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V ledNu startujeme. OpraVdu?

Milí čtenáři, vážení partneři a kolegové,
nadcházející programové období začíná 
1. ledna 2014. Teoreticky. Instituce EU ko-
nečně schválily příslušné předpisy i finanč-
ní balík a Česká republika má přislíbeno 
20,5 miliardy eur, tedy o 6,2 miliardy eur 
méně než v současném období. Už teď ale 
víme, že nové období ve smyslu realizace 
projektů příští rok nezačne. Spíš na začát-
ku roku 2015. Nebo taky později.

Odhady Ministerstva pro místní rozvoj ČR mlu-
ví o tom, že Česká republika v tomto období 
nevyčerpá až 30 miliard korun. Jiné analýzy 
mluví o 100 miliardách, 120 miliardách apod.

Co tedy dělat, abychom byli v novém období 
úspěšnější? Všichni mluvíme o zjednodušení 
systému evropských dotací a o rychlejším 
čerpání. Povede se nám to? I když přibývá 
nových předpisů a zpřísňují se výklady těch 
starých? Předsevzetí zjednodušit systém 
a vyčerpat i poslední euro jsme měli i před 
začátkem tohoto období, v tom rozdíl není. Co 
se liší, co máme navíc proti minulosti, jsou zku-
šenosti.  Mnohaleté zkušenosti příjemců, lidí 

v úřadech regionálních rad, na ministerstvech 
a v dalších institucích. Před vládou, MMR 
a novými řídícími orgány je řada rozhodnutí, 
která nás k tomuto cíli mohou přiblížit, nebo 
od něj vzdálit.

Připravuje se například jednotná forma projek-
tové žádosti pro všechny programy, většinu 
příloh bude možné dokládat elektronicky 
a informace, které může řídící orgán operační-
ho programu získat pomocí digitálních agend, 
nebude chtít po žadateli. Hlavní však je, vybrat 
pro tuto práci schopné, zkušené a čestné lidi.
Regionální operační program Jihovýchod 
zde s vámi bude do roku 2015. V roce 2014 
skončí poslední výzvy, ze kterých bude možné 
čerpat dotace. Poté budou ve fázi realizace 
stovky projektů, které se do roku 2015 budou 
dokončovat. Peníze z nového období tedy 
v příštím roce ještě nedorazí, ale práce bude 
více než dost.

Vše dobré do nového roku přeje

Artur Zatloukal
ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod

Tolik mostů v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina bylo díky dotaci nově postaveno nebo 
technicky zhodnoceno. 

Příkladem je rekonstrukce mostu přes vodní nádrž Dalešice na silnici II/399.  
Most se nachází v úseku mezi obcemi Stropešín a Třesov. Mostní objekt vybudovaný v roce 1979,  
byl ve velmi špatném stavu a hrozila degradace nosné konstrukce. Rekonstrukce zahrnovala 
výměnu mostního svršku a sanaci povrchů nosné konstrukce a spodní stavby.Číslo měsíce
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StAV cERtifikOVAných finAnčních PROStřEdků V % 
vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 k 6. 11. 2013, zdroj: MSc2007

* Finanční prostředky vyčerpané ze SF/FS a národních zdrojů Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, fondu soudržnosti 
a národních zdrojů v programovém období 2007–2013, říjen 2013.

Hranice 13 miliard korun Překonána

V listopadu 2013 padla hranice 13 mili-
ard korun proplacených na účty příjemců 
dotací z ROP Jihovýchod. Třináctimiliar-
dovou hranici překročil projekt statu-
tárního města Brna s názvem „Petrov“, 
kterému byla proplacena žádost o platbu 
ve výši téměř 6,4 milionu korun, a pro-
jekt byl tímto také úspěšně dokončen. 
ROP Jihovýchod celkem proplatil již 
1225 žádostí o platbu.

Díky projektu Petrov došlo k rekonstrukci 
míst před Diecézním muzeem, nástupu ulicí 
Petrov a přilehlých prostor, schodiště a brány 

se sochami sv. Petra a Pavla a spojnice ulice 
Petrské a Denisových sadů.

ROP Jihovýchod patří mezi nejlépe čerpající 
operační programy v České republice. Proplacení 
finančních prostředků na účty příjemců dotací 
je pouze jedním z důležitých ukazatelů a tyto 
peníze jsou propláceny ze státního rozpočtu 
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. Dalším velice důležitým ukazatelem je stav 
certifikovaných finančních prostředků, tedy 
peněz, které byly finálně schváleny Evropskou 
unií a proplaceny zpět do Česka.

ROP Jihovýchod se v tomto kritériu 
dlouhodobě drží na prvních příčkách mezi 
všemi operačními programy v Česku, viz graf.

ROP Jihovýchod má pro programové období 
2007–2013 k dispozici dotace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 mi lionů 
eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Společně 
s dřívějším spolufinancováním ze státního 
rozpočtu a se stálým příspěvkem krajů má 
dohromady k rozdělení necelých 20 miliard korun. 
Smlouvy s příjemci pokrý vají téměř všechny 
zbývající dotační peníze. Na účty příjemců dotací 
bylo proplaceno již 13,4 miliardy korun.
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dalšícH více než 500 milionů Pro jižní moravu a vysočinu

Výbor Regionální rady Jihovýchod 
4. 12. 2013 schválil přes půl miliardy 
korun dotací pro celkem 24 projektů, 
z toho 10 na Vysočině a 14 v Jihomorav-
ském kraji. Dalších 10 projektů má šanci 
získat až 451 milionů korun, pokud do-
jde k pozitivnímu vývoji kurzu a úsporám 
v již běžících projektech.

Díky schválené dotaci budou moderni-
zovány například úseky silnic II/432 

Ratíškovice–Hodonín, II/383 Pozořice–Sivi-
ce, II/400 Hostěradice–Višňové nebo silnice 
II/425 – průtah Nosislaví. Silnice II/425 je 
součástí krajské silniční sítě a tvoří důležitou 
komunikační spojnici na trase Brno–Rajhrad–
Židlochovice–Hustopeče–Břeclav. 

