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Vážení  čtenáři,  přes  380  projektů  pod-
pořených  z  Regionálního  operačního 
programu  Jihovýchod  se  dnes  nachází 
ve fázi, kdy zakončily realizaci projektu 
a  my  známe  jejich  výstupy,  které  jistě 
vidí a také oceňují občané i návštěvníci 
kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Zároveň to však pro příjemce dotace znamená, 
že se nejen těší z výsledků své náročné práce, 
ale také stojí před nelehkým úkolem udržet ak-
tivity, které projektem nastartovali. Udržitelnost 
projektů je totiž neméně podstatnou součástí 
života projektů. Dle pravidel programu tato fáze 
nastává ukončením realizace projektu a lhůta je 
stanovena na pět let. Když přemýšlíme o udr-
žitelnosti, většinou se nám vybaví slovo stálost, 
která by měla být hlavním posláním a cílem pro 
realizované projekty. Okamžik, kdy se poprvé 
přestřihne páska u dveří projektu, je slavnostní 
událost plná očekávání z řad veřejnosti a samo-
zřejmě může přinést také zdravou kritiku, která 

k tomu nepochybně patří. Je škoda, že v sou-
časné době slýcháme z médií spíše o projektech 
z jiných programů, které jsou předražené a jejich 
výstupy přináší více zloby než užitku, čímž po-
škozují kvalitu a dobrou značku většiny kvalit-
ních projektů dotovaných z Evropské unie.

Úspěch provozní fáze projektu vychází z co 
nejobjektivnějších plánů aktivit, finanční ana-
lýzy a dopadů, stanovených již v přípravné fázi 
projektu. Příjemce, který postavil svůj projekt 
na reálných číslech a faktech, dnes daleko sná-
ze zvládá provoz a případná rizika, která v době 
plánování projektu velmi těžce předvídá, a ně-
kdy se navíc vyskytnou zcela neočekávaně. 

Všechny aktivity spojené s udržitelností projektu 
jsou sledovány v rámci následné kontroly, tzv. 
ex-post kontroly. Tato kontrola je prováděna 
po ukončení projektu a zaměřuje se na to, zda 
příjemce nakládá s veškerým majetkem, získa-
ným byť i jen částečně z dotace, s péčí řádného 
hospodáře a zda tento majetek po dobu pěti 
let nepřevedl na jinou osobu bez předchozí-
ho písemného souhlasu poskytovatele. Velmi 
důsledná je kontrola naplňování monitorova-
cích indikátorů, ke kterým se příjemce pod-
pory zavázal ve Smlouvě o poskytnutí dotace.  

Indikátory nelze v průběhu trvání projektu a ani 
v době jeho udržitelnosti měnit, pokud k tomu 
nevedou závažné okolnosti. Pokud tato situace 
přece jen nastane, je třeba souhlasu poskytova-
tele dotace. Současně změny indikátorů nesmí 
vést ke změně cíle a účelu projektu. Nedodr-
žení monitorovacích indikátorů může totiž vést 
k částečnému nebo dokonce k úplnému ode-
brání poskytnuté dotace. Více se k udržitelnosti 
projektu dočtete uvnitř tohoto čísla.

Snahou nás všech je, aby projekty, které prezen-
tují především samotného příjemce a nesou logo 
Regionálního operačního programu Jihovýchod, 
byly zárukou kvality nabízených služeb veřejnosti 
a přispěly k rozvoji regionu Jihovýchod. 

Přeji vám radost ze své práce a co nejméně 
překážek v provozní fázi projektu.
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JAK ÚSPĚŠNĚ REALIZOVAT PROJEKT –  
VČAS A DOSTATEČNĚ KOMUNIKOVAT
Dostatečná  a  včasná  komunikace  je 
nezbytnou součástí každého projektu 
a nutnou podmínkou k tomu, aby do-
tace v plánované výši, tak jak je uve-
dena ve Smlouvě o poskytnutí dotace, 
byla skutečně převedena na bankovní 
účet  příjemce.  Komunikace  je  nedíl-
nou  součástí  mnoha  měsíců  soustře-
děného úsilí a práce desítek lidí.

Všichni příjemci dotací z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod pracují 
s dokumenty upravujícími způsobilost vý-
dajů a snaží se pečlivě dodržovat pravidla 
v nich uvedená. Přesto je u 57 % projektů 
schválená a proplacená výše dotace niž-
ší, než naplánovaná. Někdy o několik tisíc 
korun, někdy ale také bohužel o několik 
milionů korun. Příjemci jsou pak zklama-
ní, rozzlobení a potýkají se s finančními 
problémy. Tato situace není příjemná ani 
pro nás, neboť naším společným cílem 
je svěřené prostředky za daných pravidel 
vyčerpat a umožnit zvýšení kvality života 
a konkurenceschopnosti našeho regionu. 
Přitom v naprosté většině případů by se 
tomuto závěru dalo předejít včasnou, ote-
vřenou komunikací.

KOMUNIKACE  
V PŘÍPRAVNÉ FÁZI PROJEKTU
Uvědomujeme si, že příprava projektů je 
během na dlouhou trať a přitom jí leckdy 
není věnován patřičný časový prostor. 
O to více času by pak mělo být věnováno 
projektu ještě před oslovením dodavatelů, 
které je důležitým krokem k realizaci pro-
jektu.

Věnujte dostatečný čas komunikaci se vše-
mi zúčastněnými stranami, znovu si pro-
jděte celý projekt a ujistěte se, že tak, jak 
byl připraven (často externím subjektem) 
skutečně vyhovuje vašim potřebám a zá-
měru.

Příklad: 
Často jsou uživateli výstupů projektu jiné 
osoby, než samotný příjemce, například 
u škol její ředitel a učitelé, a ti mohou mít 
odlišné představy o konkrétní podobě 
budovy a jejím vybavení. Je vhodné jim 
věnovat dostatek času a zpracovat jejich 
připomínky. 

Příklad: 
Pozor na případ, kdy byl projekt pro sta-
vební povolení připravován před několika 
lety. Technologie popisované v projektu 
mohou být zastaralé a při vypracování 
projektové dokumentace pro zadání stav-
by je potřeba počítat s větším množstvím 
změn. 

