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Vážení čtenáři,
v srpnovém speciálním čísle vám chceme 
představit naši přípravu na nové progra-
mové období. Rádi bychom tím oficiálně 
odstartovali širší debatu o tématech, která 
by se měla v regionu Jihovýchod za pomo-
ci evropských fondů v letech 2014–2020 
realizovat.

Ve spolupráci s Krajem Vysočina a Jiho-
moravským krajem vznikal téměř rok do-
kument „Analýza strategií krajů a zacílení 
intervencí ze strukturálních fondů v regi-
onu soudržnosti Jihovýchod pro období 
2014–2020“, který je v tomto čísle po-
drobně popsán.

Dozvíte se, za jakým účelem vznikla a jaká 
témata řeší Pracovní skupina pro Strategii 
Jihovýchod 2014–2020. Představíme vám 
pět navrhovaných prioritních oblastí a stra-
tegické cíle pro každou z nich: Mobilita 
a dopravní infrastruktura, Voda a vod
ní hospodářství, Zemědělství a venkov, 
Inovace a konkurenceschopnost a Inte
grovaný rozvoj společnosti. V poslední 
kapitole se dočtete užitečné informace 
o kohezní politice, která bude po roce 2013 
procházet velkou proměnou.

Na stránkách www.jihovychod.cz v sekci 
EU 2014+ je pro vás ke stažení kompletní 
Analýza s informacemi ke všem navrže-
ným prioritním oblastem pro programové 

období 2014–2020. Vaše náměty a připo-
mínky nám zasílejte na speciální emailo-
vou adresu strategie@jihovychod.cz. Bě-
hem září 2012 budou na stránkách také 
zpřístupněna diskusní fóra k návrhům jed-
notlivých prioritních oblastí regionu Jiho-
východ. Kdokoliv z vás se tak může zapo-
jit do veřejné diskuse o zacílení intervencí 
ze strukturálních fondů v našem regionu. 
Všechny vaše náměty a připomínky rádi 
uvítáme a budeme na ně reagovat. Nevá-
hejte se proto zapojit, i vy můžete svým 
názorem ovlivnit budoucnost rozvoje Jiho-
moravského kraje a Kraje Vysočina.

 Autoři letního speciálu:

úVod
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Regionální  operační  program  Jihový
chod  patří  k  nejlépe  čerpajícím  pro
gramům  v  ČR,  k  dnešnímu  dni  mají 
příjemci  dotací  na  účtech  proplaceno 
11 miliard korun, z nichž EU proplati
la České  republice  téměř 9,8 miliardy 
korun.  Současné  programové  období 
2007–2013 ale pomalu končí a přípra
vy na nové období 2014–2020 jsou již 
v  plném  proudu.  Rádi  bychom  vám 
představili  nejdůležitější  výstupy 
z  dvouleté  činnosti  Pracovní  skupiny 
pro  Strategii  Jihovýchod  a  zároveň 
odstartovali  širší  debatu  o  tématech, 
která by se měla v regionu Jihovýchod 
za pomoci evropských fondů v letech 
2014–2020  realizovat.  Čas  plyne  jako 
voda a jak praví přísloví: „Štěstí přeje 
připraveným“.

REgIon JIHoVýcHod
Region Jihovýchod zahrnuje dva kraje, Ji-
homoravský a Vysočinu, s rozdílným roz-
vojovým potenciálem, který je dán různými 
ekonomickými podmínkami a historií kra-
jů, jejich místem v sídelním systému České 
republiky i rozdílnou strukturou osídlení 
v krajích samotných. Jihomoravský kraj je 
v mnohem lepším hospodářském postave-
ní než Vysočina, především díky brněnské 
aglomeraci, která soustřeďuje intenzivní 
ekonomické aktivity a představuje po Pra-
ze druhou nejvýznamnější metropoli Čes-
ké republiky. Na druhou stranu i v zázemí 
brněnské aglomerace se nalézají území 
s dlouhodobými hospodářskými problémy. 

Oba kraje mají velký a různorodý růstový 
potenciál: Brno a okolí usiluje o posilování 
svého postavení mezi středoevropskými 
regionálními metropolemi, představuje 
růstový pól s velkým potenciálem zna-
lostní ekonomiky a tak bude ovlivňovat 
budoucnost celého regionu. Jihlava po-

stupně zlepšuje svoje postavení regionální 
metropole a využívá dobré dostupnosti 
do Prahy i Brna a průmyslové tradice k zís-
kávání investorů i k rozšiřování již exis-
tujících investic zahraničních i domácích 
podnikatelů. 

na úrovni Regionu soudržnosti Jihovýchod probíhá příprava na nové programo
vé období prostřednictvím Pracovní skupiny pro Strategii Jihovýchod 2014–2020 
(dále PS SJV). 

