úrovně. V současné době 
se Pracovní skupina strategie Jihovýchod za-
bývá návrhem priorit regionu pro nové pro-
gramové období, které projednává a bude 
projednávat s klíčovými partnery v regionu. 
Členy pracovní skupiny jsou zástupci obou 
krajů, statutárních měst Brna a Jihlavy, rovněž 
zástupci Regionálních rozvojových agentur 
působících v regionu Jihovýchod a zástupci 
Regionální rady Jihovýchod. Pracovní skupina 
bude dle projednávaných témat spolupraco-
vat také s neziskovým sektorem, regionálními 

svazy měst a obcí, ale také např. se subjekty 
působícími na poli inovací.

Zásadní otázkou, kterou je nyní potřeba se 
zabývat, je tedy budoucnost kohezní politiky 
a její nastavení tak, abychom mohli i nadá-
le pokračovat v úspěšném rozvoji regionu 
Jihovýchod i v následujícím programovém 
období. 

Zeptali jsme se proto členů pracovní 
skupiny strategie Jihovýchod:

newsletter_2011-02.indd   2newsletter_2011-02.indd   2 3.3.2011   12:43:243.3.2011   12:43:24



3www.jihovychod.cz

STRATEGIE JIHOVÝCHOD – 
PŘIPRAVUJEME SE NA BUDOUCNOST

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina a předseda Regio-
nální rady Jihovýchod
V našem kraji řadím mezi nejdůležitější téma-
ta příštího programového období především 
dopravní dostupnost a kvalitní infrastrukturu, 
pokrytí vysokorychlostním internetem, témata 
energetiky a úspor energií, podporu vzdělávání 
a rozšiřování kvalifi kace, udržitelný venkov, roz-
voj nabídky v oblasti cestovního ruchu a v ne-
poslední řadě i podporu regionálním centrům.

Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje a místo-
předseda Regionální rady Jihovýchod
Ptáte-li se na priority našeho kraje v příštím 
programovém období, pak musím na první 
místo zařadit vyřešení stěžejních dopravních 
staveb v regionu, s nimiž bezprostředně 
souvisí hospodářský rozvoj jižní Moravy. 
Soustředíme se rovněž na využití inovační-
ho potenciálu kraje. S tím půjde ruku v ruce 
naše úsilí o zvýšení zaměstnanosti a rozvoj 
strategických projektů v cestovním ruchu 
i lázeňství. Na programu bude také dobudo-
vání infrastruktury sociální péče a školství.

Ing. Dr. Marie Zezůlková
vedoucí Kanceláře strategie města Brna
Z Analýzy potřeb měst víme, že města po-
třebují stále modernizovat infrastrukturu, 
uspořit energie a podpořit ekonomický 
rozvoj. I nadále tedy města pro budoucí 
programové období po roce 2013 potře-
bují fi nancovat tvrdé, infrastrukturní pro-
jekty. V oblasti životního prostředí stále 
přetrvává důraz na čištění odpadních vod 
a roste význam šetření energií včetně úspor 
v zásobování teplem. Kromě infrastruktur-
ních potřeb analýza také poukázala na po-
třebu podpory tzv. „měkkých“ projektů. 
Pro města je totiž velmi důležité být natolik 
konkurenceschopná, aby si udržela a při-
lákala obyvatele a zároveň byla atraktivní 
i pro podnikatele. Občané očekávají, že jim 
město nabídne kulturní a sportovní vyžití 
nebo kvalitní vzdělání a volnočasové akti-
vity nejen pro děti i studenty.

Ing. Alena Kottová
vedoucí odboru rozvoje města Jihlavy
Statutární město Jihlava bude i v bu-
doucnu pokračovat v realizaci a napl-

ňování cílů stávajícího programového 
období s důrazem na urbánní dimenzi. 
Hlavním cílem rozvoje města nadále 
bude především všestranný trvale udr-
žitelný rozvoj města a zvyšování kvality 
života jeho obyvatel. Město se rovněž 
zaměří na zvyšování konkurenceschop-
nosti města jako přirozeného centra 
regionu s důrazem na podporu všech 
stupňů a forem vzdělávání, tvorbu no-
vých kapacit pro výzkum a vývoj, roz-
voj informačních technologií a účinnou 
spolupráci soukromého a veřejného 
sektoru a vzdělávacích institucí. Důležitý 
bude i rozvoj dopravní a technické infra-
struktury a zlepšení ochrany životního 
prostředí ve městě a využití potenciálu 
Jihlavy v cestovním ruchu.