Již v tomto období mohou zbytečně 
vzniknout nezpůsobilé výdaje projektu 
z prostého důvodu, že dané plnění nebylo 
obsaženo v položkovém rozpočtu projek-
tu, tedy tak, jak byl předložen při žádosti 
o poskytnutí dotace a tato změna nebyla 
projednána a schválena ze strany ÚRR. Jak 
zbytečné. Proč je podrobný položkový 
rozpočet pro nás tak důležitý? Výstupy 
a cíle projektu zůstávají často nezměněny 
a většina změn se nedotkne ani monito-
rovacích indikátorů, které jsou uvedeny 
ve smlouvě a kde je zřejmé, že jejich ne-

dodržení může vést k částečnému nebo 
dokonce i úplnému odebrání poskytnuté 
dotace. Je třeba si ale uvědomit, že cel-
ková částka způsobilých výdajů projektu 
je výsledkem součtu jednotlivých výdajů, 
uvedených v položkovém rozpočtu a tedy 
dotace vypočtená procentem způsobilých 
výdajů je přímo dotací na konkrétní věc, 
službu, stavební práce, atd.

KOMUNIKACE  
V PRŮBĚHU REALIZACE
Další úskalí vznikají při samotné realizaci 
projektu – dodávce plnění výběrových ří-
zení. U vybavení a služeb se většinou ne-
jedná o takový objem plnění, aby nebylo 
v silách administrátora projektu pohlídat 
si, zda skutečně fakturované plnění odpo-
vídá nabídkovým rozpočtům, uvedenému 
množství, jednotkovým cenám a dalším 
parametrům. Ale stává se, že administ-
raci projektu má na starosti někdo jiný 
z hlediska projektového řízení, někdo 
jiný z hlediska finančního řízení, někdo 
jiný má na starosti výběrová řízení a není 
pak přesně stanovena odpovědnost za to, 
kdo ohlídá dodavatele. Ten pak (samo-
zřejmě omylem) fakturuje navíc dopravu 
a montáž či použije jinou hodinou sazbu 
za méně práce a požaduje vyplacení celé 
smluvní částky atp. V tomto okamžiku se 
příjemci nedostatečná komunikace smě-
rem k dodavatelům a mezi členy týmu ne-
vyplácí a vznikají další nezpůsobilé výdaje, 
které navíc zadavatel zbytečně zaplatil.

Složitější problematikou je pak realizace 
stavebních prací. Zúčastněných stran je 
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již mnoho, kromě týmu na straně příjem-
ce a projektanty, vstupuje na jeviště také 
stavební dozor, stavební firma a v případě 
větší zakázky i řada subdodavatelů.

Kontrola fakturovaných částek a odpoví-
dajících plnění v případě staveb je časově 
velmi náročná, ale je nutná a patří k práci 
pečlivého stavebního dozoru. Jakékoliv 
změny, vzniklé až během realizace do-
dávek a stavebních prací, je nutné nejen 
předem projednat a nechat si schválit 
na ÚRR, ale také musí být všechny nové 
položky či navýšené množství stávajících 
položek oceněny v odpovídajícím stupni 

výběrového řízení.
O změnách v realizaci, jejich způsobilos-
ti, procesních náležitostech a výběrových 
řízeních jsme již psali v předešlých číslech 
newsletteru. Základní a velmi zjednodu-
šené schéma je vždy stejné, ve zkratce je 
shrneme: příjemce připraví ve spolupráci 
s projektantem a stavebním dozorem ná-
vrh nového řešení, včetně předpokládané-
ho finančního dopadu a s odůvodněním 
požádá o schválení na ÚRR. Nové řešení 
musí být smluvně ošetřeno po uskutečně-
ní nového zadávacího řízení odpovídající-
ho typu a poté fakturováno dle výsledku 
zadávacího řízení buď stávajícím doda-

vatelem na základě dodatku ke smlouvě 
o dílo, či jiným dodavatelem. Způsobilost 
nových řešení je stanovena ze strany ÚRR 
na základě podrobných informací, při-
čemž se bere v úvahu i to, zda by nedošlo 
k ovlivnění výsledku původního výběrové-
ho řízení. Nelze spoléhat na kouzelné slo-
víčko vícepráce.

OŘÍŠEK V PODOBĚ VÍCEPRACÍ
Toto je dalším oříškem v komunikaci: 
termín „vícepráce“ je často zneužíván 
stavebními firmami a v jejich pojetí jsou 
vícepráce zcela jiné než v pojetí Úřadu Re-
gionální rady. Je v zájmu příjemce upozor-
nit dodavatele na závažnost změn, na to, 
že způsobilost vzniklých výdajů není jistá.  
Vzhledem k závažnosti této problematiky 
je nutné stanovit kompetence v roz-
hodování o „vícepracech a změnách 
projektu“ z hlediska věcného a finanční-
ho. Tato rozhodovací pravomoc je nutná 
z hlediska pohotového jednání, aby nedo-
šlo k ohrožení harmonogramu projektu.

NEJHORŠÍ VARIANTA – 
NEMÁME INFORMACE
Nejhorší možnou variantou je, když o při-
pravovaných a probíhajících změnách ne-
máme informace a zjistíme, že dodané pl-
nění neodpovídá smluvním podkladům až 
při kontrole fakturace, případně na místě 
realizace projektu. Vznikají pak zbytečně 
nezpůsobilé výdaje, které by nemusely být 
právě díky včasné komunikaci ze strany 
příjemce. 

pokračování na straně 4
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JAK ÚSPĚŠNĚ REALIZOVAT PROJEKT –  
VČAS A DOSTATEČNĚ KOMUNIKOVAT

Projekt Zámek Třebíč, který byl v dub-
nu  letošního  roku  odstartován,  zajistí 
na jedné straně stavební obnovu zámec-
ké  budovy  národní  kulturní  památky 
zámku  v  Třebíči,  na  straně  druhé  zpří-
stupní zcela nové atraktivní expozice. 
Připravují se hned čtyři návštěvnické trasy. První 
respektuje původní klášterní charakter objektu 
a představuje roli církve v dějinách místa, dru-
há ukazuje nerostné bohatství Třebíčska a pře-
neseně celé Vysočiny. Další trasou bude zcela 

změněná muzejní expozice s mnoha interaktiv-
ními prvky. Poslední, čtvrté téma je opět jistým 
návratem k charakteru objektu, kdy vznikne 
prohlídková trasa „Valdštejnové v Třebíči“, jež 
představí šlechtický život od 18. do 20. století. 
Kromě tematických změn je nutné zdůraznit, 
že sama expoziční plocha se rozšíří zhruba 
o 40 %. S novou podobou zámku souvisí 
také interiérové vybavení celého zázemí Mu-
zea Vysočiny Třebíč a posílení návštěvnického 
servisu. Projekt má přislíbenou dotaci z ROP 

Jihovýchod ve výši téměř 164,5 milionu korun 
při celkové investici téměř 185 milionů korun.