PS SJV vznikla za účelem přípravy regionu Jihovýchod na nové programové 
období v roce 2010, tedy v době, kdy začaly v Evropské unii sílit debaty o nové 
podobě kohezní politiky, v době kdy byl Evropskou komisí představen klíčový 
dokument Evropa 2020.

PS SJV sdružuje zástupce úřadu Regionální rady Jihovýchod, odborníky na regi
onální rozvoj z krajských úřadů, zástupce regionálních rozvojových agentur, čle
ny krajských sdružení obcí, představitele největších měst v regionu a politickou 
reprezentaci obou krajů regionu. do dnešního dne se skupina sešla dvaadva
cetkrát, zasedání se účastnili i adhoc přizvaní experti z akademické i komerční 
sféry. Za téměř dva roky činnosti skupiny byla řešena a analyzována především 
následující témata: 

   analýza budoucí kohezní politiky; 

   pozice krajů k 5. kohezní zprávě; 

   analytické materiály – index konkurenceschopnosti regionů a sídelní vztahy 
v regionu; 

   připomínkování národních materiálů; 

   možná architektura budoucích regionálních operačních programů;

   dotazníkové šetření v obcích;

   koordinace aktualizací programů rozvojů krajů;

   stanovení prioritních oblastí regionu Jihovýchod pro nové programové období 
2014–2020 a definování intervencí;

   posouzení konkrétních projektů realizujících intervence.

JAK dál V REgIonU JIHoVýcHod? 
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Pro prioritní oblasti regionu Jihovýchod byly stanoveny následující cíle:

globální cíl
Zlepšovat hospodářské postavení  regionu Jihovýchod ve střední Evropě  tak, 
aby  při  něm  byl  využíván  a  vzájemně  se  doplňoval  rozdílný  potenciál  obou 
krajů, a aby k růstu prosperity přispívaly a měly z něj užitek i znevýhodněné 
sociální skupiny a marginalizovaná (okrajová, diskriminovaná) území.

Globální cíl kombinuje záměry vedoucí 
k ekonomickému rozvoji regionu, přibli-
žování k průměrné výkonnosti regionů EU 
a k tomu, aby se region postupně promě-
ňoval ve středoevropsky významný regi-
on, jehož metropole, a to zejména Brno, 
budou mít vynikající mezinárodní posta-
vení, avšak dohromady budou oba kraje 
tvořit soudržný celek, jehož jednotlivé 
části budou využívat výhod a příležitostí 
celého regionu. 

K naplnění globálního cíle povedou dílčí, 
strategické cíle, které nejenže určují oblas-
ti, v nichž se musí odehrávat veřejné in-
tervence a v nichž je třeba dosáhnout vý-
znamných změn, ale také z nich vyplývají 
konkrétní výsledky, kterých musí být do-
saženo, aby se postavení regionu a jeho 
jednotlivých částí dlouhodobě zlepšovalo.

AnAlýZA StRAtEgIí KRAJů 
PRo období 2014–2020
Za nejdůležitější výsledek činnosti Pracovní 
skupiny pro Strategii Jihovýchod v roce 2011 
považujeme stanovení pěti prioritních oblas-
tí: Mobilita a dopravní infrastruktura, Voda 
a vodní hospodářství, Zemědělství a venkov, 
Inovace a konkurenceschopnost, Integrovaný 
rozvoj společnosti a definování intervencí. 

Intervence představují ucelený, logicky pro
pojený a strukturovaný návrh, který bude 
v případě potřeby možné využít pro rozpra
cování  priorit  i  pro  rozpracování  opatření 
operačních programů strukturálních fondů 
jak na národní, tak na regionální úrovni. 

Při dalších jednotlivých krocích zpracování 
návrhu intervencí vznikl dokument s názvem 
„Analýza strategií krajů a zacílení intervencí 
ze strukturálních fondů v regionu soudržnos-
ti Jihovýchod v období 2014–2020“, který 
je ke stažení v sekci EU 2014+ na stránkách 
www.jihovychod.cz. 

Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze 
strukturálních fondů v regionu soudržnosti 
Jihovýchod pro období 2014–2020 (dále jen 
„Analýza“) se zaměřuje a klade důraz na tako-
vé intervence, které budou financovatelné ze 
strukturálních fondů/kohezního fondu po roce 
2014, integruje různé druhy a různé úrovně 
intervencí do společného dokumentu, který 

by měl být základem pro budoucí koordinaci 
či zvýšení synergického působení intervencí, 
které budou financovány z různých operačních 
programů. Analýza vychází se strategických 
dokumentů krajů, je však úžeji zacílena na ty 
intervenční cíle, které jsou obsaženy v cílech 
kohezní politiky Evropské unie. Analýza byla 
předložena členům Výboru Regionální rady 
Jihovýchod a také Zastupitelstvu Jihomoravské-
ho kraje a Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Vybra-
né intervence jsou zpřesňovány tematickými 
workshopy, kterých se účastní nejen členové 
Pracovní skupiny pro Strategii Jihovýchod, ale 
také odborníci v dané oblasti.

