
Foto: Michal Horák

Věra Jourová: Jihovýchod vykazuje jedny z nejlepších výsledků

Erika Šteflová: V plusu se nacházíme také z pohledu plnění pravidla N+2/3

Osmá výroční konference je za námi. Jaká byla?

Vývoj operačních programů v České republice

Program IROP 2014–2020. Co z něj půjde financovat?

NewslEttER 
REgIONálNí Rady JIhOVýChOd

05–06/2014kVětEN–ČERVEN



Foto: Michal Horák

Aktuální výzvy. 
víte, nA co můžete 
z RoP Jihovýchod 
Ještě žádAt?
v současné době dobíhají poslední vý-
zvy z RoP Jihovýchod. Až poslední vý-
zvy skončí, další už nebudou vypsány. 

Jedná se o:
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 
1.1 – pro kraje a organizace zřizované nebo za-
kládané kraji

integrovaný plán rozvoje měst 3.1 – pro 
Brno a Jihlavu, organizace zřizované nebo za-
kládané těmito krajskými městy, nestátní ne-
ziskové organizace, vzdělávací instituce, malí 
a střední podnikatelé

veřejné služby regionálního významu 
3.4 – pro kraje a organizace zřizované nebo 
zakládané kraji. Příjem projektových záměrů 
pozastaven.  

Přesné znění jednotlivých výzev na 
www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy.

Od roku 2007 bylo do Kraje Vysočina a Jihomo-
ravského kraje díky ROP Jihovýchod investová-
no už 13,7 miliardy korun. Převedeno na počty 
projektů to vychází tak, že díky dotaci je hoto-
vých už 610 projektů. Dalších 237 se nyní staví, 
buduje, opravuje, čili je v realizaci.
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slovo úvodem

Vážení čtenáři, milí příjemci a žadatelé,
jsem moc ráda, že čtete tento časopis, 
tím pádem vám problematika EU fondů 
není lhostejná a že i v dalším období mů-
žeme z vašeho regionu očekávat celou 
řadu úspěšných a kvalitních projektů. 
Tzv. NUTS II Jihovýchod po celou dobu 
programového období 2007–2013,  
resp. 2015, vykazoval a vykazuje jedny 
z nejlepších výsledků v čerpání v rámci 
ČR. Pokud se hovořilo o pozitivních pří-
kladech, vždy byl váš ROP jmenován. 
A k tomu bych vám ráda pogratulovala, 
neb to je výsledkem společného úsilí pra-
covníků Úřadu regionální rady, ale hlavně 
vás příjemců.

Něco končí a něco začíná. K 31. 12. 2013 
jsme uzavřeli jedno období, abychom vzápětí 
k 1. 1. 2014 otevřeli nové, které budeme moci 
využívat až do roku 2020, resp. 2022. Nachá-
zíme se v roce 2014 a vy se správně ptáte, 
proč se nic neděje...

Zpoždění v čerpání nabrala celá EU díky pozd-
ní přípravě legislativy, nicméně vzápětí po jejím 
schválení odeslala ČR zásadní dokument, tzv. 
Dohodu o partnerství, Evropské komisi. Nyní 
máme tři měsíce na zaslání operačních progra-
mů, které nejprve v červenci musí schválit vláda. 

Pro období 2014–2020 připravila ČR osm 
operačních programů. Připravili jsme jak tra-
diční tematické operační programy (ŽP, dopra-
va, podnikání, vědu a vzdělávání, lidské zdroje), 
tak i jeden Integrovaný regionální OP. O kon-
centraci regionálních programů rozhodla mi-
nulá vláda, a tak budeme mít jeden společný 
program pro regionální aktivity. Otázka, zda to 
bylo správné rozhodnutí, je na místě. 

Jsem ráda, že se nám podařilo ve spoluprá-
ci s kraji a územními partnery do procesu 
implementace IROP zahrnout i Regionální 
rady, zejména pak jejich vysoce profesionální 
úředníky. Věřím, že společně dokážeme se ctí 
a maximální vstřícností vůči vám, žadatelům, 
Integrovaný regionální OP naplnit.