Ing. Ivo Minařík
vedoucí odboru regionálního rozvoje Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje
Jako hlavní prioritu v Jihomoravském kraji 
vidím udržení a další rozvoj nastartované 
pozice lídra ČR v oblasti vědy, výzkumu 
a vysokého školství. Kraj by měl být mís-
tem, kde se bude dobře žít a pracovat. 
Bude dobře dostupný a to jak po silnici, 
tak po železnici i vzduchem.

CO VNÍMÁTE JAKO PRIORITU PRO VÁŠ KRAJ NEBO MĚSTO V PŘÍŠTÍM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ? 

pokračování na straně 4
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Ing. RNDr. Martin Černý
ředitel Sekce pro rozvoj regionu kraje Vysočina
Prioritní je modernizace dopravní infra-
struktury, rozvoj lidských zdrojů, vysoko-
rychlostního internetu a služeb, podpora 
podnikání, energetiky, úspor energií, roz-
voj měst, venkova a konkurenceschopnost 
cestovního ruchu.

Mgr. Marta Sargánková
ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod
Pro příští programové období bych přála 
regionu Jihovýchod kvalitní strategii pro 
využití evropských prostředků. Chceme 
najít chytré řešení, jak efektivně využít 
dostupné fi nanční prostředky na správ-
ném místě. Není to lehký úkol, ale věřím, 
že díky zkušeným a kvalitním lidem, kte-
ří na přípravě budoucího období pracují 
nebo budou pracovat, to jistě zvládne-
me.

Ing. Zdeňka Škarková
ředitelka Regionální rozvojové agentury 
Vysočina
Vzhledem k tomu, že v současném progra-
movém období je velký přetlak v opatřeních 
3.2 a 3.3, mělo by být prioritou kraje uspokojit 
tyto potřeby obcí. Jedná se zejména o aktivity 
směřující k trvale udržitelnému rozvoji obcí, 
jako jsou například výstavba a technické zhod-
nocení škol, školských zařízení a infrastruktury 
pro další vzdělávání, investice do zdravotnic-
kých zařízení a zařízení neziskové sociální péče. 
Důležitá je také regenerace, revitalizace a kon-
verze brownfi elds a stranou by neměla zůstat 
ani ochrana a rozvoj kulturního dědictví.

JUDr. Vladimír Gašpar
ředitel Regionální rozvojové agentury jižní 
Moravy
Hlavní cíl pro období 2014+ vidím v dotaže-
ní projektů, které jsme rozpracovali a reali-
zovali v tomto plánovacím období. Jedná se 
hlavně o dokončení infrastruktur, to zname-
ná dobudování důležitých prvků pro rozvoj 
hospodářského, kulturního a volnočasové-
ho života v obcích. Stručně, jde mi o zvýšení 
kvality života lidí v jihomoravských obcích.

Ing. Artur Zatloukal
vedoucí odboru řízení Úřadu Regionální 
rady Jihovýchod
Jako prioritu regionu vidím rozvoj oblastí, 
které pouze nezvyšují naše pohodlí, ale roz-
víjejí naši osobnost a zájem o dění kolem – 
interaktivní vzdělávání a volnočasové aktivity, 
budování vztahu k přírodě, inovace v podni-
kání, sociální služby se zapojením veřejnosti.

FAKTA O ROP JIHOVÝCHOD
•  ROP Jihovýchod, určený pro jižní Moravu 

a Vysočinu, má pro evropské rozpočtové 
období 2007–2013 k dispozici přibližně 
20 miliard korun.

•  Největší objem dotací putuje do krajské 
dopravní infrastruktury.  Motoristé využívají 
333 kilometrů zmodernizovaných silnic 
II. a III. třídy.

•  Cyklisti a in-line bruslaři se prohání po no-
vých 89 kilometrech cyklostezek.

•  Do 15 projektů ve zdravotnictví již putova-
lo, nebo poputuje více než 855 milionů 
korun.

•  V sociální oblasti bylo podpořeno již 18 pro-
jektů s dotací 211 milionů korun.

•  Pro rozvoj turismu slouží 2105 nových lůžek.
•  17 památkových objektů bylo, nebo prá-

vě je rekonstruováno.
•  ROP Jihovýchod podpořil dotacemi ve výši 

733 milionů korun 64 projektů z oblasti 
školství a dalšího vzdělávání.
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Díky 43milionové dotaci z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod bylo 
3. února 2011 v Počátkách slavnostně 
otevřeno multifunkční kulturní centrum. 
Město získalo nový kulturní stánek pro 
milovníky fi lmů, divadla, knih a galerií. 

Původní kino s divadelním jevištěm vznikalo 
v padesátých letech minulého století rekon-
strukcí pivovaru. Objekt byl ve velmi špatném 
technickém stavu, vybavení již zastaralo a ne-
dostatečné bylo také zázemí pro účinkující 
a personál. Město Počátky koupilo vedlejší bu-
dovu a vytvořilo moderní víceúčelové kulturní 
centrum. Rekonstrukcí tak město zachránilo 
cenné budovy na náměstí.