Rozvoj služeb v cestovním ruchu bude pod-
pořen 12 novými projekty. Poznej aktivně 
Žďársko, je název projektu města Žďár nad 
Sázavou, který je zaměřen na marketingové 

aktivity propagující nově vznikající sportovní 
a volnočasový areál u Pilské nádrže.

Svou propagaci díky dotaci z ROP Jihový-
chod startují také dva strategické projekty 
cestovního ruchu, a to centrum zelených 
vědomostí v Bystřici nad Pernštejnem, 
které své brány návštěvníkům otevře v letní 
sezóně 2015, a nové expozice v Zámku 
v třebíči, které byly dokončeny v nedávné 
době. Cyklisté se díky projektu Městského 

Ilustrační foto
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kulturního střediska třebíč dozví o mož-
nostech, které jim nabídne nově budovaný 
TouristPoint v Třebíči či jak se dostat na roz-
hlednu na Pekelném kopci u Třebíče. Lákat 
turisty do svého areálu nejen na ukázky života 
v podzámčí, ale i na zábavné a volnočasové 
aktivity, bude také Panský dvůr v telči.

Projekt s názvem Živé prameny jižní Mo-
ravy představí jižní Moravu jako jedinečný 
kraj relaxace a wellness. Projekt má za cíl 
oslovit potenciální spotřebitele a upozornit je 
na účinky jodobromových pramenů pro léče-
ní cévních onemocnění, nemocí pohybového 
ústrojí, nemocí neurologických, gynekologic-
kých a kožních a rovněž na speciální vinné te-
rapie, při nichž se využívá léčebná síla vinných 
hroznů k relaxaci a načerpání nové energie.

Statutární město Jihlava uspělo s pro-
jektem zvýšení kapacity Mateřské školy 
Mozaika na ulici Březinova, kde díky 
dotaci ve výši 22,1 milionu korun dojde 
k dostavbě zbrusu nových tříd, které nahradí 
staré nevyhovující, a navíc se školka o jednu 
třídu rozšíří. Budova bude zpřístupněna lidem 
s omezenou schopností pohybu a orienta-
ce. V rámci projektu bude upravena a nově 
vybavena i školní kuchyně a sociální zařízení. 
Venkovní areál bude doplněn o nové lavičky, 
stojánkové pítko a do zahrady budou umístě-
ny nové herní prvky. 

Statutární město Brno získalo téměř 
12,5 milionu korun na sportovní areál 
Brno-Útěchov. Díky dotaci dojde k revitali-

zaci areálu, která napomůže rozvoji komu-
nitního života městské části, neboť objekt 
zázemí areálu bude rovněž využíván jako 
sídlo pro samosprávná a občanská sdružení. 
Bude zbudován objekt s denní místností pro 
sportovce a recepcí k šatnám sportovců. 
Tělocvična pro aerobik, klubovna TJ Útěchov 
a sklad sportovního náčiní. Díky dotaci bude 
také zmodernizováno sportoviště při ZŠ 
Jasanová v Jundrově. 

Velmi zajímavé a potřebné jsou také schvá-
lené projekty, které se pohybují v tzv. nejisté 
části alokace. Jedná se například o projekty 
modernizace silnic na Vysočině za více než 
360 milionů korun. Mezi projekty, které by 
mohly v případě kladného vývoje situace 
získat dotaci, patří například pokračování mo-
dernizace silnice ii/405 spojující Jihlavu 
a třebíč (páteřní komunikace), a to vybudo-
váním obchvatu obce Příseka, kterou denně 
projede více jak 3 000 vozidel. Rekonstrukce 

povrchu se pravděpodobně dočká také silnice 
ii/345 mezi chotěboří a Golčovým 
Jeníkovem. 

„Režim závěrečných výzev a s ním spojená 
nejistá část alokace jsou skvělé nástroje, 
které nám umožní vyčerpat přidělené 
prostředky do poslední koruny. V tomto 
režimu aktivně pracujeme s měnícím 
se kurzem eura a také s penězi z pro-
bíhajících projektů, které se uspoří při 
výběrových řízeních a ve výdajích, které 
podle evropských pravidel neproplácíme. 
Uvolněné peníze posíláme projektům, kte-
ré jsou již připraveny a od začátku počítají 
s tím, že mohou dostat jen část dotace 
nebo vůbec nic. Pokud se peněz vrátí dost, 
mohou slavit. A my také, protože se nám 
tímto způsobem podaří vyčerpat pro-
gram do nuly,“ říká o závěrečných výzvách 
Ing. Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální 
rady Jihovýchod. 

BRNO

Soutěžte
o krásné
ceny
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seZnam scHválenÝcH Projektů roP jiHovÝcHod na 45. vrr  
4. Prosince 2013

Oblast 
PodPory žadatel náZev Projektu Požadovaná 

dotace v kč

PRoJeKTy DoPoRuČeNé K FiNaNCováNí – BezPeČNá ČásT aloKaCe

1.1
správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

ii/432 Ratíškovice–hodonín, i/55 extravilán  29 271 716 

1.1
správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

ii/400 hostěradice–višňové, i. stavba  15 522 102 

1.1
správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

ii/425 Nosislav průtah  22 666 701 

1.1
správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

ii/383 Pozořice–sivice  45 404 535 

1.1
správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

ii/602 ostrovačice 1. stavba  14 694 115 

1.1
správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

ii/152 Modřice mosty  177 598 859 

1.1
správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

ii/413 Prosiměřice–suchohrdly, extravilány 53 077 402

PRoJeKTy DoPoRuČeNé K FiNaNCováNí – „hRaNiČNí“ PRoJeKT sPaDaJíCí ČásTí PožaDovaNé DoTaCe Do NeJisTé ČásTi aloKaCe

1.1
správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

ii/412 znojmo, mosty 412-001, 412-002  58 432 438 

PRoJeKTy DoPoRuČeNé K FiNaNCováNí – NeJisTá ČásT aloKaCe

1.1 Kraj vysočina ii/405 Příseka obchvat  156 526 404 

1.1 Kraj vysočina ii/345 golčův Jeníkov–Chotěboř  207 523 372 

1.2 Město vyškov vyškov – železniční stanice, P&R  14 497 092 

1.2 obec Bílovice nad svitavou
Přestupní uzel „Terminál iDs JMK“ u železniční stanice 
v Bílovicích nad svitavou