Nové období 2014+ přináší i celou řadu novi-
nek, zejména pak územní dimenzi a integrova-
né nástroje. Evropská komise dbá na to, aby-
chom na úrovni ČR prostředky koncentrovali 
do skutečných potřeb. Připravili jsme Národní 
dokument k územní dimenzi a rádi bychom 
do území zacílili minimálně 200 miliard korun. 
S nastavováním cílených výzev a s koordinací 
v území nám bude pomáhat Regionální stálá 
konference, která bude partnerem nejen pro 
Řídící orgány, ale i jednotlivá ministerstva, která 
jsou věcnými gestory priorit ČR.

Společně pak musí být snahou nás všech na-
plnit absorpční kapacitu jednotlivých progra-
mů s cílem zajistit konkurenceschopnost Čes-
ké republiky a zvýšit kvalitu života v regionech. 

S pozdravem

vaše věra Jourová
ministryně pro místní rozvoj

„Jsem ráda, že se nám podařilo ve spolupráci 
s kraji a územními partnery do procesu  

implementace IROP zahrnout i Regionální rady, 
zejména pak jejich vysoce profesionální úředníky.“
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Osmý ročník konference ROP Jihovýchod 5. června 2014 zahájili úvodním slovem 
předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a hejtman 
Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Hlavními řečníky k tématu budoucnosti byli (zleva): David Sventek, člen týmu pro vyjednávání kohezní politiky 2014, Marta Valešová, vedoucí Vyjednávacího a expertního týmu Asociace krajů ČR, 
Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro evropské programy a regionální rozvoj a Viktor Jaroš, vedoucí odboru řízení ROP Jihovýchod a člen Vyjednávacího týmu Asociace krajů ČR.

Sál hotelu Holiday Inn v Brně byl účastníky konference obsazen do posledního místa. Mo-
derátorské role se skvěle ujal Petr Volek, ex-ante avaluátor Dohody o partnerství a ředitel 
poradenské společnosti HOPE-EUROSERVIS.CZ (foto na titulní straně).

Další ročník konference roP JihovýchoD Je za námi.  
Dotace 2014+ aneb kDe hleDat Plus?
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Úspěchy a zkušenosti ROP Jihovýchod představili Jiří Běhounek, předseda Regionální 
rady Jihovýchod, Jan Karásek, vedoucí odboru implementace projektů Brno ROP Jihový-
chod a Richard Hubl, vedoucí oddělení metodického řízení ROP Jihovýchod.

Václav Pošmurný, koordinátor vyjednávacího týmu Národní sítě MAS ČR a Zdeněk Peša, 
starosta města Olešnice a místopředseda MAS Boskovicko Plus, spolu diskutovali třeba 
o tom, zda Místní akční skupiny ustojí větší zodpovědnost a vyšší finanční prostředky.

Nemohli jste se konference zúčastnit a zajímá vás, co jednotliví panelisté představili 
a o čem se vedla diskuse? Video a audio záznam celé konference a prezentace 
přednášejících najdete na www.jihovychod.cz.

Jan Šild z poradenské agentury HOPE prezentuje, na co bude možné v novém období 
čerpat dotace z vědy, výzkumu, vzdělávání a zaměstnanosti. Martin Popelka z oddělení 
přípravy nového programového období MŽP prezentoval, co pro obce a kraje chystá 
životní prostředí. David Sventek informoval o tom, co přinese IROP.

Foto: Michal Horák
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návrat Do stuDentských let aneb konference očima stuDenta

„Největší alokaci z operačních programů má Integrovaný regionální operační program, který bude hospodařit zhruba se 
130 miliardami korun na období 2014–2020, následován operačním programem Doprava, který se bude také řádově 
pohybovat kolem 100 miliard korun na toto období“ , uvedla Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro evropské programy 
a regionální rozvoj.

Ve čtvrtek 5. června 2014 se konala výroční 
konference ROP Jihovýchod s názvem Dota-
ce 2014+ aneb kde hledat plus?, která byla za-
měřena na programové období 2014–2020. 
Této konference jsem se zúčastnil jakožto 
člen organizačního týmu, a to z pozice stá-
žisty na Úřadu Regionální rady Jihovýchod. 
Umožnila mi to spolupráce mezi Úřadem Re-
gionální rady a Fakultou sociálních studií Ma-
sarykovy univerzity, kde studuji třetím rokem 
Politologii a Veřejnou politiku a lidské zdroje.