V novém kulturním centru budou pořádány 
kulturní, společenské a vzdělávací akce. Oby-
vatelé Počátek se dle ankety na webových 
stránkách města nejvíce těší na promítání fi l-
mů ve zrekonstruovaném kině. Zázemí získá 
Divadelní soubor J. K. Tyla a soubor Počátecký 
divadelní spolek, kteří v nových prostorách bu-

dou zkoušet a hrát svá divadelní představení. 
Žáci místní základní školy zde mohou prezen-
tovat divadelní či hudební představení. Kromě 
kina nově vznikne výstavní síň, dvě podkrovní 
místnosti - klubovny, knihovna, informační 
centrum s veřejným internetem, galerie nebo 
letní amfi teátr pro hudební a další produkce.
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NOVÉ METODICKÉ POKYNY 2011

POČÁTKY OPĚT PROMÍTAJÍ!

Vážení příjemci dotací z ROP Jihovýchod, věnujte prosím pozornost novým metodickým pokynům, vydaným v roce 2011.
Plné znění metodických pokynů je ke stažení na www.jihovychod.cz v sekci pro příjemce – metodické pokyny. 

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 projektů (platnost je uvedena zpravidla na dru-
hé straně dokumentu). Metodické pokyny mají přednost před skutečnostmi uvedenými v prováděcí dokumentaci. Metodický pokyn je v případě žadatelů 
platný pouze do vydání vyšší verze prováděcí dokumentace.

Kinosál před rekonstrukcí

Kinosál po rekonstrukci

 Číslo MP Název MP
Platnost 

pro dokumentace
MP je určen pro

3/2011 EX
Způsobilost výdajů u projektů spadajících do oblasti pod-

pory 1.1, 3.1 a 3.4
Obecná platnost

Žadatel, příjemce v oblastech 
podpory 1.1., 3.1 a 3.4

2/2011 EX
Aktualizace Závazných postupů pro zadávání zakázek 

nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách
Obecná platnost Žadatel, příjemce

1/2011 EX Zkrácené stavební řízení Obecná platnost Žadatel

newsletter_2011-02.indd   5newsletter_2011-02.indd   5 3.3.2011   12:43:353.3.2011   12:43:35



6 www.jihovychod.cz

HDP A VĚCI KOLEM – JAK MĚŘIT POKROK

Vážení čtenáři, únorové číslo newsletteru 
je věnováno budoucnosti kohezní politiky 
a my bychom vám rádi přiblížili pohled ze 
strany Evropské unie. Využijeme proto ně-
kolika článků, které jsme převzali z časopisu 
Panorama inforegio, který pravidelně vy-
dává Evropská komise, Generální ředitelství 
pro regionální politiku se sídlem v Bruselu. 

Ve článcích se mimo jiné dozvíte, jak důle-
žité je investovat do všech, nejen do měst-
ských nebo zaostalých regionů a že nee-
xistuje žádný univerzální model rozvoje. 
Zajímá vás, jak je možné změřit pokrok a je 
růst HDP dostatečným ukazatelem blaho-
bytu? Pokud ano, čtěte dál. Máme pro vás 
připraven krátký kvíz o soudržnosti, mož-
ná se dozvíte spoustu zajímavostí, které 
jste nevěděli.

Hospodářský rozvoj a růst se obvykle 
měří pomocí hrubého domácího pro-
duktu (HDP) nebo HDP na osobu. HDP 
umožňuje srovnávání zemí a regionů 
a zůstává poměrně dobrým měřítkem 
hospodářské výkonnosti, ale nemusí 
nutně být dobrým měřítkem blahobytu.

V minulém století nastal v mnoha regio-
nech EU, zejména v EU-15, prudký růst 
hospodářského rozvoje. Regiony v člen-
ských státech, které do EU vstoupily 
po roce 2004, zažívaly před hospodář-
skou krizí rychlý růst a vysokým tempem 
doháněly zbytek Unie. Nicméně, jak 
ukazuje pátá zpráva o soudržnosti, mezi 
regiony EU stále existují velké rozdíly.

HDP VERSUS PŘÍJEM
HDP není vždy dobrým měřítkem příjmu 
domácností, protože zvýšení HDP se jen 
zřídka rovnoměrně rozloží mezi oby-
vatelstvem nebo mezi regiony v dané 
zemi. Když například růst HDP na oso-
bu přinese užitek jen malé části obyva-
telstva nebo když se velký díl bohatství 
přenese do jiného regionu nebo země, 
většina domácností v regionu nepocítí 
žádný nárůst příjmů.