PRAcoVní SKUPInA  
StRAtEgIE JIHoVýcHod 

definovala intervence a stanovila pět 
prioritních oblastí:

   Mobilita a dopravní infrastruktura
   Voda a vodní hospodářství
   Zemědělství a venkov
   Inovace a konkurenceschopnost
   Integrovaný rozvoj společnosti

i dnes, bez přihlédnutí k implementační 
struktuře budoucích operačních 
programů, která je v současnosti 
neznámá.  Tato činnost spočívá 
v posouzení, zda a do jaké míry projekty, 
které budou realizovány v dané aktivitě či 
intervenci, budou přímo a jednoznačně 
přispívat k cílům kohezní politiky. 

Dále členové PS SJV posuzují, zda jsou 
známy konkrétní projekty, kterými se 
intervence bude realizovat, jaké konkrétní 
činnosti budou financovány a jaká je fáze 
jejich připravenosti. 
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1. MobIlItA A doPRAVní InfRAStRUKtURA
Strategický cíl: Umožnit rychlejší a bezpečnější pohyb zboží a lidí, zejména s cílem usnadnit obchod, podnikání, zlepšit 
provázanost pracovních trhů a dostupnost služeb, a to v rámci regionu, České republiky i evropských center a zajistit mi
nimální standard časové dostupnosti mikroregionálních center veřejnou dopravou pro nejméně 95 % obyvatel regionu.

Vzhledem ke geografické poloze regio-
nu, vzhledem k jeho stávajícímu napojení 
na zahraniční trhy i vzhledem k ambicím 
dalšího hospodářského vývoje je kvalitní 
dopravní napojení významným faktorem 
konkurenceschopnosti regionu a jeho dvou 
krajů, přestože samo o sobě růst konkuren-
ceschopnosti nezpůsobí. Tento strategický 
cíl má tři významové úrovně: 
(i) zlepšení či dokončení kvalitního meziná-
rodního napojení, především směrem na Ra-
kousko a napojení na okolní regiony ČR, 

(ii) zlepšení kvality a kapacity vybraných tahů 
v brněnské aglomeraci a vybraných tahů 
v Kraji Vysočina, které napojují regionální cen-
tra druhého řádu na síť TEN–T, což zahrnuje 
i zvýšení spolehlivosti propojení mezikrajských 
(jak železničních, tak silničních tahů), 
(iii) zlepšení lokální dostupnosti vybraných 
území, která mohou být za stávající situace 
svým dopravním napojením znevýhodně-
na, ať už z důvodu kapacity či kvality sítě, 
její přetíženosti, frekvence veřejné dopravy 
apod. 

Definice minimálního standardu dopravní 
dostupnosti musí být učiněna později, ale 
v obecné rovině se jím myslí, že nejméně 95 % 
obyvatel i nejmenších sídel (nikoli jen obcí) 
bude mít zajištěn přístup veřejnou dopravou 
do mikroregionálních center tak, aby mohli 
využívat jejich služby. Smyslem intervencí, kte-
ré jsou součástí prioritní oblasti Mobilita a do-
pravní infrastruktura, proto bude jak podpo-
ření ekonomického růstu, tak zajištění územní 
soudržnosti regionu tím, že bude zajištěna 
dopravní dostupnost na většině území kraje.

2. VodA A Vodní HoSPodářStVí
Strategické cíle: Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování aglome
rací i obyvatel v oblastech ohrožených suchem, a také aby byl umožněn rozvoj ekonomických aktivit. 

Snižovat ohrožení vybraných území, intenzivně osídlených a intenzivně hospodářsky využívaných, povodněmi nad mez 
50/100leté vody.

Voda a vodní hospodářství představují 
v regionu významnou podmínku dalšího 
rozvoje jednak proto, že zásobování vo-
dou oba kraje regionu navzájem prova-
zuje, jednak proto, že Kraj Vysočina před-
stavuje zásobárnu pitné vody také pro 
pražskou aglomeraci. 