 20 388 069 

1.2 Město Tišnov
Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště 
v ulici Na loukách

 20 437 606 

1.2
správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

Přestupní uzel iDs Miroslav 11 625 249

PRoJeKTy v „BezPeČNé“ ČásTi aloKaCe

2.2 Městské kulturní středisko Třebíč Třebíč, TouristPoint, rozhledna na Pekelném kopci – propagace  424 504 

2.2 Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. živé prameny jižní Moravy  4 253 048 
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Oblast 
PodPory žadatel náZev Projektu Požadovaná 

dotace v kč

2.2 vysočina Tourism, příspěvková organizace
zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové 
aktivity Kraje vysočina

 4 746 995 

2.2 Město žďár nad sázavou Poznej aktivně žďársko  909 265 

2.2 Město Jevišovice Předzámčí Jevišovice – historie a zážitky  1 827 600 

2.2 eDeN CeNTRe, s.r.o. Propagace Centra zelených vědomostí  3 650 291 

2.2 Jihomoravský kraj Komunikační kampaň Jižní Moravy  6 214 172 

2.2 lázně hodonín s námi zažijete víc  3 535 357 

2.2 PDT s.r.o.
Marketingová podpora Panského dvora Telč – centra 
volnočasových aktivit a turistiky

 2 919 053 

2.2 vysočina Tourism, příspěvková organizace
Marketingové aktivity Kraje vysočina v oblasti cestovního ruchu 
pro období 2014–2015

 4 263 269 

2.2 Muzeum vysočiny Třebíč, příspěvková organizace Komplexní propagace zámku Třebíč  3 757 385 

2.2 vysočina Tourism, příspěvková organizace
Propagace turistické nabídky Kraje vysočina v České republice 
v letech 2014–2015

 7 093 250 

PRoJeKTy DoPoRuČeNé K FiNaNCováNí – „hRaNiČNí“ PRoJeKT sPaDaJíCí ČásTí PožaDovaNé DoTaCe Do NeJisTé ČásTi aloKaCe

2.2 „se.s.Ta“ Marketingová podpora zámku žďár nad sázavou  4 018 589 

PRoJeKTy DoPoRuČeNé K FiNaNCováNí – NeJisTá ČásT aloKaCe

2.2 Město Nové Město na Moravě Propagace „singltreků“ na Novoměstsku  930 651 

2.2 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
záměr projektu inovace marketingové kampaně mezinárodního 
festivalu Janáček Brno 2014

 857 905 

PRoJeKTy DoPoRuČeNé K FiNaNCováNí – BezPeČNá ČásT aloKaCe

3.1 statutární město Jihlava Mateřská škola Mozaika, Březinova 30, Jihlava 22 129 573

3.1 statutární město Brno Rekonstrukce sportoviště při zŠ Jasanová 2, Jundrov – 2. etapa 9 406 739

3.1 statutární město Brno stavební úpravy zŠ Mutěnická – 3. etapa 9 994 135

3.1 statutární město Brno sportovní areál Brno–Útěchov 12 584 967

PRoJeKTy DoPoRuČeNé K FiNaNCováNí

4.2 Kraj vysočina vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje vysočina 2 073 099
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kyjov má nové bydlení Pro seniory

Dne 8. října 2013 se uskutečnilo slav-
nostní odevzdání a převzetí dokončené 
stavby „Centrum služeb pro seniory Ky-
jov – rozšíření“, 25. října pak Den otevře-
ných dveří pro veřejnost. Projektu byla 
proplacena první část dotace z ROP Jiho-
východ ve výši 28,3 milionu korun.

Stavbou byla navýšena dosavadní kapacita 
pobytového zařízení sociálních služeb ze sou-
časných 71 míst pro uživatele na 131 míst. 
Nových 60 lůžek je ve 27 dvoulůžkových 
a 6 jednolůžkových pokojích. Vždy dva poko-
je budou mít samostatné sociální zařízení, což 
představuje výrazný kvalitativní posun proti 
dosavadnímu bydlení. Navýšená kapacita 

uživatelů bude rozložena do tří služeb. Služba 
Domov pro seniory se navýší o 39 míst, služ-
ba Domov se zvláštním režimem o 16 míst 
a o 5 míst nově zřizovaná odlehčovací služba, 
která dosud není v žádném pobytovém 
zařízení sociálních služeb v okrese Hodonín 
nabízena. 

„V současné době naše zařízení eviduje  
153 žadatelů o naše služby. První uži-
vatelé se do nového objektu stěhovali 
1. 11. 2013. Poněvadž se jedná o rozšiřo-
vání našeho současného provozu, bude 
nová kapacita naplňována postupně od le-
tošního listopadu až do března příštího 
roku, kdy dosáhneme úplného naplnění 
všech míst.“ Upřesnil Ing. Jan Letocha, ředitel 
Centra služeb pro seniory v Kyjově. 

Zajištění nového provozu přinese nově vytvo-
řená pracovní místa pro celkem 28 pracovníků.

Zbrusu nové pokoje jsou připraveny pro další klienty. Kapacita centra se zvýšila o 60 míst.

Slavnostní otevření centra proběhlo za účasti významných 
hostů.
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Poradenství, beZPečnÝ Prostor Pro volnÝ čas i PodPoru v kriZi –  
to vše najdou klienti v Zastávce

Ve středu 30. října 2013 proběhlo 
Slavnostní otevření Zastávky. Za účasti 
zástupců města Telče, Kraje Vysočina, 
vedení Diecézní charity Brno, Oblastní 
charity Jihlava a ROP Jihovýchod byl 
zahájen provoz nové budovy. Diecézní 
charita získala na výstavbu nové budovy 
dotaci z ROP Jihovýchod v předpokláda-
né výši 8 milionů korun.