Událost se konala v konferenčním sále brněn-
ského hotelu Holiday Inn, jehož kapacita byla 
díky velkému zájmu plně naplněna. Z mé po-
zice se jednalo o první velkou pracovní udá-
lost, ze které jsem si odnesl spoustu nových 
poznatků, zkušeností i pozitivních zážitků, kte-
ré budu moci využít ve studiu i v budoucím 
zaměstnání. Na setkání vystoupila celá řada 
odborníků v problematice čerpání prostředků 
z evropských fondů, včetně známých politic-
kých osobností: Michal Hašek, Jiří Běhounek či 

náměstkyně pro evropské programy z Minis-
terstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) Klára 
Dostálová. V tomto ohledu tedy mohu mluvit 
o ideálním protnutí mých studijních oborů 
v praxi. 

Absolvování stáže a zmíněná účast na výroční 
konferenci mi na straně jedné přinesla celou 
řadu zkušeností v podobě bezprostředního 
pohledu na implementaci veřejných politik 
v praxi. Na straně druhé zazněly detailní infor-
mace o průběhu politického vyjednávání mezi 
zástupci MMR a Vyjednávacím a expertním 
týmem Asociace krajů ČR pro programové ob-
dobí EU 2014–2020, které posluchače sezná-
mily s nastavením nových parametrů čerpání 
dotací z EU pro následující období. Motivací 
k dalšímu vzdělávání a seberealizaci mi může 
být také úspěšná vedoucí zmiňovaného týmu 
Marta Valešová, která je taktéž absolventkou 
oboru politologie.

lukáš žmolík
student Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity

Foto: Michal Horák
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letošní konference se nesla ve znamení PlusŮ…

Jak uvedla Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro evropské programy a regionální rozvoj, objem prostředků České republiky 
v dalším programovém období bude 21,64 miliardy eur, což je zhruba 550 miliard korun, záleží na kurzu. Je to méně než na obdo-
bí 2007–2013, kdy jsme měli k dispozici 700–750 miliard korun.

…PluS značící budoucnost po roce 2014 
v oblasti evropských dotací, PluSy v po-
době výhod a zlepšení budoucího systému 
předkládání projektů, velké PluS za zapojení 
Regionální rady Jihovýchod do budoucí im-
plementační struktury s využitím dosavad-
ních zkušeností s čerpáním dotací z Regio-
nálního operačního programu Jihovýchod.

V prezentacích o výsledcích a efektivitě čerpá-
ní dotací v krajích Vysočina a Jihomoravském 

v letech 2007 až 2013 se PluS objevilo 
hned několikrát. Třeba v podobě plusové při-
dané hodnoty rozvoje regionu díky úspěšně 
realizovaným projektům. V PluSu se nachá-
zíme také z pohledu plnění pravidla N+2/3 
tedy objemu proplacených prostředků ze stra-
ny Evropské komise.  A PluSem k dosažení 
prezentovaných výsledků byla stabilita zku-
šeného pracovního týmu a neměnný systém 
čerpání dotací z ROP Jihovýchod po celou 
dobu programového období.

A s PluSy pokračuji dále, jedním z nich je za-
pojení skutečných odborníků do vyjednávacích 
týmů pro programové období 2014 až 2020, 
kteří hájí zájmy regionů a znají jejich potřeby dal-
šího rozvoje. Nemohu opomenout účast a slova 
paní Kláry Dostálové, náměstkyně ministryně 
pro evropské programy a regionální rozvoj, která 
svým jednáním ukazuje, že je člověkem na svém 
místě, prosazuje kroky, které je nutné učinit 
k tomu, aby programové období 2014+ bylo na-
staveno racionálně, včetně nutnosti novely záko-
na o veřejných zakázkách. 

Dovolím si zmínit také jedno minuS, a tím je 
zpoždění, které nabírá rozjezd programového ob-
dobí 2014+, ztrácíme čas, který máme na čerpání 
dotací a na realizaci smysluplných projektů.