V budově Sokol Jihlava vznikl přestav-
bou někdejšího zastaralého a nevyu-
žitého kina sál s názvem DiOD – Diva-
dlo otevřených dveří. Projekt, na který 
ROP Jihovýchod přispívá dotací téměř 
25 milionů korun, byl 1. 4. 2011 slav-
nostně uveden do provozu.
Nově vzniklý multifunkční prostor tak vyřešil 
nedostatečnou nabídku prostor pro nízkoroz-

počtové a alternativní kulturní spolky ve městě 
Jihlava.  Je určen právě pro regionální neprofe-
sionální divadelníky, taneční soubory, hudební 
tělesa, ale i školky a školy pro svá představení 
a kulturní akce. Technické řešení prostoru je 
v rámci regionu jedinečné, nabízí značnou va-
riabilitu, díky speciální podlaze je možné měnit 
polohu jeviště a hlediště. Sál je také vybaven 
kvalitní osvětlovací a ozvučovací technikou.

ZÁMEK TŘEBÍČ CHYSTÁ VELKÉ ZMĚNY

NOVÁ ALTERNATIVNÍ SCÉNA V JIHLAVĚ
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 3 Příklad: 

Při kontrole žádosti o platbu bylo zjištěno, že 
fakturované položky neodpovídají smluvnímu 
výkazu výměr (jednalo se v tomto konkrét-
ním případě o střechu). Příjemce se rozhodl 
až během stavby z časových důvodů pro jiné, 
kvalitativně lepší řešení. Kdyby postupoval 
správně, předem změnu konzultoval s námi, 
nové stavební práce by mu byly proplaceny 
do výše původního řešení. V tomto případě 

vznikly v projektu nezpůsobilé výdaje ve výši 
cca 500 000 Kč. 

Získání proplacené dotace v plně pláno-
vané výši je možné. Prosím pište, volejte, 
ptejte se, ověřujte si správnost zvolených 
postupů tak, aby nedocházelo ke zbyteč-
ným chybám a aby váš realizovaný pro-
jekt  získal  maximální  možnou  podporu. 
Váš úspěch bude i naším úspěchem.

Autor článku:
Ing. Hana Brabencová Stránská
Referentka Oddělení realizace projektů 
Jihlava
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LABYRINT POD ZELNÝM TRHEM V BRNĚ

Provedeme vás projekty

V pátek 1. 4. 2011 se otevřely hluboké 
podzemní  prostory  Labyrintu  pod  Zel-
ným  trhem  v  Brně,  kde  na  vlastní  oči 
můžete  spatřit  unikátní  a  tajemná  zá-
koutí  středověkých  chodeb  a  sklepů. 
Prohlídková  trasa  počítá  s  odvážnými 
objevovateli  skrytých podzemních  svě-
tů a nabídne mnohá překvapení, včetně 
pravého historického pranýře.

Zelný trh patří k nejstarším dochovaným ná-
městím v Brně. Poprvé je zmiňován počátkem 
13. století, kdy nesl název Horní trh. Dnešní ná-
zev pochází z 15. století. Odjakživa byl rušným 
místem, které žilo každodenním obchodová-
ním. Zdejší sklepy vznikaly pod jednotlivými 
domy od středověku po novověk – nejvíce jich 
bylo vybudováno v době baroka. Sloužily ze-
jména k uchovávání potravin, zrání piva a vína 
v sudech i jako úkryt v době válek. Především 
však byly zázemím trhoveckého života Zelné-
ho trhu, který zde přetrvává už více než 700 
let. Součástí prohlídky je alchymistická labora-
toř připomínající slavné lékaře, lékárníky a fy-
zikusy, kteří v Brně působili a proslavili město 
po celé Evropě. Na místní vinařskou tradici 
upozorňuje starý vinný sklep a historická krč-
ma s ochutnávkou moravských vín. O stinných 

stránkách života v dávných dobách vyprávějí 
repliky městského pranýře a klece bláznů, kte-
ré v 17. století stávaly na tržišti. Labyrint pod 
Zelným trhem je po Mincmistrovském sklepě 
již druhým sklepením, které bylo díky dotaci 
z ROP Jihovýchod zpřístupněno veřejnosti. 
V rámci dotace ve výši téměř 62 milionů ko-
run budou během tří let veřejnosti otevřeny 
další tři historické sklepní prostory: středověké 
předbraní u Běhounské brány, chodby pod 
Běhounskou ulicí a kostnice u sv. Jakuba.

aneb putování po projektech Regionálního operačního programu Jihovýchod

Začínáme už velmi brzy – sledujte:
lovci.jihovychod.cz

Provedeme vás projekty financovanými z ROP JV  
na Vysočině a jižní Moravě.

Nabídneme vám zajímavé výlety pro jednotlivce,  
skupiny i celé rodiny.

Umožníme vám hrát o hodnotné ceny  
(hlavní cena – let balónem nad Brnem).

Zapojte se do hry odehrávající se v přírodě a soutěžte s námi.
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UDRŽITELNOST PROJEKTŮ – CO S TÍM?

Vážení  příjemci  dotace,  milí  čtenáři,  díky 
newsletteru  se  k  vám  pravidelně  dostá-
vají  informace  o  jednotlivých  fázích  ži-
votního  cyklu  projektu.  Jak  už  napovídá 
úvodní téma tohoto čísla, následující stra-
ny newsletteru se zaměří na udržitelnost 
projektů, která začíná ukončením fáze re-
alizace a běží po dobu následujících pět let. 
V této době je příjemce povinen dle Smlou-
vy o poskytnutí dotace dodržovat pravidla 
daná Regionálním operačním programem 
Jihovýchod. Pojďme si tedy společně pro-
jít  jednotlivé kroky,  které  je nutné  učinit 
v době udržitelnosti projektu tak, aby byla 
dodržena veškerá pravidla programu.