Nízkoprahové zařízení Zastávka do součas-
né doby poskytovalo své služby mladým 
lidem v provizorních prostorách pronajatého 
objektu, který svoji kapacitou, uspořádáním 
a umístěním v okrajové části města vzdálené 
od škol nevyhovoval požadavkům kladeným 
na nízkoprahová zařízení. 

„Projektem nové budovy došlo jak k rozšíření 
kapacity zařízení – tedy počtu osob, které 
denně mohou zařízení navštívit, tak ke zvýše-
ní rozsahu a kvality poskytovaných služeb.“ 
Uvedla vedoucí Zastávky Mgr. Petra Břečková. 

Nové zařízení totiž disponuje přímo pro uživatele 
služby pěti místnostmi – jedná se o hlavní klub, 
výtvarnou místnost, kontaktní místnost určenou 
převážně pro nikým nerušený rozhovor pra-
covníka s klientem. Dále IT místnost s moderní 
technologií umožňující klientům činnosti jako je 
například hudební zkušebna, nahrávací studio 
či vzdělávání na PC. V neposlední řadě přibyl 
v nabídce Zastávky multifunkční sál, který nabízí 
sportovní (tanec, ping pong, bojové umění, zum-
ba apod.), kulturní (vystoupení, výstavy) vyžití 
klientů a vzdělávací a přednáškovou činnost 
zařízení pro školy a širokou veřejnost. 

„Do této chvíle jsme poskytovali naše 
služby mladým lidem z okolí Telče ve věku 
12–19 let, kteří zažívají nebo by mohli 
zažívat nepříznivé životní situace v oblasti 
rodiny, školy, veřejnosti, skupiny vrstevníků 
apod. S novou budovou jsme však tuto 
cílovou skupinu rozšířili na věkovou hranici 
11–26 let.“ Uvedla vedoucí Zastávky paní 
Břečková. 

Zastávka Telč poskytuje poradenství a pod-
poru v oblastech rodiny, školy, práce, skupiny 
vrstevníků, partnerských vztahů, životního 
stylu, konfliktu se zákonem. Zprostředkuje 
kontakt na jiné odborné instituce. Pořádá 
různé preventivní aktivity formou besed s od-
borníky a umožňuje široké volnočasové vyžití 
a pomáhá ve školní přípravě.

Kontaktní místnost pro nerušený rozhovor pracovníka s klientem, hudební zkušebna – dvě z nových místností v Zastávce.
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JAk tO JE S VýZVAMi Z ROP JihOVýchOd V ROcE 2014? 
V příštím roce doběhnou výzvy z ROP Jihovýchod, které jsou 
v současnosti vypsané. Je to výzva v oblasti 1.1 Rozvoj dopravní in-
frastruktury v regionu, dále v oblasti 3.1 Rozvoj urbanizačních center, 
projekty v Integrovaném plánu rozvoje města a 3.4 Veřejné služby 

regionálního významu, která se týká projektů výstavby a technické-
ho zhodnocení zařízení pro celoživotní vzdělávání. Až tyto poslední 
výzvy skončí, další výzvy z ROP Jihovýchod již nebudou vypsány. 

co víme o dotacícH v čr v roce 2014

Srovnání operačních programů v letech 2007–2013 a návrhu nových operačních programů v letech 2014–2020.

Počet 2007–2013

1 RoP NuTs ii severozápad

2 RoP NuTs ii Moravskoslezsko

3 RoP NuTs ii Jihovýchod

4 RoP NuTs ii severovýchod

5 RoP NuTs ii střední Morava

6 RoP NuTs ii Jihozápad

7 RoP NuTs ii střední Čechy

8 integrovaný operační program

9 oP Doprava

10 oP životní prostředí

11 oP Podnikání a inovace

12 oP lidské zdroje a zaměstnanost

13 oP výzkum a vývoj pro inovace

14 oP vzdělávání pro konkurenceschopnost

15 oP Technická pomoc

16 oP Praha Konkurenceschopnost

17 oP Praha adaptabilita

18 oP Přeshraniční spolupráce ČR–Bavorsko

19 oP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko

20 oP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko

21 oP Přeshraniční spolupráce ČR–sasko

22 oP Přeshraniční spolupráce ČR–slovensko

23 oP Meziregionální spolupráce

24 oP Nadnárodní spolupráce

Počet 2014–2020

1 integrovaný regionální operační program

2 oP Doprava

3 oP životní prostředí

4 oP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

5 oP zaměstnanost

6 oP výzkum, vývoj a vzdělávání

7 oP Technická pomoc

8 oP Praha – pól růstu ČR

9 oP Přeshraniční spolupráce ČR–Bavorsko

10 oP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko

11 oP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko

12 oP Přeshraniční spolupráce ČR–sasko

13 oP Přeshraniční spolupráce ČR–slovensko

14 oP Meziregionální spolupráce

15 oP Nadnárodní spolupráce
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Představení Programu iroP 2014–2020

IROP, celým jménem Integrovaný regionální operační program, je nástupcem ROP. Dá se generalizovat, že až na výjimky lze 
jeho prostřednictvím financovat vše, na co jste byli zvyklí v ROP. Připravili jsme pro vás tabulku, ze které budou typové projekty 
programu zřejmé. V případě potřeby většího detailu navštivte naše stránky, sekci EU 2014+, kde tuto stejnou tabulku naleznete 
ve větším rozlišení.