To, na čem blahobyt občanů doopravdy 
závisí, však není množství zboží a služeb 
vyprodukovaných v ekonomice, ale čistý 
příjem domácností. HDP je v tomto ohle-
du velmi nedokonalým měřítkem, proto-
že země se liší v tom, jaké služby posky-
tují zdarma, například vzdělání, a to má 
vliv na příležitosti občanů ke spotřebě. 

A podobně HDP nezachycuje hodnotu 
doma vytvářeného „soukromého“ zbo-
ží a služeb, od vaření a úklidu po péči 
o děti, které přispívají k životní úrovni 
stejnou měrou.
 
Příjem samozřejmě není jediným roz-
hodujícím činitelem kvality života. Pátá 
zpráva o soudržnosti ukazuje, že blaho-
byt a životní spokojenost v méně rozvi-
nutých regionech velmi úzce souvisí se 
zvýšením příjmů domácností. Ve více 
rozvinutých částech Unie je však toto 
pojítko výrazně slabší a případně ani 
neexistuje. Když tedy regiony bohatnou, 
lidé si více váží dalších aspektů blaho-
bytu, například spokojenosti s prací, za-
tímco v méně rozvinutých regionech lidé 
obvykle připisují větší důležitost tomu, 
kolik vydělávají.

HDP VERSUS KVALITA ŽIVOTA
HDP neodráží zlepšení kvality zbo-
ží a služeb. Ve skutečnosti může dojít 
k prudkému zlepšení v oblastech, jako 
jsou informační technologie nebo zdra-
votnické služby a vzdělávání, které mají 
přímý dopad na kvalitu života.

Rychlý hospodářský rozvoj v minulém 
století nás přišel velmi draho, protože 
vedl ke znečištění, problémům s ozó-
nem, globálnímu oteplování a dalším 
negativním účinkům na životní prostře-
dí. Tyto dopady mají přímý vliv na lidské 
zdraví a pro hospodářství znamenají vy-
soké náklady, které se v HDP nijak ne-
projeví.
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HDP A VĚCI KOLEM – JAK MĚŘIT POKROK

Příjemné, bezpečné, dobře chráněné a ne-
znečištěné životní prostředí, dobré soused-
ské vztahy, čistá voda z kohoutku a vzá-
jemná důvěra – to vše je „společné zboží“, 
které významně přispívá ke kvalitě života. 
Jenže vzhledem k tomu, že takové věci ne-
jsou na prodej, v HDP se nijak neprojeví.

Proto se měření pokroku v páté zprávě 
o soudržnosti nezabývalo jen HDP. Zpráva 
o měření pokroku, kterou v roce 2009 zpra-
covali Stiglitz, Sen a Fitoussi, totiž doporučo-
vala zahrnout objektivní měřítka blahobytu, 
jako je střední délka života, a subjektivní 
měřítka, jako je vnímání zdraví a štěstí.

HDP VERSUS ŠTĚSTÍ
Bohatší nemusí vždy znamenat šťastněj-
ší. Tři členské státy, které v roce 2007 
měly nejvyšší skóre indexu štěstí, byly tři 

skandinávské země. Nejnižší skóre mělo 
Bulharsko, Lotyšsko a Portugalsko, ale 
pozor na nějaké závěry.

Extrémním příkladem je Malta, která je 
až na osmáctém místě v HDP na osobu, 
ale na sedmém podle indexu štěstí, za-

tímco Rakousko má čtvrté nejvyšší HDP 
na osobu, ale pokud jde o štěstí, zaují-
má devatenácté místo. Jak ukazují úda-
je, na nižších úrovních rozvoje přispívá 
zvýšení HDP na osobu ke štěstí výraz-
ným způsobem, ale když se HDP na oso-
bu zvýší, vazba na štěstí zeslábne.

ODPOVĚDI:
1)  Španělsko, tím regionem je 

Extremadura (index zranitelnosti 
vzhledem ke změně klimatu: 100). 

2) Dánsko (index štěstí: 8,3).
3)  Region s nejvyšším skóre (100) je 

Utrecht, Nizozemsko. 
4) Švédsko (43 %) 
5)  Dánsko, Kodaň (Hovedstaden: 

39,1 %). 
6)  Spojené království, tím regionem je 

Luton (3 436 letů denně).

7)  Finsko. Regionem s nejnižším počtem 
případů je Åland (nula).

8)  Regionem s nejnižší mírou 
nezaměstnanosti (1,9 %) je Praha, 
Česká republika).

9)  Finsko (0,2–1,4 procentních bodů).
10)  Dánsko, Kodaň (Hovedstaden: 

58,6 %).

OTÁZKY:
1)  Ve které zemi je region s nejvyšší zra-

nitelností vzhledem ke změně klima-
tu?