Doufám, že pro zúčastněné byla konference příno-
sem a získáním mnoha zajímavých informací stejně 
jako pro mě, a dalším PluSem navíc byla i  příjem-
ná a přátelská atmosféra, za což všem patří díky.

erika šteflová
zástupkyně ředitele 
Úřadu Regionální rady Jihovýchod

Foto: Michal Horák
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anketa

Jak hodnotíte osmý ročník konference roP Jihovýchod a co vás na něm nejvíce zaujalo?

Radka Bezděková
manažerka MAS Boskovicko Plus, o.s.

Konference ROP Jihovýchod jsem se zúčast-
nila teprve podruhé a ve srovnání s loňským 
ročníkem velmi pozitivně hodnotím příspěvky 
pojaté prostřednictvím diskuzních vstupů. Celý 
program tak působil živě a více všechny pří-
tomné vtahoval do děje. Nešlo o pouhé strohé 
předávání informací o připravovaných progra-
mech. Jako manažerku MAS mě samozřejmě 
nejvíce zajímaly body, které se přímo věnovaly 
chystaným možnostem nového plánovacího 
období pro venkovský prostor, především pak 
pro místní akční skupiny, jejich partnery a po-
tenciální žadatele. 

Josef Beneš
vedoucí odboru rozvoje  
města Havlíčkův Brod

Pozvání na konference pořádané Úřadem Re-
gionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
vždy rád přijmu, protože si drží neustále vyso-
kou úroveň. Stejně tak tomu bylo i na konferenci 
s názvem Dotace 2014+ aneb kde hledat plus? 
Výborně připravené příspěvky jednotlivých pa-
nelistů a profesionálně vedená diskuse mne utvr-
dily, že i když v novém plánovacím období ne-
budeme mít „svůj Regionální operační program 
Jihovýchod“, tak můžeme optimisticky vyhlížet 
nové výzvy, neboť všichni řečníci nás utvrdili, že 
stávající dobře fungující tým není nutné měnit 
a to je dle mého názoru dobrá zpráva z konferen-
ce pro nás žadatele a příjemce podpory. Co mne 
moc nepotěšilo, byl návrh podporovaných aktivit 
Integrovaného operačního programu a doufám, 
že v letech 2014–2020 bude podporován ne-
jenom rozvoj urbanizačních center, ale ve větší 
míře i regionálních středisek a venkovských sídel.

oldřich haičman
ředitel Diecézní charity Brno

Konference ROP Jihovýchod mi připadla jako 
jedna z nejlepších ze seminářů nebo konferencí, 
které jsem kdy navštívil. Ucelené přesné infor-
mace podávané přístupnou formou, zhodnoce-
ní předchozího období s praktickými příklady 
jistě obohatily každého návštěvníka.

Velmi kladně hodnotím, že se organizátorům 
podařilo zajistit účast tolika významných od-
povědných osob i politiků, kteří mají velký vliv 
na čerpání evropských fondů do regionu Jiho-
východ.

V rámci naší organizace Diecézní charity Brno, 
která zajišťuje sociální a zdravotní služby v Jiho-
moravském kraji a částečně i v Kraji Vysočina, se 
podařilo v minulých obdobích vyčerpat na soci-
ální projekty částku 197 milionů korun. Nejvý-
znamnějšími projekty byly Chráněné bydlení 
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pro lidi s demencí v Rajhradě, Mahenka – cen-
trum sociálních služeb Jihlava, a Stacionář pro 
lidi s mentálním postižením ve Žďáru nad Sáza-
vou. Na těchto projektech se podílelo mnoho 
partnerů a institucí, bez nichž by se toto dobré 
dílo nepodařilo. Velmi dobře se nám spolupra-
cuje s Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina 
a v neposlední řadě i s Úřadem R egionální rady. 
Pracovníci Úřadu nám byli vždy oporou i pomo-
cí při obtížné administraci projektů.

V dalším období bychom se rádi soustředili 
na vytváření pracovních příležitostí pro lidi sociál-
ně znevýhodněné, jsme přesvědčeni, že nejlepší 
sociální pomocí pro lidi v nouzi je dát jim odpoví-
dající práci. Věřím, že tedy i v dalším období se 
nám s mnoha partnery podaří v regionu Jihový-
chod zrealizovat mnoho dobrých projektů.