Oblast podpory rOp jV podporované aktivity rOp jihovýchod Návrh podporovaných aktivit IrOp

1.1. rozvoj dopravní 
infrastruktury v regionu silnice ii. a iii. třídy, letiště silnice ii. a iii. třídy, místní komunikace

1.2 rozvoj dopravní 
obslužnosti a veřejné dopravy

informační a odbavovací systémy, přestupní terminály, 
telematika, parkoviště, dopravní prostředky

inteligentní dopravní systémy, přestupní terminály, 
železniční stanice, autobusová nádraží, telematika, 
informační a platební systémy, parkoviště, dopravní 
prostředky

1.3 Obnova vozového parku 
drážních vozidel hromadné 
přepravy osob

nákup a modernizace vozidel vhD nákup vozidel vhD

1.4 rozvoj infrastruktury pro 
bezmotorovou dopravu cyklostezky, bezbariérový přístup cyklostezky, bezbariérový přístup

2.1 rozvoj infrastruktury 
procestovní ruch

turistická infrastruktura (kongresová a lázeňská centra, sportovně 
rekreační zařízení, skanzeny, turistická informační centra, zoolo-
gické zahrady), památky, ubytovací a stravovací zařízení, cyklotra-
sy, naučné stezky, hipostezky, přístupové komunikace

naučné stezky, infocentra, kulturní památky, 
ubytovací a stravovací zařízení, volnočasové areály

2.2 rozvoj služeb v cestovním 
ruchu

marketingové strategie, propagace turistických produktů, 
systémy informování turistů, kulturní akce, informační systémy 
cestovního ruchu, marketingové a informační kampaně

marketingové výzkumy, propagační kampaně, 
monitoring návštěvníků

3.1 rozvoj urbanizačních 
center

regenerace historických center, veřejná prostranství (náměstí, 
parky, dětská hřiště), zařízení sociální péče, parkovací domy, 
školy, zhodnocení zdravotnických zařízení včetně přístrojového 
vybavení, zařízení sociálních služeb, infrastruktura pro kulturu 
a sport, regenerace brownfields, partnerství mezi městy

revitalizace a obnova památek, sociální, zdravotní 
a návazné služby, místní komunikace, vybavení 
mateřských škol a základních škol, vybavení zařízení 
služeb pro kulturu

3.2 rozvoj regionálních 
středisek

veřejná prostranství, školy, zdravotnická zařízení včetně pří-
strojového vybavení, zařízení sociální péče, objekty pro kulturu 
a sport, regenerace brownfields, výstavba místních datových sítí

vybavení mateřských škol, vybavení základních škol, 
modernizace a vybavení zdravotnických zařízení, sociální 
služby, volnočasové areály, ubytovací a stravovací zařízení

3.3 rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

veřejná prostranství, školy, zdravotnická zařízení včetně pří-
strojového vybavení, zařízení sociální péče, objekty pro kulturu 
a sport, regenerace brownfields, výstavba místních datových sítí

vybavení mateřských škol, vybavení základních škol, 
modernizace a vybavení zdravotnických zařízení, sociální 
služby, volnočasové areály, ubytovací a stravovací zařízení

3.4 veřejné služby 
regionálního významu

zařízení pro celoživotní vzdělávání (střední školy, speciální 
školy, knihovny), zdravotnická zařízení včetně přístrojového 
vybavení, zařízení sociální péče, regionální páteřní sítě 
internetu

vybavení mateřských škol, vybavení základních škol, 
modernizace a vybavení zdravotnických zařízení, sociální 
služby, volnočasové areály, ubytovací a stravovací zařízení, 
vybavení středních škol, vybavení vyšších odborných škol

navíc budou v rámci iroP podporovány tyto aktivity: prostředky pro řešení mimořádných situací způsobených změnami klimatu, výcviková střediska 
integrovaného záchranného systému (izs), stanice izs, sociální podniky, investice pro snižování nezaměstnanosti, zpracování územních plánů, datový fond 
veřejné správy, datové sítě veřejné správy, inteligentní aplikace, radiokomunikační systém izs, elektronická identifikace občanů.
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17. ročník Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů Ji.hlava proběhl 
ve dnech 24.–29. října 2013. Z celkové-
ho počtu více než 2 600 přihlášených 
filmů jich programová rada zařadila 
do festivalového programu 203 ze 
47 zemí, z toho 21 snímků bylo uve-
deno ve světové premiéře. Regionální 
rada Jihovýchod byla jedním z partnerů 
festivalu.

Dům Gustava Mahlera, který byl mimochodem 
rekonstruován díky dotaci z ROP Jihovýchod, 
se stal ve čtvrtek 24. října 2013 místem konání 

neformálního pracovního setkání zástupců ve-
řejné, komerční a kulturní sféry, které od letošní-
ho roku nese název KULTURNÍ HUB. 

Letošním tématem bylo Sdílení zkušeností 
při rozvíjení kulturních projektů. V průběhu 
setkání prezentovalo své zkušenosti několik 
významných kulturních institucí z České re-
publiky se svými projekty. Byl to Aleš Burger, 
který objasnil principy zajímavého crowdfun-
dingového portálu hithit.cz, Iva Pohanková 
ze sdružení Auto*Mat vyprávěla o sousedské 
slavnosti Zažít město jinak, která probíhala 
v Praze. V neposlední řadě to byl Michal 

Brenner z pražské Meetfactory – prostoru 
pro živé umění, hudbu, divadlo, rezidenční 
pobyty, galerie a workshopy, který přiblížil její 
fungování. Následovala diskuse moderovaná 
odborníkem z oblasti kultury Vítězslavem 
Schrekem. V neformální atmosféře si účast-
níci vyměňovali různé zkušenosti a názory 
na fungování a pořádání kulturních akcí, jejich 
podporu a rozvoj.

Za dobu své existence se jihlavský festival stal 
neopomenutelným bodem českého i světo-
vého dokumentárního dění. Aktivně se podílí 
na podpoře i distribuci dokumentárních filmů. 

PodPorujeme kulturu – mFdF v jiHlavě

Ředitel festivalu Marek Hovorka uvítal účastníky neformálního setkání. Vlevo moderátor odpolední akce Vítězslav Schrek.
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Zelená je uprostřed velkoměsta barvou 
nanejvýš vítanou, a proto Brno v posled-
ních letech směřuje značné prostředky 
z městské pokladny na revitalizace 
svých parků. Po Špilberku, Lužánkách, 
Tyršově sadu, Wilsonově lese a Deniso-
vých sadech prošel celkovou obnovou 
i park přiléhající k ulici Koliště, a to část 
u sochy rudoarmějce a část u Janáčkova 
divadla. Projekt byl podpořen dotací 
z ROP Jihovýchod v předpokládané výši 
35,7 milionu korun.