CO ROZUMÍME POD POJMEM 
UDRŽITELNOST PROJEKTU, 
PROČ 5 LET A CO MUSÍME 
DODRŽOVAT?
Řídící orgán je povinen zajistit zachování inves-
tice spolufinancované ze strukturálních fon-
dů EU po dobu pěti let od ukončení projektu. 
Ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené 
mezi příjemcem a poskytovatelem dotace je 
stanoveno, že příjemce finanční podporu přijí-
má a zavazuje se projekt realizovat a zachovat 
jej po dobu stanovené udržitelnosti projektu. 
Zachovat investici znamená provozovat ji s péčí 
řádného hospodáře a zajistit, aby po výše uve-
denou dobu výstupy projektu naplňovaly jeho 
cíle, ke kterým se, v té době žadatel, zavázal 
v žádosti o dotaci. 
Příjemce nesmí majetek pořízený z dotace 
po dobu pěti let převést na jinou osobu bez 
předchozího písemného souhlasu poskytovate-
le. Příjemce může majetek pronajmout či půjčit 
jiné osobě, avšak tento úkon musí být proveden 

na základě otevřeného výběrového řízení a se 
souhlasem poskytovatele. Podmínka otevře-
ného výběrového řízení nemusí být naplněna, 
pokud subjekt veřejného sektoru (veřejný za-
davatel) zřídil společnost za účelem poskytování 
služby, při které je majetek z projektu využíván 
a je jejím 100% vlastníkem a současně:
•  ovládá její řízení a kontrolu stejně jako v přípa-

dě své organizační složky;
•  daná firma působí převážně na lokálním trhu 

v jurisdikci zadavatele;
•  z její činnosti nesmí mít prospěch žádný sou-

kromý subjekt.

Doklad prokazující tuto skutečnost musí být 
doložen spolu s žádostí o podporu. Příjemce 
musí zabezpečit, že pronajatý majetek pořízený 
z dotace nebude dále jeho nájemcem či vypůjči-
telem přenechán k užívání třetí osobě. 

Z PŘÍJEMCE SE STÁVÁ 
PROVOZOVATEL…
Projekt je slavnostně zahájen a začíná fáze pro-
vozu. O vývoji této fáze je nutné informovat 
poskytovatele dotace, a to prostřednictvím mo-
nitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti. Zprá-
va je předkládána průběžně v období pěti let 
od ukončení realizace projektu 1x ročně do 30 
dnů od data „výročí“ ukončení realizace projek-
tu. Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu 
vyplní příjemce ve webové aplikaci BENEFIT7, 
vytiskne ji, podepíše a doručí společně s přílo-
hami na úřad.

SLEDUJTE PŘÍJMY Z PROJEKTU 
A VÝDAJE NA PROVOZ
Udržení naplánovaného stavu je prověření kva-
litní předprojektové přípravy podložené finanční 

analýzou. Některé projekty v době udržitelnosti 
dosahují určité výše příjmů, které v době jeho 
přípravy plánovaly, ale také ty, které vznikly neo-
čekávaně. V této situaci je nutné tyto příjmy vy-
číslit ve vztahu k přijaté dotaci a dokládat spolu 
s monitorovací zprávou o udržitelnosti projektu 
výpočet finanční mezery v aplikaci eCBA. Vývoj 
výše finanční mezery je sledován až do okamži-
ku uzavření programu. Do té doby tedy může 
být příjemce na základě aktualizace výpočtu 
finanční mezery vyzván k navrácení části pro-
placených prostředků. Tato povinnost platí pro 
projekty s celkovými výdaji nad 1 milion EUR, 
nezakládající veřejnou podporu dle článku 55 
nařízení Rady (ES) 1083/2006. Detailní informa-
ce k této problematice najdete v minulém čísle 
newsletteru.
Příjemce je povinen nejpozději v okamžiku po-
dání poslední Žádosti o platbu a dále v každé 
monitorovací zprávě o udržitelnosti informovat 
úřad o skutečné výši jiných peněžních příjmů 
(jde o příjmy, které nespadají pod čl. 55 Naříze-
ní rady č. 1083/2006). Pokud je takto vykázaná 
výše příjmů vyšší, než je plánováno ve smlouvě 
o poskytnutí dotace, bude příjemce vyzván k na-
vrácení části proplacených prostředků, pokud již 
nedošlo k pokrácení v rámci žádosti o platbu.
Příjmy a výdaje z projektu by měly být jasně 
a jednoznačně účetně odděleny způsobem 
analytické evidence, aby byla zajištěna jejich pro-
kazatelnost. Zejména je to důležité u provozních 
výdajů, kde není jasná přímá vazba na projekt 
(např. náklady na zimní údržbu veřejného pro-
stranství, dětského hřiště, přestupního termi-
nálu apod.). V tomto případě je nutné stanovit 
a doložit poměr těchto konkrétních výdajů vůči 
celkovým výdajům na tyto služby např. v rámci 
celého města podle konkrétních typů výdajů.



7www.jihovychod.cz

UDRŽUJTE PROJEKT  
A S NÍM I INDIKÁTORY
Indikátory jsou důležitým měřitelným prvkem 
projektu, na základě kterého je vyhodnoce-
no dosažení stanovených cílů. Důležitost 
a významnost indikátorů dokresluje také 
skutečnost, že tyto hodnoty jsou součástí 
Smlouvy o poskytnutí dotace, a tudíž jsou 
pro vás, příjemce, závazné. Jejich nenaplnění 
představuje riziko pro vyplacení či odebrání 
schválené dotace.
Podrobný přehled indikátorů v rozdělení dle ob-
lastí podpory najdete v dokumentu s názvem 
Manuál k monitorovacím indikátorům ROP Ji-
hovýchod, který je uložen na www.jihovychod.
cz v sekci Pro příjemce – Dokumenty ke stažení. 