Udržení či zlepšování kvality pitné vody 
a zajištění jejího dostatku je pro další hos-
podářský rozvoj i pro zásobování obyva-
tel velice významné. Součástí zajišťování 

zásob pitné vody je i čištění odpadních 
vod v územích, která kvalitu pitné vody 
zhoršují. Současně zejména na jižní Mo-
ravě se objevují intenzivně zemědělsky 
využívané oblasti, které jsou potenciálně 
ohroženy suchem. A v neposlední řadě 
jsou jak v Kraji Vysočina, tak v kraji Jiho-
moravském území, která jsou ohrožena 
povodněmi nebo byla v nedávné minulos-
ti povodněmi poničena. Ve svém souhrnu 
jsou proto investice ve vodním hospodář-
ství významné pro hospodářský růst obou 

krajů, přestože opět samy o sobě tento 
růst nezpůsobí. Smyslem intervencí v pri-
oritní oblasti Voda a vodní hospodářství 
je proto realizovat takové investice, jejichž 
dopad bude mít největší prokazatelné pří-
nosy pro hospodářský růst, ať už proto, že 
zajistí vodní zdroje v dostatečném množ-
ství a kvalitě pro vybrané cílové skupiny 
firem a obyvatel nebo proto, že umožní 
ochránit ohrožená území i před potencio-
nálními následky povodní.
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Z nefunkčního koupaliště v Bohuslavicích u Kyjova byl vybudován unikátní přírodní koupací biotop. 

Ilustrační foto: Vojtěch V. Sláma
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3. ZEMědělStVí A RoZVoJ VEnKoVA
Strategické cíle: Vytvořit dostatečné množství pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím diverzifikace 
činností  v  zemědělství  a  lesnictví,  zvyšováním odborné úrovně pracovníků v primárním sektoru, propagací  výrobků 
místních zemědělských subjektů a podporou dalšího rozvoje podnikatelských subjektů na venkově.

Podpořit atraktivitu venkova, který zabezpečí potřeby jeho obyvatel, a to prostřednictvím rozvoje obecní infrastruktu
ry, zlepšováním občanské vybavenosti a zajištěním fungujícího systému veřejné dopravy. Posílit sounáležitost obyvatel 
s místním prostředím a dědictvím venkova formou podpory spolupráce místních partnerství.

Přestože ve svém souhrnu zemědělství 
představuje jen malou část ekonomiky 
regionu, v některých oblastech je přesto 
jeho význam značný. Navíc oba kraje mají 
sice rozdílné, ale v některých ohledech je-
dinečné podmínky pro určité druhy země-
dělské výroby, jejichž potenciálu je třeba 
využívat ve zvýšené míře. K tomu může 
přispívat i rozvoj činností navazujících 
na zemědělskou výrobu, jako je např. další 
zpracování zemědělských produktů, roz-
voj služeb pro zemědělské podniky apod. 

Vzhledem k tomu, že značnou část obou 
krajů tvoří venkovské oblasti, v případě Kra-
je Vysočina dokonce takové, jejichž dlouho-
dobý vývoj je velice problematický, jsou pro 
region Jihovýchod důležité také intervence, 
které budou vyrovnávat životní podmínky 
na venkově a tím se budou snažit omezit 
vylidňování venkovských oblastí a podpo-
rovat vytváření nových příležitostí k podni-
kání i nových pracovních míst na venkově. 
Vyrovnáním životních podmínek se myslí 
zajištění dostupnosti základních služeb, 

zejména veřejných, např. základních škol, 
základních sociálních služeb (i terénní for-
mou poskytování služby), základních služeb 
zdravotnických (praktický lékař) a služeb 
veřejné dopravy. Vzhledem k roztříštěnosti 
sídelní struktury v regionu nelze tyto zá-
kladní služby zajistit v každé obci či sídle, 
ale je nezbytné, aby veřejná doprava umož-
ňovala obyvatelům i periferních či hůře do-
stupných oblastí dostatečný a dostatečně 
pohodlný přístup k těmto službám v mikro-
regionálních centrech.
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VZnIK doKUMEntU

Práce na přípravě Analýzy probíhaly tak, že s využitím již zpracovaných návrhů aktivit a podpor a se znalostí podmínek v obou 
krajích a jejich sídelních městech byly zpracovány návrhy intervencí, které by se měly realizovat v letech 2014–2020. návrhy 
intervencí již zohledňují budoucí podmínky a pravidla kohezní politiky podle návrhů nových nařízení ke strukturálním fondům. 

Práce na návrhu intervencí probíhaly v několika fázích:

1.   V první fázi byl zpracován stručný přehled klíčových problémů, jejich příčin a možných důsledků pro ekonomický rozvoj 
a soudržnost v případě, že nebudou řešeny. 