Práce začaly v létě roku 2012 a trvaly celkem 
přesně 365 dní, jak bylo naplánováno, avšak 
s několikaměsíčním přerušením na jaře letoš-
ního roku. Příčinou byl nečekaný nález dutého 
prostoru pod pomníkem. Tím vznikla nutnost 

změnit projektovou dokumentaci stavby 
a zajistit statický průzkum prostoru pod 
pomníkem, a z toho důvodu vzrostla i celková 
cena projektu. 

Park získal nový mobiliář a prodělal sadové 
úpravy včetně výsadby nové aleje jerlínů 
v obvodovém chodníku před pomníkem. 
Následovala rovněž úprava chodníků a ka-
menných zídek. 

V červenci 2013 se na své místo vrátila socha 
rudoarmějce, jež prošla odbornou péčí restau-
rátorů. Ti odborně ošetřili její dutiny a spoje 
a také zacelili praskliny, které se na ní objevily. 
Poté očistili povrch sochy od souvislé vrstvy 
nánosů či nátěrů. Díky nim se socha uchovala 
ve velmi dobrém stavu, přestože byla dlouhá 

desetiletí (od svého odhalení v r. 1955) vysta-
vena znečištěnému brněnskému ovzduší.

Také část u Janáčkova divadla prošla 
celkovou revitalizací: dřeviny a trávníky byly 
odborně ošetřeny, provedla se oprava cest 
a chodník v hlavní trase parku byl nově rozdě-
len na část pro pěší a část pro cyklisty. Park 
získal nový mobiliář (lavičky, koše) a vznikly 
v něm dvě zpevněné plochy – odpočívadla 
vybavená herními prvky pro děti. Stávající 
fontánky byly opraveny a v prostoru druhého 
odpočívadla byla postavena fontánka zcela 
nová. Opraveny byly také keramické plastiky.

Zdroj: www.brno.cz

o adventu Zkuste Zajít do Parku na kolišti

Park na Kolišti nyní láká k relaxaci, oddychu i trávení volného času uprostřed centra města.  Foto: Marie Schmerková
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žáci soš jana tiraye dosáHli vysokéHo ocenění  
na strojírenském veletrHu

V rámci Mezinárodního strojírenského 
veletrhu 2013 v Brně ve dnech 7. až 
14. října 2013 se uskutečnila soutěž 
mladých strojařů v programování CNC 
obráběcích strojů, kterou pořádal Svaz 
strojírenské technologie ve spolupráci 
s firmami Heidenhain, Siemens a Fanuc.

Soutěže se zúčastnilo celkem 115 žáků 
z 32 středních odborných škol z celé České 
republiky. Střední odbornou školu Jana Tiraye 
Velká Bíteš reprezentovali studenti 3. ročníku 
maturitního oboru mechanik seřizovač Kryštof 
Svoboda, Jan Prokeš a Tomáš Svoboda 
(sekce Heidenhain), Martin Bednář a Ivo Bureš 

(sekce Siemens). Na soutěž se studenti připra-
vovali na programovacích stanicích v prosto-
rách SOŠ Jana Tiraye pod vedením učitele Ji-
řího Ulmana. Právě tyto programovací stanice 
byly pořízeny z dotace ROP Jihovýchod. 

Díky 15milionové dotaci vzniklo centrum sou-
stružení a frézování, speciální učebna PC pro 
výuku na CNC strojích, učebna fyziky a chemie, 
dále učebna jazyků a výpočetní techniky. 

Studenti školy se ve velmi silné konkuren-
ci v sekci Heidenhain umístili na prvních 
pozicích. Vítězem se stal Kryštof Svoboda 
a na 2. místě se umístil Jan Prokeš. Po ukon-

čení týdenního soutěžení a vyhlášení vítězů 
z jednotlivých sekcí suverénně obhájil Kryštof 
Svoboda v sekci Heidenhain svoji pozici a stal 
se tak absolutním vítězem této soutěže. 

„Toto vítězství je pro naši školu obrov-
ským úspěchem. Děkujeme všem žákům 
za výbornou reprezentaci školy a zároveň 
doufáme, že v tomto úspěchu budou 
pokračovat i další studenti naší školy“ , 
chválí studenty Jiří Ulman, učitel odborného 
výcviku.

Úřad Regionální rady Jihovýchod také gratuluje 
k úspěchu.

Výukové CNC stroje, které byly pořízeny díky dotaci z ROP Jihovýchod. Kryštof Svoboda přebírá diplom od starosty města Velká Bíteš, Milana Vlčka.
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PodPorujeme dobré Projekty
I letos pokračujeme v milé tradici a pro vytvoření novoročního PF našeho úřadu pro rok 2014 jsme oslovili opět děti. Tentokrát jsme z projektů 
podpořených dotací z ROP Jihovýchod vybrali ZŠ Hradeckou a ZŠ Masarykovu v Telči. Žáci v ZŠ Hradecká mají díky dotaci nové kmenové i odborné 
učebny. Ve škole byla vybudována také sportovní hala, určená jak pro výuku žáků, tak i pro veřejnost. V ZŠ Masarykova vznikne nové centrum pro výu-
ku odborných předmětů. Děkujeme všem žákům, kteří nám nádherná PF nakreslili, paním učitelkám za spolupráci. Byl to opravdu těžký úkol z došlých 
obrázků vybrat pět pro nás nejvhodnějších. Líbily se nám všechny, přesvědčte se sami!

 hezké Vánoce a šťastný nový rok vám přejí zaměstnanci Úřadu Regionální rady Jihovýchod.
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komPlex sociálnícH služeb v lukavci

S panem ing. františkem Pinkasem, 
starostou obce Lukavec a s paní Petrou 
Jelínkovou, ředitelkou Centra sociálních 
služeb v Lukavci, jsme si povídali o tom, 
co je v centru nového i jak tam slaví 
Vánoce. Centrum vzniklo díky dotaci 
z ROP Jihovýchod ve výši téměř 18 mili-
onů korun.