2)  Která země je v Unii nejšťastnější?
3)  Ve které zemi je region s nejvyšší kon-

kurenceschopností?
4)  Která země spotřebovala největší díl 

obnovitelné energie?
5)  Ve které zemi je region s nejvyšší 

účastí na odborné přípravě?
6)  Ve které zemi je region s přístupem 

k nejvyššímu počtu osobních letů?

7)  Ve které zemi je region s nejnižším 
počtem případů kojenecké úmrtnos-
ti?

8)  Ve které zemi je region s nejnižší mí-
rou nezaměstnanosti?

9)  Ve které zemi se míra nezaměstna-
nosti žen nejvíce blíží míře nezaměst-
nanosti mužů?

10)  Ve které zemi je region s nejvyšším 
podílem obyvatel ve věku 30–34 let 
s terciárním vzděláním? 

VYZKOUŠEJTE SVÉ ZNALOSTI – KVÍZ O SOUDRŽNOSTI

© European Union, 1995–2011. Převzato z časopisu Panorama č. 36 – zima 2010–2011.
Nadacia Inforoma – mateřská školka 
v Prešově, kterou spravují Romové
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Podpora pro všechny regiony EU je dů-
ležitá pro dosažení hospodářské, soci-
ální a územní soudržnosti, a proto na-
dále zůstane důležitým rysem budoucí 
politiky soudržnosti. I když se větší část 
fi nančních prostředků používá ke zlep-
šení situace v chudších regionech, vý-
znamný díl podpory, kterou poskytuje 
politika soudržnosti, dostávají i rozvi-
nutější regiony, aby mohly dosáhnout 
svého úplného potenciálu.

Politika soudržnosti pokrývá všechny re-
giony, protože k rozvoji může docházet 
ve všech regionech. Organizace pro hospo-
dářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ukázala, 
že neexistuje žádný jedinečný model rozvo-
je: předpoklad, že se růst soustředí ve vyso-
ce rozvinutých regionech EU, je zcela mylný. 
Jak ukazuje mapa na str. 9, hospodářská 
výkonnost se v jednotlivých regionech velmi 
liší. Důkazy svědčí o tom, že silná výkonnost 
se vyskytuje ve všech typech regionů, ať 
jsou bohaté, nebo chudé, městské či ven-
kovské, leží uprostřed, nebo spíše na okraji, 
specializují se na výrobu či na služby.

OPTIMÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ 
PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU 
KLÍČOVÉ PRO RŮST
Některé venkovské regiony se těší z vyššího 
tempa růstu než městské regiony, a to ze-
jména v západní Evropě. Tyto regiony nalez-
ly způsoby, jak co nejlépe využívat své zdroje 
a ekonomické příležitosti. Například venkov-
ské regiony, které sousedí s městskými regi-
ony, mohou těžit ze své polohy: řada odvět-
ví, jako je skladování a velkovýroba, se může 

přesunout do nedalekých venkovských ob-
lastí, protože jsou zde levné pozemky a je 
dostupné velké množství pracovních sil.

A naopak i slabou výkonnost lze nalézt 
ve všech typech regionů. Několik městských 
nebo rozvinutějších regionů již zažilo to, že 
jejich růstu bránily různé překážky. Někte-
ré se vyrovnávají s ekologickými problémy 
a potížemi spojenými s aglomerací, jako jsou 
zácpy a vysoké životní náklady. Jiným se ne-
daří plně mobilizovat jejich zdroje, protože 
stále mají slabé výsledky, pokud jde o míru 
zaměstnanosti, úroveň vzdělání nebo pro-
duktivitu práce.

Schopnost mobilizovat prostředky je tím 
nejdůležitějším faktorem pro to, zda se 
v regionu podaří podporovat růst a rozvoj. 
Politiky by tedy ve všech regionech měly usi-
lovat o využívání potenciálu růstu.

MÍSTNĚ PODMÍNĚNÝ PŘÍSTUP: 
ROZVOJ NA ZÁKLADĚ 
INTEGRACE
Pro dosažení silného regionálního rozvoje 
je nutná jasná koordinace politik. Například 
vylepšení dopravní infrastruktury by se mělo 
kombinovat se zlepšeným podnikatelským 
prostředím, aby se podařilo maximalizovat 
dopad v obou odvětvích. Politiky podpo-
rující inovace budou efektivnější, pokud je 
budou doprovázet investice do vzdělávání. 
A právě zde má politika soudržnosti svůj 
význam: spojuje odvětvové politiky do koor-
dinovaného a promyšleného rámce. Tento 
přístup platí pro všechny regiony v EU bez 
ohledu na úroveň jejich rozvoje.