Poskytovatel dotace v rámci kontroly v době 
udržitelnosti projektu sleduje dodržování a na-
plňování monitorovacích indikátorů, ke kterým 
se příjemce podpory zavázal ve Smlouvě. U vět-
šiny indikátorů je jejich naplnění podmíněno 
vyplacením závěrečné žádosti o platbu. My se 
zastavíme u indikátorů, které jsou naplňovány 
i v době provozu projektu, a to:

POČET NOVĚ VYTVOŘENÝCH 
PRACOVNÍCH MÍST
S postupným naplňováním tohoto indiká-
toru vznikají příjemci dotace povinnosti 
a zásady, mezi které patří:
•  Nositelem nově vytvořených pracovních 

míst může být pouze příjemce s tím, že 
v případě územně samosprávných cel-
ků (krajů a obcí) a svazku obcí může 
být nové pracovní místo vytvořeno 
u jimi zřízených organizací či subjektů 
pověřených správou výstupu projektu. 
V případě svazku obcí může být nové 
pracovní místo i u člena svazku. Vytvo-
řené pracovní místo musí ve všech pří-
padech vzniknout v přímé souvislosti 
s projektem. Za nově vytvořená pracovní 
místa se nepovažují místa, která vznik-
nou v rámci realizačního týmu projektu 
a místa obsazená zaměstnanci vykoná-
vajícími práci na základě dohod o pra-
cích konaných mimo pracovní poměr 
(dohody o provedení práce a dohody 
o pracovní činnosti). 

•  Naplnit indikátor pracovní místa, ke kte-
rému se příjemce zavázal v žádosti o do-
taci, musí nejpozději do jednoho roku 
od ode dne ukončení fyzické realizace 
projektu. V první monitorovací zprávě 
příjemce uvede přepočtený stav svých 
zaměstnanců k datu podpisu Smlouvy 
o poskytnutí dotace. Vytvořený počet 
pracovních míst musí představovat čistý 
nárůst pracovních míst u příjemce oproti 
průměru za posledních 12 měsíců. 

•  Zachovat počet nově vytvořených míst 
po celou dobu udržitelnosti projek-
tu, jinak se jedná o porušení Smlouvy 

o poskytnutí dotace. V případě poklesu 
počtu ostatních pracovníků musí být do-
loženo, že se nejedná o pracovní místa 
související s podpořeným projektem. 

•  V případě, že nově vytvořené pracovní 
místo není v době udržitelnosti projektu 
obsazeno, je nutné doložit, že se pří-
jemce aktivně snaží uvolněnou pracovní 
pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží 
příjemce potvrzením z úřadu práce, že 
na neobsazené pracovní místo hledá 
pracovníka, a dále dalšími doklady, např. 
inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních 
webových stránkách atp.

•  Předložit doklady prokazující vznik 
pracovního místa: pracovní smlouvy, 
pracovní náplně, mzdové listy nových 
zaměstnanců a čtvrtletní hlášení Čes-
kému statistickému úřadu, kde je uve-
den přepočtený stav zaměstnanců nebo 
přehled výpočtu přepočteného stavu 
zaměstnanců příjemce podpory.

Bližší informace najdete v Metodickém 
pokynu č. 1/2009 EX Úřadu Regionální 
rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

POČET NOVĚ 
CERTIFIKOVANÝCH 
UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
V CESTOVNÍM RUCHU
U projektů zaměřených na výstavbu 
a technické zhodnocení ubytovacích, stra-
vovacích zařízení s přímou vazbou na ces-
tovní ruch je nutné získat certifikaci nebo 
vyšší stupeň certifikace v souladu s novou 
Oficiální jednotnou klasifikací ubytovacích 
zařízení České republiky 2010–2012. 

pokračování na straně 10
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TIPY NA VÝLETY S ROP JIHOVÝCHOD – 2. ČÁST

Vážení čtenáři, 
přinášíme vám další,  jarní  tipy na výlety 
po zajímavých a atraktivních místech jižní 
Moravy a Vysočiny, která svými dotacemi 
podpořil ROP Jihovýchod.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1.  PROMENÁDA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY 

NOVÉ MLÝNY – PASOHLÁVKY
Obec Pasohlávky leží 35 km od Brna, nad 
severním okrajem horní nádrže Nové Mlýny. 
V těsné blízkosti Pasohlávek se nachází 
oblíbený a hojně navštěvovaný autokemp 
ATC Merkur Pasohlávky, který je skvělým 
místem pro trávení rodinné dovolené, školních 
a sportovních pobytů. Jedná se o uzavřený 
areál o rozloze 41,5 hektarů, z toho je 23 
hektarů vodní plocha, kterou tvoří dvě 
oddělené laguny. Autokemp s obcí Pasohlávky 
spojuje nově vybudovaná promenáda pro pěší, 
cyklisty a in-line bruslaře, která lemuje levý 
břeh horní nádrže Nové Mlýny v délce 1,1 km. 
Celá promenáda je vybavena odpočinkovými 
místy, večer je romanticky osvětlena. 
Promenáda navazuje na širokou síť turistických, 
cyklistických a vinařských tras, kterými je okolí 
protkáno, a tak nabízí příjemnou procházku 
a také rychlé spojení do obce. Pasohlávky leží 

v blízkosti dvou světově proslulých území pod 
záštitou UNESCO – biosférické rezervace Pálava 
a Lednicko-valtického areálu, a tak můžete 
vyrazit na výlet z Pasohlávek po stezkách přímo 
až k nim.

2.  VYHLÍDKOVÁ A SPOJOVACÍ  
CYKLOSTEZKA NĚMČIČKY

Němčičky leží v okrese Břeclav, v členitém teré-
nu jihovýchodního výběžku Žďánického lesa. 
Jsou tradiční vinařskou a ovocnářskou vsí, kde 
se konají krojované hody, Vinařské dny, košty 
mladých vín. Okouzlí vás kombinace zdejších 
tradic, kvalitního vína a nádherné přírody. 
Okolím obce vede Cyklistická a pěší vinařská 
stezka Modrých hor, přímo obcí prochází 
významná Moravská vinná cyklistická trasa, 
která je propojena s Obecní vinařskou stez-
kou. Ta vás zavede na čtyři vyhlídková místa 
s příjemným posezením a informačními pane-
ly. Cyklostezky vedou malebnými vinohrady, 
poli a cyklisté po cestě uvidí památné stro-
my, jeřáby oskeruše. V cyklistických mapách 
jsou uvedeny jako stezky sjízdné na horském 
kole. V Němčičkách můžete posedět v jed-
nom z několika vinařských sklepů a okoštovat 
zdejší lahodné víno. K dalším přírodním zají-
mavostem obce patří chráněná území Nosper 

a Růžený. K lákadlům Němčiček patří i bobová 
dráha dlouhá 825 metrů, kterou můžete sjet 
rychlostí až 40 km/h.