Pane starosto, připomeňte prosím 
čtenářům, jak vznikla myšlenka vy-
budování sociálního komplexu u Vás 
v Lukavci?
U této otázky se musím vrátit o pár let do his-
torie. Základní školství před rokem 2001 se 
v Lukavci odehrávalo v několika samostatně 
rozmístěných a od sebe různě vzdálených 

budovách. V tomto roce jsme dostavěli 
a slavnostně otevřeli nový moderní areál 
základní školy. Tím jsme jednu problematiku 
vyřešili a druhá následně vyvstala. Uvolnily se 
nám totiž prostory, které nebyly v nejlepším 
stavu, dále chátraly a my stáli před otázkou, 
co s nimi. Začali jsme hledat smysluplný 
projektový záměr, jak alespoň nějaké budovy 
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opravit, dále využívat a jak, pokud možno, 
vytvořit nová pracovní místa. V té době si 
jednu z budov pronajalo občanské sdružení 
Centrum LADA z Pacova. Tam vznikla první 
myšlenka řešit tuto věc komplexně pro danou 
lokalitu a klientelu. 

co konkrétně bylo díky projektu v Lu-
kavci nově vybudováno, upraveno či 
nakoupeno? kolik vzniklo pracovních 
míst? 
Díky finanční podpoře projektu jsme se 
mohli pustit do smělé myšlenky vybudovat 
Centrum sociálních služeb v Lukavci. Pro 
tento účel byly vybrány dvě sousedící budovy 
bývalé školní jídelny a školní družiny, které 
bylo možné stavebně propojit do jednoho 
celku a kompletně rekonstruovat. Jedním ze 
závazných ukazatelů udržitelnosti projektu 
bylo a je vytvořit osm nových přepočtených 
pracovních míst. Tento ukazatel o dvě místa 
překračujeme. Je to i vzhledem k tomu, že 
o zařízení je čím dál větší zájem a my jsme 
nuceni, v dobrém slova smyslu, navyšovat 
kapacitu odlehčovací pobytové služby. Vážím 
si toho, že jsme mohli toto zařízení vybudovat, 
zaměstnat partu schopných lidí a klientům 
umožnit lépe prožívat jejich mnohdy nelehké 
životní úděly. 

Všem čtenářům Newsletteru přeji radostné 
a požehnané svátky vánoční a do nového 
roku hlavně zdraví…

Paní ředitelko, odkdy je centrum v pro-
vozu a jaké služby klientům poskytu-
jete?

Centrum sociálních služeb v Lukavci bylo 
slavnostně otevřeno 28. února 2011. Naše 
zařízení poskytuje odlehčovací služby pobytové, 
ambulantní a terénní pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením od 16 let a pro se-
niory. Princip odlehčovací služby spočívá v tom, 
že dočasně pečujeme o osoby, které přicházejí 
z rodiny. Umožníme tím pečujícím nezbytný 
odpočinek a poskytneme čas k řešení osobních 
záležitostí. Délka pobytu se řídí potřebami rodiny, 
nabízíme pobyty až na tři měsíce, jedno lůžko 
nabízíme na půlroční pobyt. Pobytová služba má 
kapacitu deset lůžek. Do zařízení také dochází 
klienti na tzv. ambulantní službu. Kapacita této 
služby je pět míst. Pro dva klienty z blízkého 
okolí nabízíme také terénní službu, která spočívá 
v tom, že pečujeme o klienta přímo u něj doma.

Poskytujeme dočasné ubytování pro osoby 
s postižením a seniory, zajišťujeme stravování, 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím. Pomáháme při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu – orientace, 
pohyb, oblékání, osobní hygiena. Pomáháme 
při uplatňování práv a obstarávání osobních 
záležitostí. Snažíme se rozvíjet ve výchov-
ných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech.

Jak si centrum chválí sami klienti a jak 
u vás mohou trávit volný čas? Jak pro-
žíváte adventní čas a Vánoce? 
Největším oceněním naší práce je pochvala 
od klientů a jejich blízkých. Máme krásné 
ohlasy v knize přání a stížností. Hnacím 
motorem je při naší práci spokojený výraz 
ve tvářích klientů, úsměv a slova chvály při 
každodenním kontaktu.

Pro klienty je každý den připraven zajímavý 
program, mohou si vybrat vždy z několika 
aktivit. Patří sem například pohybové hry 
a cvičení, pletení výrobků z pedigu, vyrábění 
šperků z fimo hmoty, procházky po okolí, 
povídání o různých tématech, péče o zahradu 
a květiny… Několikrát do roka nás navštíví děti 
ze ZŠ Lukavec, pěvecký sbor Čtyřlístek a dra-
matický kroužek a předvedou svá vystoupení. 
S klienty také navštěvujeme kulturní akce 
pořádané v Lukavci.

Adventní čas prožíváme velmi intenzivně. 
Minimálně dva měsíce dopředu začínáme 
s přípravou výrobků na vánoční jarmark, který 
pořádá městys Lukavec, ZŠ a MŠ Lukavec 
první adventní neděli na náměstí. Všechny 
přípravy na Vánoce jsou stejné jako doma. 
Začali jsme generálním úklidem, v jídelně 
a společenské místnosti máme nové vánoční 
ubrusy, všechny místnosti jsou nazdobené. 
Společně pečeme několik druhů cukroví. 
Vánoční koledy přijdou zazpívat děti ze ZŠ 
a přijde i Mikuláš a čerti. Na Vánoce se moc 
těšíme. Oslavíme je s deseti klienty a chceme, 
aby se u nás cítili jako doma. Ve společenské 
místnosti si nazdobíme vánoční stromeček, 
přichystáme slavnostní večeři, podíváme se 
na pohádku, budeme si povídat, jaké byly 
Vánoce dřív. Budou to jistě Vánoce ŠTASTNÉ 
A VESELÉ.

Přejeme pěkné a klidné vánoční 
svátky Vám oběma i všem klientům 
v Lukavci a děkujeme za rozhovor.

Představujeme 
Projekty
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v brně se staví koncertní varHany

Na ojedinělý projekt stavby koncertních 
varhan v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Jezuitské ulici v Brně jsme se 
zeptali P. Jana Martina Bejčka, OSB. 
Projekt je podpořen dotací z ROP Jiho-
východ v předpokládané výši 23 milionů 
korun.