Tento integrovaný přístup také znamená, že 
regiony EU mohou hrát úlohu v začleňování 
celkových priorit politik. Politika soudržnos-
ti například regionům pomáhá dodržovat 
normy EU a plnit cíle v oblastech, jako je 
doprava, inovace, informační společnost 
a energetika. Pomáhá jim také ke zlepšení 
v ochraně životního prostředí a zapojení 
do Lisabonské agendy.

CO JE PŘED NÁMI
Tato úloha bude dále posílena v rámci strate-
gie Evropa 2020: politika soudržnosti bude 
fi nancovat integrované, průřezové akce 
přizpůsobené specifi ckým regionálním sou-
vislostem. Například v oblasti inovací bude 
doplňovat iniciativy zacílené na přední spo-
lečnosti pomocí investic do lidského kapitá-
lu, infrastruktury, fi nancí nebo vytváření sítí, 
což jsou nezbytné podmínky pro inovační 
výkonnost. Bude také podporovat investice 
do vysokorychlostního internetu, inteligent-
ní dopravní a energetické infrastruktury, 
energetické účinnosti a obnovitelné energie 
s cílem vytvořit konkurenceschopné, propo-
jené a ekologičtější hospodářství.

Strategie Evropa 2020 potřebuje, aby všech-
ny regiony hrály svou úlohu v prosazování 
inteligentního a udržitelného růstu pod-
porujíciho začlenění. Politika soudržnosti 
od svého vzniku dbá na to, aby všechny 
regiony mohly přispívat k evropské integraci 
a zároveň z ní mít užitek, a bude tak činit 
i v budoucnosti.

© European Union, 1995–2011
Převzato z časopisu Panorama č. 36 – 

zima 2010–2011.

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 
INVESTUJE DO VŠECH REGIONŮ
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Pět nových ekologických autobu-
sů typu SOR CN 12 s emisní normou 
EURO 5 mohou od konce února vyu-
žívat cestující na Vysočině. 

Autobusy jsou částečně bezbariérové, s manu-
ální plošinou pro vozíčkáře, mají přední, boční, 
zadní a vnitřní informační tabla a ozvučení pro 

nevidomé. Společnost Veolia Transport Vý-
chodní Čechy a.s. je bude využívat na páteřních 
linkách v kraji Vysočina spojujících okresní měs-
ta Jihlavu a Havlíčkův Brod s okolními městy 
a vesnicemi. Autobusy budou nasazovány hlav-
ně na linky, které zajišťují spojení do senior cen-
ter a zdravotnických zařízení, nemocnic a LDN 
v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Ledči nad Sázavou 

a také na linky, které zajišťují odvoz žáků a stu-
dentů do škol a občanů do práce např. v Přiby-
slavi, Světlé nad Sázavou, Chotěboři a Habrech. 
Nové autobusy výrazně přispějí ke zkvalitnění 
a zvýšení úrovně veřejné autobusové dopravy 
a k podpoře udržitelného rozvoje v kraji Vysoči-
na. ROP Jihovýchod na nákup autobusů přispěl 
dotací ve výši 8,4 milionu korun.

10

Kraj Vysočina získal 320 milionů korun 
z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod na rekonstrukci tří silnic 
druhé třídy. Modernizace se dotkne sil-
nice na trase Jihlava–Pelhřimov, v okolí 
Moravských Budějovic a Třeště.

Financování podpořil Výbor Regionální rady 
Jihovýchod na zasedání dne 16. 2. 2011. 
Na trase Jihlava–Pelhřimov se začne mo-
dernizovat silnice II/602 včetně přestavby 
mostu nad Kladinským potokem. Po dobu 
jeho rekonstrukce vznikne provizorní most. 
Silnice je součástí páteřní sítě kraje Vysočina, 
která propojuje významná sídla, průmyslová 
centra i turistické cíle. Kraj hodlá postupně 
modernizovat celou páteřní síť silnic. Ko-
munikace má význam nejen pro spádovost 
směrem k Jihlavě a Pelhřimovu, ale je také 
objízdnou trasou dálnice D1. Intenzita do-
pravy na úsecích silnice se pohybuje kolem 
2 270 osobních vozidel a 934 těžkých ná-
kladních vozidel denně. V některých mís-
tech bude silnice rozšířena, zvýší se tak bez-

pečnost motoristů. Rekonstrukce se dotkne 
téměř osmi kilometrů silnice.

U Moravských Budějovic na Třebíčsku se za-
čne v dubnu rekonstruovat silnice druhé tří-
dy. Obnoveno bude až 11 kilometrů na tra-
se Moravské Budějovice–Dešov–Uherčice. 
Krajská silnice je spojnicí Moravských Bu-
dějovic s komunikací první třídy směřující 
k Vranovské přehradě. Vytížena je tedy hlav-
ně v létě. Odstraňovat se budou deformace 
vozovky, příčné a podélné trhliny. 