2.   návazně byly k identifikovaným problémům navrženy vlastní intervence – aktivity, dílčí programy apod., pomocí nichž bude 
možné popsané problémy řešit. Pro jednotlivé intervence byly také popsány výsledky, jichž musí intervence dosáhnout 
a očekávané důsledky pro ekonomický rozvoj a soudržnost obou krajů, které jsou smyslem podpory z kohezní politiky. 
Součástí návrhů intervencí bylo i navržení cílů, jichž má být intervencemi dosaženo. 

3.   V následující fázi prací byly navržené aktivity i návrhy intervence prověřeny vůči požadavkům a podmínkám, které vyplý
vají z návrhů evropských nařízení, a to především na úrovni investičních priorit navrhovaných v ESf a ERdf, se zohledněním 
možností vyplývajících ze zemědělské politiky. V důsledku toho byly intervence modifikovány a upraveny tak, aby alespoň 
rámcově a ve většině případů vyhovovaly podmínkám kohezní politiky, a aby se zvýšila naděje, že budou moci být z této 
politiky financovány. 

4.   další krok představovalo multikriteriální hodnocení navržených intervencí z hlediska potřeb a poptávky cílových skupin, 
resp. z hlediska očekávaných dopadů na cílové skupiny, na které intervence míří. 

5.   Prozatím poslední fázi prací představuje jednoduché hodnocení intervencí z hlediska jejich připravenosti a realizovatelnosti, 
a to především podle toho, jak jsou či mohou být institucionálně a organizačně zabezpečeny stávajícími krajskými a měst
skými subjekty.

4. InoVAcE A KonKUREncEScHoPnoSt
Strategický  cíl:  Zvýšit  konkurenceschopnost  firem  v  regionu  Jihovýchod,  která  bude  založena  na  větším  podílu  ino
vací ve výrobě a službách, na vyšším využívání výsledků výzkumu a vývoje firmami, a která povede k růstu exportu 
a ke zlepšení struktury produkce směrem k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou.

Zlepšování inovační výkonnosti firem v re-
gionu bude v budoucnosti nejdůležitějším 
způsobem růstu produktivity a tedy i růs-
tu konkurenceschopnosti, neboť čistě ná-
kladově založená konkurenceschopnost 
přestává být hlavním faktorem díky ros-
toucím mzdám v ČR a díky postupnému 
ekonomickému přibližování vyspělejším 
zemím EU. Inovačně založená konkuren-

ceschopnost by měla růst jak lepším vyu-
žíváním výsledků výzkumu a vývoje v pod-
nicích regionu (transfer technologií), tak 
rostoucím podílem národních i meziná-
rodních investic s vysokou přidanou hod-
notou, ale také větším využíváním inovací 
v běžném provozu firem, v odvětvích chá-
paných jako tradičně málo inovačních, a to 
nejen ve velkých městech, ale i na venko-

vě. Smyslem intervencí v této prioritní ob-
lasti je zvýšení počtu a podílu inovačních 
podniků v ekonomice a také rostoucí vy-
užívání inovací v podnicích, které dosud 
konkurovaly převážně nízkými náklady. 
Významným důvodem podpory inovací 
je také zvyšování vývozu firem v regionu 
na trhy mimo Českou republiku.



9www.jihovychod.cz

Po výstupu na 26 metrů vysokou rozhlednu Nedánov u Boleradic se vám otevře výhled na Brno, Drahanskou vysočinu a Pálavu. 

 Ilustrační foto: Vojtěch V. Sláma
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Díky dotaci z ROP Jihovýchod bylo opraveno Karlovo náměstí uprostřed vzácně zachovalé židovské čtvrti v Polné.  

 Ilustrační foto: Vojtěch V. Sláma
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5. IntEgRoVAný RoZVoJ SPolEČnoStI
Strategické cíle: Posílení pozice krajských měst a dalších center v regionu Jihovýchod jako pólů růstu s důrazem na zvý
šení konkurenceschopnosti regionu, akceleraci ekonomického rozvoje, a tím i k zajištění odpovídající kvality života.        

Využití přirozeného historického a kulturního potenciálu regionu pro zvýšení jeho atraktivity a pro rozvoj trvale udrži
telného cestovního ruchu, a to tak, aby cestovní ruch rostoucí měrou přispíval k ekonomickému růstu regionu. 

Zlepšení kvality infrastruktury a služeb v oblasti sociální, vzdělávání a zdraví s cílem rozvoje lidského kapitálu k zajištění 
konkurenceschopnosti regionu.