Alena kottová
vedoucí odboru rozvoje  
města Jihlavy 

Musím již po osmé říci, že konference ROP 
dosáhla vysoké úrovně, tzn. že i letošní konfe-
rence byla alespoň z mého pohledu a z pohle-
du mých kolegů, kteří se rovněž konference 
zúčastnili, opět přínosem a tentokrát i povzbu-
zením do dalších let. 

Velmi oceňuji celkové vyhodnocení Regio-
nálního operačního programu Jihovýchod 
2007–2013. Zajímavé bylo srovnání zkuše-
ností s ostatními regionálními operačními pro-
gramy a porovnání jejich efektivity.

Pro přípravu na programové období 2014–
2020 byly klíčové informace týkající se 
transformace úřadů regionálních rad do tzv. 
evropských domů a vytvoření společného 
Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu.

Vzhledem k tomu, že Jihlava v současné době 
připravuje Integrovaný plán rozvoje území 
(IPRÚ), bylo přínosné upřesnění podmínek 
na nové programové období 2014–2020 ze 
strany paní náměstkyně Ing. Kláry Dostálové 
z MMR a další prezentace věnované konkrét-
ním operačním programům, zejména mož-
nosti finanční podpory projektů v jednotlivých 
oblastech.

Překvapivé byly informace zástupců MAS 
o průběhu tvorby a připravenosti jejich strategií.

Alena lubasová
ředitelka divize rozvoje 
Strojírna Oslavany

Je dobře, že se konference ROP Jihovýchod 
pořádají, protože pro nás – příjemce je to mož-
nost podívat se na celý systém dotací z jiného 
úhlu pohledu. Moc nám pomáhá vědět, co 
můžeme od ROP Jihovýchod očekávat. Nej-
více hodnotím profesionální přístup zaměst-
nanců k řešení našich problémů, spojených 
s přípravou i realizací projektů. Na osmém 
ročníku konference mě nejvíce zaujaly infor-
mace, které nám dávají možnost strategicky 
se zamyslet nad budoucím rozvojem firmy 
ve vazbě na dotační projekty. Oceňuji i formu 
novin – ROP Journal, který přináší přehled 
toho nejdůležitějšího, na co se můžeme v bu-
doucnu zaměřit. Díky za to.
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Počet 2004–2006*

1
společný regionální operační 
program

2 OP Infrastruktura

3 OP Podnikání 

4 OP Rozvoj lidských zdrojů

5
Jednotný programový dokument 
pro Cíl 2

6
Jednotný programový dokument 
pro Cíl 3

7
OP Přeshraniční spolupráce ČR–
bavorsko

8
OP Přeshraniční spolupráce ČR–
Polsko

9
OP Přeshraniční spolupráce ČR–
Rakousko

10
OP Přeshraniční spolupráce ČR–
sasko

11
OP Přeshraniční spolupráce ČR–
slovensko

12 OP Meziregionální spolupráce 

13 OP Nadnárodní spolupráce

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 Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

14 OP Výzkum a vývoj pro inovace

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

* bez OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

vývoJ oPeračních ProgramŮ v české rePublice

V následující tabulce můžete porovnat, z jakých operačních programů bylo a bude možné čerpat dotace v České republice.
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oblast podpory 
roP Jihovýchod Podporované aktivity roP Jihovýchod návrh podporovaných aktivit iroP

1.1. Rozvoj dopravní infra-
struktury v regionu

silnice II. a III. třídy, letiště silnice II. a III. třídy

1.2 Rozvoj dopravní obsluž-
nosti 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 veřejné hromadné dopravy nákup vozidel Vhd, výstavba plnících a dobíjecích stanic pro 
bezemisní a nízkoemisní vozidla Vhd

1.4 Rozvoj infrastruktury  
pro bezmotorovou dopravu

cyklostezky, bezbariérový přístup cyklostezky a cyklotrasy, cyklistické jízdní pruhy, doprovodná 
infrastruktura, bezbariérový přístup