3.  CYKLOSTEZKA BRNO–OBŘANY– 
BÍLOVICE NAD SVITAVOU

Po nově vybudované cyklostezce s perfekt-
ním povrchem vyjeďte z brněnských Obřan 
do Bílovic nad Svitavou. Cyklostezka je dlou-
há 3,7 km a je součástí mezinárodní dálkové 
cyklotrasy Jantarová stezka a Greenways Kra-
kov – Morava – Vídeň. Vede malebným údo-
lím řeky Svitavy v sousedství železniční tratě 
z Brna do České Třebové, kde po cestě mů-
žete vidět třeba zříceninu hradu Obřany. Svou 
náročností je vhodná pro všechny věkové 
kategorie a také pro in-line bruslaře. Bílovice 
byly oblíbeným výletním místem a letním síd-
lem obyvatel Brna již za první republiky. Mezi 
časté návštěvníky patřila celá řada českých 
umělců - bratři Čapkové, Jakub Deml, Viktor 
Dyk, Jiří Mahen a další. Pro svou pěknou po-
lohu a přírodní scenerie byl kraj okolo Bílovic 
nazýván Moravským Švýcarskem. Bílovice 
na vás dýchnou romantickou atmosférou své-
ho pseudogotického kostela sv. Cyrila a Me-
toděje, romantických vilek, secesních domů 
a okolní krásnou přírodou. Výlet si můžete 
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prodloužit do 10 km vzdáleného Adamova, 
kam cyklostezka přímo pokračuje, a spojit ho 
s návštěvou Alexandrovy rozhledny na Špičá-
ku u Adamova.

VYSOČINA
4. NAUČNÁ STEZKA KOLEM ZELENÉ HORY
Dva právě otevřené naučně-vyhlídkové okruhy 
kolem Zelené hory na vás čekají ve Žďáře nad 
Sázavou. První vycházkový okruh v délce 2,1 km 
je situován do okolí Bránského rybníka a pro-
vede vás kolem dvou nepříliš známých staveb 
význačného architekta Jana Blažeje Santiniho 
Aichla – Hospodářského dvoru Lyra a Dolního 
hřbitova. Projdete přes vzácný barokní most se 
sochami světců, jehož výzdoba byla inspirována 
Karlovým mostem v Praze. Druhý okruh v délce 
2,6 km vás zavede do míst s nejvyšší ochrannou 
přírody a krajiny. Představí vám okolí rybníku 
Konvent, z vyhlídkových mol můžete obdivovat 
zámek a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře zapsaný na Seznam UNESCO. 
Po celé stezce je 10 informačních tabulí, které 
vás seznámí s bohatou historií, faunou a florou 
této lokality. Stezka je bezbariérová, vybavená 
3 zastřešenými odpočívadly a 2 vyhlídkovými 
moly na trase. V areálu žďárského zámku se 
nachází evropsky proslulé Muzeum knihy, stálá 

výstava barokního umění ze sbírek NG v Praze, 
konventní kostel Nanebevzetí P. Marie, nejstarší 
základní škola v regionu, kavárna a čajovna.

5.  NAUČNÁ STEZKA K PRAMENŮM 
POČÁTEK A OKOLÍ 

Počátky leží v krajině Českomoravské vrchovi-
ny, v kopcích pokrytých lesy, s bohatstvím ryb-
níků a pramenů potoků, které jsou počátky 
velkých řek. Kolem těchto přírodních atraktivit 
okolí vás provede dva kilometry dlouhá nauč-
ná stezka. Po cestě se seznámíte s kouzelný-
mi místy - barokní kaplí sv. Kateřiny, altánem 
sv. Vojtěcha a kaplí sv. Markéty. Poslední část 
stezky vás zavede přímo k významným pří-
rodním cílům, prameni řeky Jihlavy a sv. Ka-
teřiny. Po celé trase stezky se dočtete o historii 
a významu památek na informačních tabulích 
a oddychnete na odpočívadlech. Nejvýznam-
nější odpočívadlo najdete u kaple sv. Kateřiny. 
Uprostřed lesů, daleko od civilizace, v místě 
vhodném na relaxaci se nachází lázeňský re-
sort Svatá Kateřina. Ve městě můžete dále 
navštívit kostel sv. Jana Křtitele a jeho vyhlíd-
kovou věž, rodný dům básníka Otokara Bře-
ziny a nejstarší muzeum v regionu, Městské 
muzeum Počátky z roku 1892. Město protíná 
několik pěších a cykloturistických stezek a na-

bízí se tak ideální podmínky pro sportování 
a odpočinek.

6. BYSTŘICKÁ ZASTAVENÍ – I. ETAPA 
V sobotu 23. dubna 2011 byl v Bystřici nad Pern-
štejnem slavnostně otevřen projekt Bystřická 
zastavení a tím zároveň zahájena letní turistická 
sezona ve městě. Bystřická zastavení navazují 
na oblíbenou Svrateckou vodohospodářskou 
naučnou stezku podél Vírské přehrady vybudo-
vanou v roce 2005. Zastavení jsou určena jak 
pro pěší turisty a cyklisty tak i pro automobilisty, 
kteří touží po odpočinku, poučení i zábavě. Za-
stavení mají 17 částí a začínají na lesní komuni-
kaci podél vodárenské nádrže Vír I., dále vedou 
přes Hrdou Ves a silnici Jánským údolím. V obci 
Vír odbočují údolím říčky Bystřice směrem 
k Bystřici nad Pernštejnem, nakonec vás zave-
dou do městské části na Karasín. Zastavení jsou 
velmi pestrá, naučné tabule vás a hlavně děti, 
na které jsou zaměřeny, hravou formou sezná-
mí s nejrůznějšími okruhy životního prostředí, 
např. okolní přírodou, těžbou a zpracováním 
rud apod. Bystřická zastavení jsou vybavena 
lavičkami, pavilony pro odpočinek, malým spor-
tovištěm, dětským okruhem zdatnosti a zajíma-
vou myšlenkou „antivandalů“. Vyrazte na výlet 
a uvidíte, co všechno vás zde čeká.
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Certifikace musí být získána do roka 
od ukončení realizace projektu a musí zů-
stat platná po zbytek doby udržitelnosti 
projektu.