Integrovaný rozvoj společnosti předsta-
vuje obsáhlý cíl, který zahrnuje celou 
řadu dílčích témat, specifických interven-
cí a konkrétních potřeb mnoha různých 
aktérů ve veřejné správě. Z pohledu růstu 
konkurenceschopnosti jsou nejdůležitější 
intervence v oblasti školství a vzdělávání, 
nicméně v dlouhodobém pohledu jsou 
významné také intervence, které povedou 
ke zvyšování kvality života, a tím k ros-
toucí přitažlivosti především větších měst 
pro jejich obyvatele i pro příchozí budoucí 
obyvatele. Intervence v této oblasti musí 
kombinovat měkké, neinvestiční interven-
ce s investicemi do infrastruktury. Smys-
lem investic do infrastruktury je podpořit 
účinek měkkých, neinvestičních interven-
cí, ať už v případě této prioritní oblasti, tak 
v případě prioritních oblastí ostatních. Ze-
jména v této prioritní oblasti je proto třeba 
dbát v nejvyšší míře na synergické efekty 
a na přímý vztah mezi projekty v této pri-
oritní oblasti a projekty v ostatních priorit-
ních oblastí.  

Popisované prioritní oblasti a dílčí inter-
vence jsou stále návrhem, s nímž se dále 

pracuje, protože některé kroky, prověřující 
reálnost, připravenost a opodstatněnost 
intervencí a jejich působení na cílové sku-
piny ještě nebyly dokončeny, a také z toho 
důvodu, že ne ve všech případech se po-
dařilo věcně správně či dostatečně určit 
vztah mezi navrhovanými intervencemi, 
jejich dílčími aktivitami a mezi tematickým 
zaměřením investičních priorit kohezní 
politiky. Dalším důvodem je potřeba navr-
hované intervence podrobit veřejné disku-
si. V neposlední řadě jsou pak navrhované 
intervence v některých případech tak roz-
sáhlé, že zcela zjevně a na první pohled 
přesahují jakékoliv očekávané prostřed-
ky, s nimiž může Česká republika počítat 
z kohezní politiky, a tudíž v navrženém 
rozsahu některé z intervencí nejsou rea-
lizovatelné. 

Přes uvedené výhrady jsou zde navržené 
intervence reálným, správně strukturova-
ným a do velké míry správně a dostateč-
ně zdůvodněným základem pro budoucí 
intervence a již nyní mohou sloužit jako 
dobré vodítko pro rozhodování o zaměře-
ní intervencí v regionu Jihovýchod. 

KdE nAJdEtE  
dAlší InfoRMAcE
Na stránkách www.jihovychod.cz v sek-
ci EU 2014+ je ke stažení kompletní Ana-
lýza s informacemi ke všem pěti navrže-
ným prioritním oblastem pro programové 
období 2014–2020: Mobilita a dopravní 
infrastruktura, Voda a vodní hospodářství, 
Zemědělství a venkov, Inovace a konkuren-
ceschopnost, Integrovaný rozvoj společ-
nosti. V případě zájmu nám neváhejte svoje 
připomínky a náměty posílat na emailovou 
adresu strategie@jihovychod.cz. 

Během září 2012 budou také na stránkách 
www.jihovychod.cz zpřístupněna diskusní 
fóra k návrhům jednotlivých prioritních ob-
lastí regionu Jihovýchod pro programové 
období 2014–2020. Kdokoliv z vás se může 
zapojit do veřejné diskuse o zacílení inter-
vencí ze Strukturálních fondů v našem re-
gionu. Všechny vaše náměty a připomínky 
rádi uvítáme a budeme na ně reagovat. 

Neváhejte se zapojit do diskuse, i vy můžete 
svým názorem ovlivnit budoucnost rozvoje 
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.
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SoUHRnný PřEHlEd doKUMEntU „AnAlýZA StRAtEgIí KRAJů A ZAcílEní IntERVEncí 
ZE StRUKtURálnícH fondů V REgIonU SoUdRŽnoStI JIHoVýcHod PRo období 2014–2020”

globální 
cíl

Zlepšovat hospodářské postavení regionu Jihovýchod ve střední Evropě tak, aby při něm byl využíván a vzájemně se doplňoval 
rozdílný potenciál obou krajů a aby k růstu prosperity přispívaly a měly z něj užitek i znevýhodněné sociální skupiny a marginalizovaná 
(okrajová, diskriminovaná) území. 

St
ra

te
g

ic
ký

 c
íl

Růst konkurenceschopnosti 

firem: větší podíl inovací, 

využívání výsledků výzkumu 

a vývoje, růst exportu, výroby 

s vyšší přidanou hodnotou.

Rychlejší, a bezpečnější 

pohyb zboží a lidí pro 

usnadnění obchodu 

a podnikání a provázanosti 

pracovních trhů.

Udržet a zlepšovat kvalitu 

zásob pitné vody: zajištění 

zásobování aglomerací 

i obyvatel v oblastech 

ohrožených suchem a rozvoj 

ekonomických aktivit. 

Pracovní místa 

na venkově: diverzifikace 

činností v zemědělství 

a lesnictví, podpora dalšího 

rozvoje podnikatelských 

subjektů na venkově.