Modernizace se již dočkal také čtyřkilome-
trový úsek silnice mezi Třeští a Stonařovem. 
Obnova se týkala skladby vozovky, odvod-
nění komunikace i dopravního značení.

EKOLOGICKÉ AUTOBUSY PRO VYSOČINU

Ilustrační foto: zmodernizovaná silnice Ště-
pánovice–Vacenovice na Třebíčsku již slouží

DALŠÍ VÝZNAMNÉ INVESTICE 
DO SILNIC DRUHÉ TŘÍDY NA VYSOČINĚ
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SALVe – SALESIÁNSKÝ AREÁL 
PRO LÍŠEŇSKOU VEŘEJNOST
Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci 
ve výši téměř 35 milionů korun při celkové 
investici téměř 40 milionů korun. Zeptali 
jsme se pana Františka Vavruši, vedou-
cího projektu a paní Markéty Svobo-
dové, koordinátorky projektu, na hlav-
ní cíle, účely a využití nového areálu.

Pane Vavrušo, představte nám prosím 
myšlenku vašeho projektu. 
Hlavní myšlenkou projektu bylo vybudovat 
novou budovu a hřiště, které nám vyřešilo 
kapacitní problémy, se kterými se potý-
kalo stávající Salesiánské středisko mlá-
deže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň. 
Prostřednictvím této investice došlo k za-
jištění zázemí pro vnitřní sportovní i volno-
časové aktivity, pedagogy a dobrovolníky, 
kteří organizují zájmovou činnost a také 
prostory skladové a servisní. Pro venkovní 
aktivity byla vybudována nová hřiště, kte-
rá v této lokalitě chyběla. Jednalo se o do-
stavbu komplexního areálu Salesiánského 
střediska mládeže – dům dětí a mládeže 
(SaSM). V roce 1999 byla v této lokalitě 
vybudována tělocvična, která doposud 
sloužila jako hlavní zařízení Salesiánského 
střediska mládeže. V roce 2004 k ní byla 

dostavěna menší přilehlá budova sloužící 
jako zázemí pro tělocvičnu. 

Proč jste pro projekt vybrali lokalitu 
Brno-Líšeň? 
Salesiáni a jejich přátelé v městské části 
Brno-Líšeň rozvíjí svoji činnost již od roku 
1995, kdy vznikla myšlenka udělat něco pro 
mladé, dát jim možnost kvalitně naložit s je-
jich volným časem. Dostavba Salesiánského 
areálu pro líšeňskou veřejnost doplnila stá-
vající budovy v jeden velký komplex.

Co konkrétně tedy díky projektu 
vzniklo? 
Byla postavena budova, která slouží jako 
zázemí pro nabízené aktivity, například 
pro sportovní vyžití (sál pro stolní tenis, 
tanec, přednáškový sál), dvě hudebny, 
víceúčelové učebny a zároveň bude tzv. 
provozní budovou, jejíž část prostor bude 
určena pro údržbu a zázemí pro pedagogy. 
Dále byla vybudována nová hřiště. Hřiště 
s umělým trávníkem a křemičitým vsypem 
určené pro malou kopanou, futsal, háze-
nou, volejbal a nohejbal. Druhé hřiště je 
asfaltové s mantinely. Na podélných stra-
nách jsou umístěny koše pro streetball. 
Další jsou dvě dětská hřiště, první je ur-
čeno pro míčové hry malých dětí, na dru-
hém jsou dětské herní prvky pro věkovou 
kategorii dětí 3–12 let. Součástí obou 
těchto hřišť jsou lavičky, které jsou urče-
ny pro doprovod dětí. Centrem setkávání 
je nově vybudované nádvoří před hřišti, 
upravené zámkovou dlažbou v pěti od-
stínech, je zde malé hřiště pro streetball, 
lavičky a pergola se zelení. V čele nádvoří 

je možnost umístění pódia pro pořádání 
koncertů a divadelních představení.

Kdo nové prostory a hřiště může vy-
užívat? 
Nové prostory budovy i hřiště jsou urče-
ny pro širokou veřejnost městských částí 
Brno-Líšeň, Vinohrady, Slatina a Židenice. 
Primárním cílem je ale pomoci cílovým 
skupinám, zejména dětem dospívajícího 
věku, trávit svůj volný čas správným vý-
běrem volnočasových aktivit a neskončit 
na ulici, kde by se zabývaly kriminalitou, 
konzumací alkoholu či omamných látek. 
Ve večerních hodinách jsou zde také pořá-
dány přednášky a besedy, které jsou urče-
ny posluchačům všech věkových skupin.