ARCHIVUJTE VEŠKEROU 
DOKUMENTACI TÝKAJÍCÍ SE 
PROJEKTU PO STANOVENOU 
DOBU
Jsou stanoveny dvě současně běžící lhůty 
pro uchování veškerých originálů dokladů 
souvisejících s realizací projektu a jeho fi-
nancováním, a to:
•  10 let po ukončení poslední platby 

na projekt ROP Jihovýchod, na jednom 
místě dle zákona 563/1991 Sb., o účet-
nictví, v platném znění. Pokud pro vy-
brané dokumenty a doklady stanoví 
předpisy ČR lhůtu delší než deset let, 
bude postupováno podle předpisů ČR. 

•  zároveň 3 roky od ukončení programu 
dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady 
(ES) 1083/2006.

A NEZAPOMEŇTE CHRÁNIT 
MAJETEK POŘÍZENÝ Z DOTACE 
PROTI ZNIČENÍ, ZTRÁTĚ 
A POŠKOZENÍ
Příjemce je povinen pojistit majetek proti 
jeho poškození, zničení a ztrátě po celou 
dobu pěti let ode dne ukončení realizace 
projektu. Jakékoliv změny týkající se po-
jistné smlouvy a hlášení o pojistné události 
je příjemce povinen neprodleně předložit 
poskytovateli.

ZACHOVEJTE PRAVIDLA 
PUBLICITY I VE FÁZI PROVOZU
Okamžikem poskytnutí dotace na realizaci pro-
jektu má každý příjemce povinnost informovat 
veřejnost o spolufinancování projektu z fondů 
EU. Sdělení o využívání prostředků strukturál-
ních fondů musí obsahovat následující:
•  evropský symbol v souladu s grafickými 

normami stanovenými v příloze Nařízení 
Komise a odkaz na Evropskou unii;

•  odkaz na příslušný fond – v případě 
ERDF: Evropský fond pro regionální roz-
voj,

•  prohlášení, které zdůrazňuje přínos 
intervence Společenství, nejlépe pak 
ve znění Investice do vaší budoucnosti;

•  logotyp ROP Jihovýchod 
•  logotyp příslušného kraje, na jehož úze-

mí je projekt realizován – pokud projekt 
získal podporu i od kraje.

Přesný postup, jak dostát povinnosti in-
formovat o spoluúčasti EU na financová-
ní projektu, udávají Pravidla pro publici-
tu. Pravidla pro publicitu jsou uveřejněna 
na www.jihovychod.cz  vždy u vyhlášené 
výzvy v části pro žadatele – aktuální výzvy, 
nebo v jejich nejaktuálnější podobě v části 
pro žadatele – dokumenty ke stažení.
Nedodržení požadavků na publicitu pro-
jektu je porušení podmínek programu 
a Smlouvy a je důvodem pro vrácení do-
tace.

V případě projektů z oblasti podpory 2.2 
Rozvoj služeb v cestovním ruchu musí být 
příjemce schopen při kontrole projektu 
v době udržitelnosti projektu doložit, že 

byly uskutečněny veškeré výstupy uvedené 
v žádosti (s výjimkou případných změn po-
volených v průběhu administrace ze strany 
řídicího orgánu). Doložení bude provede-
no konkrétními výstupy, pokud to jejich 
povaha a současný stav bude dovolovat, 
např. fotodokumentací či prostřednictvím 
jiného nosiče, na kterém budou uchována 
potřebná data. U propagačních materiálů 
a předmětů, u kterých to povaha dovolu-
je, příjemce pro potřeby kontroly uchová 
jejich vzorky. Prokazování udržitelnosti 
u jednotlivých výstupů projektu pro oblast 
podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ru-
chu je popsáno v Metodickém pokynu č. 
6/2010 EX Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod.

Milí příjemci, 
budeme se snažit vám co nejvíce po-
moci  zdolávat  úskalí,  která  vás  mo-
hou  na  cestě  udržitelnosti  projektu 
potkat.  Přeji  vám,  aby  se  vaše  úsilí, 
které jste věnovali realizaci projektu, 
vrátilo  v  pocitu  uspokojení  z  dobře 
vykonané práce a zároveň posloužilo 
k dobré věci veřejnosti.

Ing. Erika Šteflová
vedoucí odboru implementace projektů 
Jihlava

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ – CO S TÍM?
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KOMPLEXNÍ OBNOVA  
KARLOVA NÁMĚSTÍ V POLNÉ
Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci 
10,6 milionu korun při celkové investici 
více než 16 milionů korun. Zeptali jsme 
se místostarosty Polné, Ing. Jarosla-
va Sobotky, co všechno se díky projektu 
v Polné změnilo. 

Pane  Sobotko,  představte  nám  pro-
sím město Polná.
Město Polná je staré historické sídlo, leží-
cí na pomezí Čech a Moravy. První zmín-
ka o Polné pochází z r. 1242. Město má 
s místními částmi Hrbovem, Janovicemi, 
Novými Dvory a Skrýšovem cca 5200 oby-
vatel. Jsou zde významné kulturní památ-
ky, z nichž nejvýznamnější je chrám Nane-
bevzetí Panny Marie, prohlášený národní 
kulturní památkou. 
Město je zřizovatelem Městského muzea, 
které se nachází v areálu hradu a zámku 
a jehož samostatnou expozicí je tzv. Stará 
škola. Součástí městské památkové zóny 
je i bývalé židovské město. Město žije 
bohatým společenským a kulturním živo-
tem, lidé se sdružují ve více jak 50 spol-
cích. Každý rok druhou zářijovou neděli se 

koná Mrkvancová pouť, jedna z největších 
na Vysočině. K pravidelným akcím patří 
Swingový festival a divadelní přehlídky 
Hrabalova ostře sledovaná Polná. 

Jaký byl původní stav městského jádra? 
Karlovo náměstí, které prošlo rekonstruk-
cí, je původní židovské město. Kromě 
hlavního Karlova náměstí trojúhelníkové-
ho tvaru byl součástí rekonstrukce i Rabín-
ský plácek oddělený od hlavního Karlova 
náměstí synagogou a Rabínským domem. 
Další součástí akce byla Feltlova ulice, což 
je ulička, která oddělovala židovské město 
od města samotného. 
Původní stav Karlova náměstí byl tzv. po-
válečný, který tvořila nezpevněná komu-
nikace, vydlážděny byly pouze chodníky. 
Na Rabínském plácku byla vyasfaltována 
pouze komunikace k synagoze, na ulici 
Feltlově byl lehký narušený asfaltový po-
vrch. Protože se před komplexní obnovou 
prováděla rekonstrukce vodovodu a kana-
lizace, přišlo i to málo vniveč.