Posílení pozice krajských 

a dalších center: zvýšení 

konkurenceschopnosti, 

akcelerace ekonomického 

rozvoje a růst kvality života.      

Minimální standard 

časové dostupnosti 

mikroregionálních center 

veřejnou dopravou.

Snižování ohrožení 

intenzivně osídlených 

a hospodářsky využívaných 

území povodněmi nad 

mez 50/100leté vody. 

Růst atraktivity venkova: 

rozvoj infrastruktury, 

zlepšování občanské 

vybavenosti, fungující 

systém veřejné dopravy.

Využití přirozeného 

historického a kulturního 

potenciálu pro zvýšení 

atraktivity a rozvoje 

cestovního ruchu.

Posílení sounáležitosti 

s místním prostředím 

a dědictvím venkova, místní 

partnerství.

Zlepšení kvality 

infrastruktury a služeb 

v oblasti sociální, vzdělávání 

a zdraví.

Prioritní 
oblast

Inovace 
a konkurenceschopnost

Mobilita a dopravní 
infrastruktura

Voda a vodní 
hospodářství, životní 

prostředí

Zemědělství a rozvoj 
venkova

Integrovaný rozvoj 
společnosti

In
te

rv
en

ce
 a

 a
kt

iv
it

y 
*

Talenti, špičkoví vědci 

a výzkumní pracovníci.

Kvalifikovaní a dovední 

pracovníci pro inovační firmy.

Dálnice D1, části 

rychlostních komunikací 

R43, R 52, R 55.

Velké městské okruhy.

Zajištění čistoty zásob pitné 

vody – kanalizace a čistírny 

odpadních vod v povodích 

vodárenských zdrojů.

Diverzifikace a zvyšování 

produktivity zemědělství 

a činností na venkově, 

zachování tradiční výroby 

a řemesel.

Brownfields a zanedbaná 

území ve velkých městech.

Služby inovační 

infrastruktury, konzultační 

služby podnikatelům mimo 

inovační infrastrukturu.

Transfer technologií.

ŽU Brno a Břeclav, tratě č. 

300, 240 a 225 (Škoda MB 

a TPCA do Rakouska), 238, 

230, 250.

Zvýšení retenčních 

schopností krajiny 

a technických opatření 

v oblastech nedostatku 

vody.

Inovativní využívání 

lokálních zdrojů.

Rozvoj urbanizačních center 

(hl. Brno a Jihlava).

Finanční nástroje pro 

začínající, zejména inovační 

podnikatele.

I/19 (propojení D1 a D3), 

I/38 (D1–Kolín). 

Napojení I/23, I/34, I/37, I/53 

na D1 (priority dle intenzity).

Ochrana před povodněmi – 

technická i přírodě blízká 

opatření – velké povodně 

v JMK, lokální povodně VYS.

Rozvoj cestovního ruchu 

na venkově.

Sociální integrace.
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REdAKcE
úřad Regionální rady Jihovýchod

Bc. Martina Močubová 
oddělení komunikace
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz  MK ČR E 18968

Foto: Vojtěch V. Sláma

* Poznámka:

Kurzívou jsou označeny aktivity, jejichž financování z prostředků kohezní politiky je nepravděpodobné, protože nezapadají do investičních priorit, jak jsou vymezeny v návr-

zích Nařízení ke strukturálním fondům.

In
te

rv
en

ce
 a

 a
kt

iv
it

y 
*

Marketing regionu, zlepšení 

image pro znalostní 

ekonomiku.

Místní úseky II/353, II/360, 

II/405, II/602.

Nakládání s odpady – 

komplexní systém zajišťující 

maximální využívání 

komunálních odpadů.

Podpora vybraných činností 

v zemědělství a lesnictví.

Vzdělávání – počáteční, 

terciární, celoživotní.

Vzdělávání – počáteční, 

terciární, celoživotní.

IDS Vysočina (vybudování), 

JMK (dobudování).

Ochrana přírody a krajiny – 

revitalizace vybraných území, 

likvidace invazivních druhů.

Lokání rozvojové aktivity 

(LEADER/MAS).

Zdravotnictví.

ICT ve veřejné správě. Vozidla regionální 

VHD, logistická centra, 

cyklostezky, kombinovaná 

přeprava – letiště Brno.

Občanská vybavenost 

venkovských obcí – 

dostupnost.

Cestovní ruch ve městech.