Přibližte prosím čtenářům, proč se 
staví nové varhany právě v kostele 
nanebevzetí Panny Marie v Brně? Je 
tento kostel něčím výjimečný, nebo 
jaký je důvod?

Původní barokní varhany pro zdejší kostel 
postavil slavný varhanář Tomáš Schwarz 
v letech 1743–1744. Tyto varhany byly ale 
bohužel zničeny při bombardování Brna 
20. 11. 1944. Byl to nejničivější nálet na měs-
to Brno během války. Po válce se Ameri-
čané za nálet omluvili, kostel byl opraven 
a na prázdný kůr byly provizorně postaveny 
náhradní varhany z Chebu, které byly odstra-
něny až v dubnu tohoto roku. Kostel slouží 
od roku 1990 pastoraci brněnské univerzitní 
mládeže i brněnské anglicky mluvící komuni-
tě, probíhá zde řada akcí pro mládež i dospělé, 

pořádají se zde bohoslužby i v angličtině, dále 
pak koncerty, přednášky, poutě, výlety atd. 
Pracuje zde Vysokoškolské katolické hnutí 
Brno a Studentské centrum. Vysokoškolákům 
se tak nabízí nejrůznější možnosti, jak naplnit 
volný čas jejich studentského života, a tím 
také příležitosti ke komplexnímu rozvoji jejich 
osobnosti. Kostel tak živě a organicky naplňu-
je své poslání i v rovině univerzitní.

kvůli projektu jste založili nadační 
fond campianus, který má i velkou 
podporu významných osobností a ve-
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Představujeme 
Projekty

řejnosti. Můžete popsat, jak celá my-
šlenka výstavby vznikla a jak dlouho 
jste se na projekt připravovali? 
Záměr vybudovat nové varhany vznikl v roce 
2006, když se ukázalo jako neudržitelné jen 
dále opravovat dosluhující provizorní varhany 
a v situaci, kdy město Brno stále nemělo kvalitní 
varhany na požadované úrovni. Cílem projektu 
tak bylo a je především viditelná a hmatatelná 
podpora vzdělávání, základního, středního 
i univerzitního uměleckého školství, kultury, mla-
dých lidí, cestovního ruchu i zhodnocení kulturní 
památky, zvýšení úrovně regionu Brna i celé 
jižní Moravy, ale také náhrada válečných škod. 

Můžete popsat, jaké varhany budou 
v kostele stát? čím jsou specifické?  
Nové varhany jsou vytvářeny jako mistrovské 
dílo vynikající švýcarské varhanářské dílny 
Hermanna Mathise a budou svým zvukem 

a provedením patřit mezi nejkvalitnější 
a nejmodernější varhany v České republice.  
Jde o stavbu špičkových a moderních varhan 
pro město Brno i celou jižní Moravu, které 
zde stále chybí. Tyto varhany s mechanickou 
hrací i rejstříkovou trakturou, zásuvkovými 
vzdušnicemi a  setzry budou originálním 
nástrojem pro koncertní využití s třemi 
manuály a pedálem a 48 znějícími rejstříky 
a 3 483 píšťalami ze dřeva a kovu.  Využití 
projektu stavby nových koncertních varhan je 
v jejich uplatnění a použití: doprovodný nástroj 
bohoslužeb a sólistů, nástroj s orchestrem při 
provádění figurální a komorní hudby, varhanní 
koncerty, nahrávání varhanní literatury, kon-
certy pedagogů a absolventů varhanních tříd 
Konzervatoře Brno, JAMU a ZUŠ, koncerty 
varhanních matiné, soutěží, přehlídek a Br-
něnského varhanního festivalu i brněnského 
Bachova varhanního podzimu.

Jak daleko jste nyní s realizací? kdy 
varhany budou moci poprvé slyšet 
návštěvníci? 
Stavitelem varhan je varhanářská firma 
Hermann Mathis – Orgelbau Mathis AG, 
Näfels, CH, která varhany začala stavět v dílně 
v únoru 2012. Varhany pak byly v říjnu 2013 
zkolaudovány v dílně a od 26. listopadu 2013 
probíhá montáž varhan přímo v kostele 
v Brně. Vše bude hotové v červnu 2014. 
Svěcení varhan a inaugurační koncert bude 
29. června 2014. Ke společnému budování 
nových varhan byl spuštěn také systém adop-
ce píšťal či rejstříků. Lidé uhrazením rejstříku, 
několika píšťal či píšťaly v symbolické ceně 
(500–3 000 Kč) osobně podporují stavbu 
varhan a stávají se tak kmotry jednotlivých 
píšťal a rejstříků. Jde tak o živý projekt s účastí 
dotací, darů, sponzorů, ale i obyčejných lidí 
z celé ČR. Každý se tak v našich varhanách 
může stát tónem, který bude slyšet. Projekt 
je od roku 2008 stále průběžně prezentován 
v tisku, rozhlase, různých radiových stani-
cích a televizích, na sociální síti facebook 
a na www.campianus.eu

Přejeme Vám pěkné a klidné vánoční 
svátky a děkujeme za rozhovor.

P. Jan Martin Bejček, OSB a varhanáři při stavbě varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v prosinci 2013.

REdAkcE

Úřad Regionální rady Jihovýchod
Bc. Martina Sobotková 
oddělení komunikace
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz MK ČR E 18968
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foto: Slovácký běžecký klub kyjov
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hORňáckO –  

nA BěŽkách, nA kOLE i PěŠky

Oblast Bílé Karpaty byla v roce 1996 vyhlášena  

biosférickou rezervací UNESCO. Zimní dovolenou tu 

můžete prožít v několika lyžařských střediscích.  

Možnosti běžeckého lyžování jsou tu široké.  

Díky dotaci z ROP Jihovýchod proběhlo technické 

zhodnocení běžeckých stezek, pořízení rolby pro 

údržbu lyžařských tratí, vybudování turistických 

směrovek a v neposlední řadě vznikly stránky 

www.bezky-kolo-pesky.cz,  

kde najdete všechny potřebné  

informace o této oblasti.
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