Co všechno je dnes nové? 
V celé části byly provedeny nové dlážděné 
povrchy. Na Karlově náměstí jde o hlavní 
komunikaci, chodníky, spojovací komuni-
kaci mezi chodníky a hlavní komunikací. 
Vše bylo doplněno zelení. Rabínský plá-
cek byl kromě drobných zelených ploch 
prakticky celý vydlážděn, podobně byla 
vydlážděna Feltlova ulice. Na celém rekon-
struovaném území bylo instalováno nové 
veřejné osvětlení, nový mobiliář, tj. lavičky 
a odpadkové koše.

Jaké máte ohlasy občanů a návštěvní-
ků města? 
Ohlasy od občanů i od návštěvníků jsou 
příznivé. Obyvatelé Karlova náměstí, kro-
mě vzhledu hlavně oceňují, že už koneč-
ně nemusí chodit v blátě. Větší ohlasy 
od návštěvníků budou, vzhledem k tomu, 
že akce byla ukončena k podzimu, až 
po nové turistické sezoně.

Vidíte  ještě  další  prostor,  kde  by  se 
daly v Polné využít dotace z EU? 
Polenské děkanství nyní provádí za spo-
luúčasti města stavbu „Zpřístupnění ná-
rodní kulturní památky“, což představuje 
obnovu a zpřístupnění děkanského chrá-
mu Nanebevzetí Panny Marie, což je akce 
za více jak 40 miliónů.
Město samotné by potřebovalo hlavně 
postavit novou tělocvičnu a revitalizovat 
sídliště Palackého. S tělocvičnou jsme měli 
problém se změnou územního plánu, nyní 
máme problém s památkáři při územním 
řízení. Ale potřebovali bychom toho po-
chopitelně mnohem více.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME  
PROJEKTY

Karlovo náměstí – stav po rekonstrukci

Karlovo náměstí – stav před rekonstrukcí
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VELKÉ PAVLOVICE – CYKLOSTEZKA PŘEDSTAVUJEME  
PROJEKTY

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci 
5,4 milionu korun při celkové investici té-
měř 6 milionů korun. Zeptali jsme se sta-
rosty Velkých Pavlovic Ing. Pavla Pro-
cházky na potřebnost a rozsah projektu. 

Pane  starosto,  proč  jste  se  rozhodli 
žádat dotace právě na cyklostezku?
Město Velké Pavlovice již několik let vytváří 
podmínky pro rozvoj turistiky a cestovního 
ruchu v dosud poměrně opomíjeném kraji 
meruněk, vína a nádherné krajiny jižní Mo-
ravy. Naše žádost o dotaci vznikla na zá-
kladě koncepčního řešení rozvoje turistiky 
v našem městě a okolních obcích. Máme 
zpracovanou strategii rozvoje turistiky 
a cestovního ruchu Velkopavlovické vinař-
ské podoblasti i společnou strategii rozvo-
je přeshraniční spolupráce se slovenským 
městem Senica. Na základě těchto doku-
mentů postupně vytváříme podmínky, aby 
se návštěvníci našeho města měli možnost 
u nás zastavit a najít příležitosti ke spor-
tování, poznávání přírody a strávení delší-
ho časového úseku v našem kraji. Projekt 
nové cyklostezky je tedy součástí mozaiky, 
ze které se skládá celý projekt rozvoje tu-
ristiky a k jeho financování by ani zdaleka 
finanční zdroje z rozpočtu města nestačily.

Pro koho je nová trasa určena a proč 
je důležitá? 
Nová cyklostezka je tvořena ze dvou úseků, 
které propojily již v minulosti vybudované 
zpevněné komunikace a vytváří uzavřený 
okruh se zajímavými vyhlídkami a procház-
kami mezi vinicemi a meruňkovými sady. 
Cyklostezku využívají společně cyklisté, 

pěší a v poslední době i vyznavači in-line 
bruslí. Co nás velmi potěšilo je to, že novou 
cyklostezku velmi intenzivně využívají naši 
místní občané k vycházkám v každém roč-
ním období. Překvapilo mě, že i za nepří-
znivého počasí je využívána mnoha lidmi, 
což by bez zpevnění nebylo možné. Díky 
těmto novým cyklostezkám v našem měs-
tě vzniklo několik nových turistických akcí, 
např. Jarní šlapka aneb otevírání turistické 
sezony na jaře a Podzimní šlapka, kterou 
sezona před zimou končí. Jsou to vždy akce 
velmi příjemné pro místní občany i návštěv-
níky města. Zajímavostí je, že výstavba nové 
cyklostezky podpořila pozitivně i vnímání 
místních lidí k okolní přírodě. Postupně se 
cyklostezka osazuje novým stromořadím, 
podél je vytvářen nový lesopark, hřiště – 
skatepark a rozvíjí se tak další možnosti pro 
sport a odpočinek.

Jaká  je  její délka a kam se po ní do-
staneme? 
Vybudovaná cyklostezka podpořená z do-
tace ROP Jihovýchod má délku cca 1,2 km, 
ale s již dříve vybudovanými zpevněnými 
komunikacemi vytváří délku nového okru-
hu 2 km. Navazuje samozřejmě i na další 
cyklostezky do sousední obce Bořetice 
i do dalších okolních obcí. Nejpodstat-
nější pro nás je, že nám umožnila přístup 
k rozhledně Slunečná, která se stala vy-
hledávaným cílem návštěvníků města. Pod 
rozhlednou se každoročně koná několik 
turistických a společenských akcí, včetně 
akcí folklorních a nočních. Díky této nové 
komunikaci je přístup na tyto akce velmi 
pohodlný a bezpečný. 

Připravujete  ještě další návazné úse-
ky pro cyklisty ve vašem okolí? 
Rádi bychom v budování cyklostezek po-
kračovali, ale obáváme se, že na tyto akce 
již bude omezené množství finančních 
prostředků. Nyní máme podanou žádost 
o dotaci na pořízení inventáře a informač-
ních tabulí k našim cyklostezkám, který 
je velmi zajímavý a umožňuje úžasné po-
hledy na naši krásnou krajinu. V každém 
případě dotace, kterou jsme z ROP Jiho-
východ získali, nám velmi pomohla, vel-
mi si jí ceníme a máme radost z toho, že 
tato investice byla efektivně využita a těší 
všechny uživatele nové cyklostezky. 

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

Velké Pavlovice – cyklostezka