Byli byste schopni bez dotace tento 
rozsáhlý projekt realizovat? 
Realizace projektu v současné době eko-
nomické krize by jistě nebyla možná bez 
přispění dotace z fondů Evropské unie. 
Bez přispění EU by tento projekt nebyl 
zrealizován v tak krátkém čase a v takové 
kvalitě jako je dnes.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Nádvoří a nové hřiště

Pohled na novou budovu
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KOMPLEX SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V LUKAVCI

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci 
ve výši téměř 18 milionů korun při celkové 
investici 19,5 milionu korun. Zeptali jsme 
se starosty Lukavce, pana Františka 
Pinkase, proč se v městysu rozhodli re-
alizovat právě sociální projekt a jak se ho 
podařilo zrealizovat.

Pane starosto, proč jste se v Lukavci 
rozhodli právě pro projekt se sociál-
ním zaměřením? 
Po dostavbě nové základní školy v Lukavci 
(před 10 lety) nám v obci zůstaly dvě ne-
využívané, provozu nevyhovující, chátrající 
budovy. Jednu z nich si na přechodnou 
dobu pronajalo občanské sdružení LADA 
se sídlem v Pacově, se kterým jsme navá-
zali těsnou spolupráci. Při bližším pohle-
du jsme zjistili, že tato služba je potřebná 
a v našem spádovém území chybí. Zároveň 
jsme hledali možnosti rekonstrukce budov 
za pomoci evropské fi nanční podpory s ná-
sledným smysluplným využitím a kladným 
dopadem do života obce. Tak vznikl pro-
jekt Komplex sociálních služeb v Lukavci.

Co všechno projekt obnášel? 
Než jsme do projektu začali investovat, kon-
zultovali jsme záměr na Úřadu Regionální 
rady regionu soudržnosti Jihovýchod v Jih-
lavě, kde jsme získali podporu a cenné rady. 
Začali jsme obesílat sociální odbory pově-
řených úřadů, organizace a sdružení zdra-
votně postižených a získávat od nich údaje 
o počtech potencionálních klientů o naše 
služby. Osobně jsme navštívili některá po-
dobná zařízení v ČR. Tak jsme zpětnou vaz-
bou získali jistotu, že jdeme správným smě-

rem, že má cenu do této oblasti investovat, 
a to nemám na mysli jen fi nanční stránku 
věci. Musím konstatovat, že jsme měli vel-
kou oporu v paní ředitelce o.s. Lada paní 
Janě Moravcové a v panu Mgr. Radku Ve-
selém, který nám projekt administroval. Bez 
těchto dvou bychom takový projekt těžko 
připravili. Musíte mít i špetku toho pomysl-
ného štěstí na takové lidi.

Jaké služby nyní v komplexu můžete 
nabídnout a kdo je využívá? 
Provoz bude zajišťovat za tímto účelem 
naše nově zřízená příspěvková organi-
zace Centrum sociálních služeb LADA 
Lukavec, která počítá s prvními klienty 
od 1. 3. 2011. A co může nabídnout? Po-
skytujeme odlehčovací službu pobytovou, 
terénní i ambulantní pro mentálně a kom-
binovaně postižené. Jedná se o pomoc při 
osobní hygieně, poskytnutí nebo zajištění 
stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti (upevňování motorických, psy-
chických a sociálních schopností a do-
vedností), zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně tera-
peutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarává-
ní osobních záležitostí. V bloku budovy 
B budou zajištěny služby krátkodobých 
pobytů s nepřetržitým provozem. Zaříze-
ní počítá i s každodenním setkáváním se 
seniorů, kteří mohou rovněž využít služeb 
centra (doprovody na úřady, poradenství, 
četby knih, společenské aktivity, interne-
tová kavárna, …). Dále bude zařízení nabí-
zet fakultativní činnosti (doprava do cen-
tra, bazální simulaci, rehabilitace, využití 

vodního lůžka, saunu, pedikůru, masáže 
a mnohé další).

Uvažujete v Lukavci o dalších projek-
tech dotovaných evropskými penězi?
Sledování projektů dotovaných evropskými 
penězi věnujeme velkou pozornost. V letoš-
ním roce budeme realizovat sadové úpravy 
na náměstí, máme připravený projekt na re-
konstrukci zámku, připravujeme žádosti 
na rekonstrukci kulturního domu, obecního 
úřadu, zateplení mateřské školky, máme 
připravenou žádost na rozhlednu, s krajem 
Vysočina řešíme obchvatovou komunikaci 
okolo Lukavce. Jinými slovy, upřednostňu-
jeme projekty, na které lze získat podporu 
z evropských a národních dotačních zdrojů.

Děkujeme za rozhovor.

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

Centrum je již připraveno k provozu

newsletter_2011-02.indd   12newsletter_2011-02.indd   12 3.3.2011   12:43:483.3.2011   12:43:48