2.1 Rozvoj infrastruktury  
pro cestovní ruch

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

revitalizace kulturního a přírodního dědictví (kulturní památky, 
krajinné památkové zóny apod.), návštěvnická veřejná 
infrastruktura pro zpřístupnění přírodního dědictví

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

prozatím se nepředpokládá podpora propagačních 
a marketingových aktivit

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, doplňková 
zeleň

3.2 Rozvoj regionálních 
středisek

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

rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, vybavení vzdělávacích 
zařízení, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení, sociální 
služby, sociální bydlení, infrastruktura komunálních center

3.3 Rozvoj a stabilizace  
venkovských sídel

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

rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, vybavení 
vzdělávacích zařízení, modernizace a vybavení zdravotnických 
zařízení, sociální služby, sociální bydlení, infrastruktura 
komunálních center

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 vzdělávacích zařízení, modernizace a vybavení 
zdravotnických zařízení, sociální služby, sociální bydlení, 
infrastruktura komunálních center

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, snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov a zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové 
vody pro vlastníky bytových domů se čtyřmi a více byty, investice pro snižování nezaměstnanosti, datový fond veřejné správy, datové sítě veřejné správy, modernizace ICt pro 
specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZs, kybernetická bezpečnost včetně radiokomunikační a komunikační infrastruktury orgánů veřejné moci.

IROP, celým jménem Integrovaný regionální operační program, je nástupcem ROP. Dá se říci, že až na výjimky lze jeho prostřed-
nictvím financovat vše, na co jste byli zvyklí v ROP. Připravili jsme pro vás tabulku, ze které jsou typové projekty programu zřejmé.

PřeDstavení Programu iroP 2014–2020
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Můžete sami porovnat, kolik změn k dobrému proběhlo díky dotaci z ROP Jihovýchod.

kolik naJDete rozDílŮ?

AutoBuSový teRminál 

Před Budovou Čd

Místo: Chotěboř

Dotace: 26 877 022 Kč
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Projekt obnovy třebíčského zámku získal už 
několik odborných ocenění. Pyšní se tituly: 
Stavba Vysočiny 2013, Gloria musaealis 
2013, a Památka roku 2013. Projekt byl 
podpořen dotací ve výši 156 milionů korun 
z ROP Jihovýchod, díky které byl zámek ne-
jen obnoven, ale vznikly zde také nové, mo-
derní a zajímavé expozice pro návštěvníky.

„Obnova budovy zámku završila cestu k re-
habilitaci celého areálu, jak po stránce 
stavební obnovy památky, tak po stránce 
plnohodnotného využití areálu pro potřeby 
cestovního ruchu. Ocenění Památka roku 
2013 je mimo jiné motivací pro další vlastní-

ky památek k příkladné obnově“ , uvedla Ma-
rie Kružíková, radní pro oblast kultury, památko-
vé péče a cestovního ruchu města Třebíč.

Zámek Třebíč je součástí areálu, v němž se 
nachází bazilika sv. Prokopa, která je zapsa-
ná na seznam UNESCO. Pomocí projektu byl 
zámek stavebně obnoven, těšit se můžete 
na nové interiérové vybavení a expozice, je-
jichž plochy jsou nyní o 40 % rozšířeny. 

Na zámku můžete obdivovat expozice o bydle-
ní posledních majitelů zámku s názvem „Vald-
štejnové na Třebíči“, nasát atmosféru kláštera 
v expozici „Svět portálů a bran“, nahlédnout 

do světa regionální geologie a mineralogie 
v expozici „Svět neživé přírody“ a poznat pří-
běhy lidí a míst Třebíčska napříč staletími v ex-
pozici „Lidé. Místa. Osudy.“ 

zíSkAná ocenění:
Gloria musaealis 2013 – kategorie 
Muzejní počin roku 2013, 3. místo
Stavba vysočiny 2013 – kategorie 
Rekonstrukce staveb občanské vybave-
nosti, 2. místo
Památka roku 2013 – vítěz krajského 
kola za Kraj Vysočina, finalista republiko-
vého kola

Stavba Vysočiny 2013, Gloria musaealis 2013 a Památka roku 2013 - to jsou úspěchy třebíčského zámku. Přijďte se do Třebíče přesvědčit sami, zámek má otevřeno během prázdnin 
každý den v týdnu od 9.00 do 17.00 hodin.

třebíčský zámek sbírá JeDno ocenění za Druhým

Foto: Lukáš Skalický
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náš kalenDář boDuJe. získal ocenění kalenDář roku 2014.