Podpora podnikání mimo 

hlavní regionální centra.
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Kohezní politika neboli politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti, patří mezi nejvýznamnější politiky Evropské 
unie. Kohezní politika na období 2014+ prochází velkou proměnou. Proto jsme od počátku brali v úvahu požadavky a nové 
podmínky kohezní politiky. Mezi hlavní změny, které nastanou po roce 2013 a které ovlivní obsah i některé aspekty realiza
ce intervencí, patří následující skutečnosti, z nichž vyplývají silná omezení intervencí kohezní politiky v členských státech.

IntERVEncE KoHEZní 
PolItIKy MUSí PřISPíVAt 
K nAPlnění StRAtEgIE 
EU 2020 
V méně rozvinutých regionech to znamená  
především nutnost přispívat k ekonomic-
kému růstu, neboť ekonomická zaostalost 
je hlavním důvodem podpory v těchto re-
gionech. Druhým významným faktorem je 
soudržnost, chápaná především jako soci-
ální soudržnost, zejména proto, že ekono-
mický rozvoj může mít na soudržnost spo-
lečnosti určité negativní dopady a je nutné 
proti nim připravit příslušné nástroje. 

Na rozdíl od stávajícího a předešlých ob-
dobí jsou cíle Strategie EU 2020 podrobně 
rozpracovány a kvantifikovány, takže člen-
ské státy mohou být žádány nejen o ozna-
čení, kterými intervencemi budou přispívat 
ke kterým cílům, ale také v jaké míře nebo 
jakým způsobem. Tyto příspěvky budou 
mít velmi pravděpodobně formu závazků, 
na které budou vázány finanční prostředky. 
Již při plánování intervencí by proto mělo 
být jasné, v jaké míře, k jakým cílům či 
dílčím tematickým okruhům, které se váží 
ke Strategii EU 2020, budou intervence při-
spívat. Pravděpodobnost financování inter-
vencí směřujících mimo tento rámec není 
příliš velká.  

 IntERVEncE MUSí být 
tEMAtIcKy KoncEntRoVány 
do oMEZEnéHo PoČtU 
oblAStí/téMAt 
Tato témata jsou přímo předepsána v ná-
vrzích Nařízení a v každém tématu jsou pak 
umožněny jen určité druhy intervencí,  které 
jsou popsány v investičních prioritách v návr-
zích Nařízení. Součástí tohoto tematického 
omezení je požadavek, aby intervence, spa-
dající do dané investiční priority, přispívaly 
k dosažení cílů či k naplnění záměrů, které 
jsou stanoveny pro dané téma. Nebude tedy 
například možno financovat libovolné silnice 
II. třídy, ale pouze takové, které „…budou na-
pojovat sekundární či terciární centra osídlení 
na síť TEN–T.“ Podobných omezení, která vy-
plývají z logiky investičních priorit, je celá řada. 

RoStoU PoŽAdAVKy 
nA PRoKAZoVání 
SMySlU A SKUtEČnýcH 
VýSlEdKů REAlIZoVAnýcH 
IntERVEncí 
K tomu bude nutné poskytovat důkazy (mě-
řitelné skutečnosti), že účelu intervence bylo 
dosaženo, že intervence skutečně přinesly 
očekávané výsledky (nikoliv jen ve smyslu tri-
viálních indikátorů) a že cíle intervence byly 
naplněny. Z toho vyplývá požadavek na pro-
kázání toho, že intervence přispěly k řešení 

identifikovaných problémů a jejich příčin. Přes-
tože zatím nejsou známy podrobnosti, zdá se, 
že proplácení prostředků z úrovně EU bude 
vázáno na nějaký způsob prokazování shora 
uvedených skutečností – tedy na důkazy pod-
ložené prokázání, že intervence byly účelné. 

Celkově lze očekávat, že vzroste důraz 
na programování a jeho kvalitu a vnitřní 
provázanost programů a jejich intervencí, 
a to nejen v samotné fázi programování, ale 
zejména pak ve fázi realizace intervencí, kdy 
lze očekávat zvýšený tlak na zdůvodňování 
věcného obsahu intervencí a prokazování 
jejich výsledků a přispění k cílům programů. 

V neposlední řadě byly při přípravě intervencí 
brány v úvahu také přípravy České republiky 
na budoucí období 2014+. Hlavním cílem in-
tervencí v ČR je zvýšení konkurenceschopnosti 
země, což v zásadě znamená růst produktivity 
v soukromém sektoru jako celku. Intervence 
realizované z kohezní politiky by proto měly mít 
reálné, a pokud možno přímé dopady na sou-
hrnnou produktivitu firem v ČR, i když se bude 
jednat o intervence ve veřejném sektoru.

KoHEZní PolItIKA
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Slavnostní otevření parku Gustava Mahlera v Jihlavě proběhlo  

u příležitosti 150. výročí narození hudebního skladatele v červenci 2010. 

Ilustrační foto: Vojtěch V. Sláma
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