Kalendář ROP Jihovýchod si můžete prohlédnout nebo stáhnout na www.jihovychod.cz/tiskove-centrum

Kalendářů vychází každý rok stovky, 
možná i tisíce. Jak porovnat, který je nej-
zajímavější, nejhezčí a graficky nejpove-
denější? K tomu slouží soutěž Kalendář 
roku, která posuzuje kalendáře v několi-
ka kategoriích. Jednou je také kategorie 
Stolní kalendář, kde druhou cenu získal 
Kalendář ROP Jihovýchod.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro-
běhlo v rámci veletrhu Reklama-Polygraf 2014 

v Praze. Všechny kalendáře se posuzovaly po-
dle následujících kritérií hodnocení, ve kterých 
mohly získat jednu ze tří cen:
1. design
2. fotografie
3. propagační účin a hlavní idea
4. kvalita tisku a celkového zhotovení
5. digitální tisk
6. osobité ztvárnění celebrit
7. vyjádření sociální role
8. podpora cestovního ruchu

Dále se hodnotila samostatná kategorie Stolní 
kalendář a zvláštní ceny udělili partneři soutěže 
společnosti CzechTourism, PaperliX a Heidelberg. 

Porota soutěže kalendář roku 2014:
Předseda: miroslav vojtěchovský – 
fotograf, držitel QEP
Jaroslav Faigl – pedagog Orange Factory
milan maršo – předseda redakční rady časo-
pisu Typografia a jednatel tiskárny Tercie Praha
Jiří mikeš – adMan české reklamy
vladislav najbrt – šéfredaktor časopisu Ty-
pografia
Pavel Roučka – výtvarník, grafik a ilustrátor
zdeněk Sobota – ředitel veletrhu Reklama 
Polygraf
Jan Sochůrek – prezident Svazu polygrafic-
kých podnikatelů
Petr šálek – fotograf, držitel QEP
Jan vaněk – grafik, majitel grafického studia 
Koncept Design 

Projekty do kalendáře RoP Jihovýchod 
2014 nafotil evžen Sobek, spolupraco-
val s ním marek detko, grafika Pilot, 
v.o.s, tisk tiskárna Grafex spol. s r.o. 
technikou ofsetového tisku.
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Napište nám na e-mail 
sobotkova@jihovychod.cz  
který náš projekt poznáváte na fotografii. 
První tři správně odpovídající od nás 
dostanou hezkou cenu.

dohodA o PARtneRStví
Dokument vypracovaný členským státem za účasti partnerů v souladu s přístupem založe-
ným na víceúrovňové správě, který stanoví strategii členského státu, priority a opatření pro 
účinné, a efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů fondů za účelem 
dosahování cílů strategie Evropa 2020.

V archivu České televize ze dne 5. 6. 2014 se můžete podívat na reportáž o našich projektech 
a rozhovor s Martou Valešovou, ředitelkou Úřadu Regionální rady Jihovýchod. Reportáž se 
vysílala v pořadu Události v regionech (Brno). Zdroj: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

Zdroj: www.euroskop.cz

soutěžviDěli Jste nás?

slovníček PoJmŮ

číslo měsíce

zaJímavosti roP JihovýchoD



Foto: evžen Sobek

www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

Jižní křídlo klášteRA v RAJhRAdě

Jižní křídlo rajhradského kláštera bylo ve špatném stavu, 

nemohlo být využíváno veřejností. Díky dotaci z ROP 

Jihovýchod je nyní opravené, vznikl zde nový návštěvnický 

okruh s výstavními a galerijními prostory.  Revitalizace 

se týkala i letního refektáře – po historické knihovně 

nejcennější části kláštera, přilehlých místností, také podkroví 

a střechy. Do Památníku písemnictví na Moravě, který 

rajhradský klášter spravuje, se můžete vydat  

každý den mimo pondělí  

od 9.00 hodin do 17.00 hodin.


