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AKTUÁLNÍ VÝZVY. 

VÍTE, NA CO MŮŽETE 

Z ROP JIHOVÝCHOD 

JEŠTĚ ŽÁDAT?

V současné době dobíhá poslední vý-

zva z ROP Jihovýchod. Až tato výzva 

skončí, další už nebudou vypsány.

Jedná se o:

Integrovaný plán rozvoje měst 3.1 – 

pro Brno a Jihlavu, organizace zřizované nebo 

zakládané těmito krajskými městy, nestátní 

neziskové organizace, vzdělávací instituce, 

malé a střední podnikatele.

Přesné znění výzvy na

www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy.

Od roku 2007 bylo do Kraje Vysočina a Ji-

homoravského kraje díky ROP Jihovýchod 

investováno už 14,7 miliardy korun. Hoto-

vých je už 675 projektů.
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SLOVO ÚVODEM

Milí čtenáři,
blíží se konec roku 2014, který byl pro 
ROP Jihovýchod úspěšný. Jsme na nejlep-
ší cestě k vyčerpání programu do posled-
ního dotačního eura. Máme ukončeno 
675 projektů, 258 je v realizaci. Proplace-
no je již 14,7 miliardy korun.

Mezi úspěšně dokončené projekty, které jsme 

slavnostně otevřeli tento měsíc, patří chráněné 

bydlení v Rajhradě u Brna. Místo starých vojen-

ských garáží a skladů je připraveno 12 pokojů 

pro 20 klientů.

Stále vznikají a jsou schvalovány další projekty. 

Pokračuje revitalizace jihlavského sídliště Krá-

lovský vršek. V Brně se postaví dětská hřiště, 

sportoviště a parky v Medlánkách, Novém Lís-

kovci i v centru města.

Tento měsíc jsme ukončili soutěž ZA KLENOTY 

JIHOVÝCHODU!. Děkujeme za téměř 120 sou-

těžních fotografi í a výhercům krásných cen 

gratulujeme. Podívat na vítězné fotky se můžete 

v tomto čísle newsletteru.

Také v dalším roce budeme podporovat dobré 

projekty. Přeji vám za všechny zaměstnance 

Úřadu Regionální rady hezké Vánoce a šťastný 

nový rok.

Katka Kurková

Tolik jsme vám proplatili žádostí o platbu. Je to pro nás malý 
svátek. Jubilejní žádost o platbu patří projektu Dopravní 
terminál u škol v ulici Hradecká v Telči. Znamená to také, 
že jsme vám proplatili 14,7 miliardy korun. Děkujeme všem 
pečlivým a šikovným příjemcům dotací z jižní Moravy 
a Vysočiny, kteří na tom mají hlavní podíl.Číslo měsíceČíslo měsíce
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STAV CERTIFIKOVANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ [%] 

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007–2013 K 2. 12. 2014.  Zdroj: MSC 2007

ÚSPĚŠNÁ CERTIFIKACE VÝDAJŮ V ROCE 2014

ROP Jihovýchod předložil v roce 2014 
k certifi kaci ministerstvu fi nancí fi nanč-
ní prostředky v celkovém objemu přes 
1,3 miliardy korun. Díky schválení těchto 
výdajů splnil ROP Jihovýchod pravidlo 
n+2 pro aktuální rok a je tak s OP Dopra-
va jediným operačním programem v Čes-
ké republice, kterému se toto podařilo. 
Splněním pravidla n+2 odpadá hrozba 
snížení fi nanční alokace programu vyčle-
něné na daný rok.

Celkem bylo v programovém období 

2007–2013 k certifi kaci zasláno přes 12,5 mi-

liardy korun. 

Co to všechno znamená? Certifi kací fi nančních 

prostředků dochází k jejich fi nálnímu schválení 

a proplacení zpět do rozpočtu České republi-

ky. Certifi kace je tedy ujištěním o správnosti 

nastavení všech kontrolních a řídících systémů 

a jejich efektivnosti. ROP Jihovýchod má nej-

vyšší podíl certifi kovaných výdajů na alokaci 

ze všech operačních programů a potvrzuje tak 

pozici jednoho z nejlépe čerpajících programů 

v České republice.

V roce 2014 byly mimo jiné certifi kovány veš-

keré výdaje projektu aquaparku v Pasohlávkách 

s názvem Výstavba komplexu Moravia THER-

MAL, který patří mezi významné strategické 

projekty ROP Jihovýchod. Podobně tomu bylo 

u projektu s názvem Moderní železniční vozidla 

pro Kraj Vysočina, díky jemuž bylo pořízeno 

13 nových železničních kolejových vozidel.

Na rok 2015 jsou plánovány tři řádné certifi kace 

výdajů. Celkový objem certifi kovaných prostřed-

ků v příštím roce bude vzhledem k plánované 

výši proplacených dotací příjemcům význam-

ně vyšší než v roce 2014. Vše tedy nasvědču-

je tomu, že ROP Jihovýchod je na dobré cestě 

k úspěšnému ukončení a naplnění svých cílů.

Autor: Drahomír Mach, 
oddělení monitoringu a evaluace
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1. místo: Brno židovské

2. místo: Lužice průtah

3. místo: Naučně-poznávací stezka mezi 

vinicemi Velkých Bílovic

ZNÁME VÍTĚZE SOUTĚŽE ZA KLENOTY JIHOVÝCHODU!

Celé čtyři měsíce mohli zájemci vkládat do naší facebookové soutěže své fotografi cké 

klenoty z míst podpořených Regionálním operačním programem Jihovýchod a sbírat hla-

sy od ostatních návštěvníků.

Těch bylo od srpnového zahájení více než dva a půl tisíce. Sešly se nám pěkné a nápadité fotogra-

fi e nejen z dovolených z Vysočiny i jižní Moravy, na naše dotované projekty lze v regionu natrefi t již 

opravdu téměř všude. Kdo si nebyl jistý, který operační program stojí za novou cyklostezkou, hřiš-

těm či náměstím, na kterém právě stál, logo ROP Jihovýchod na pamětní desce ho ujistilo, že se 

může vyfotit a pokusit se získat pěknou cenu. Překvapilo nás a potěšilo zároveň, že i skvosty jako 

Karlštejn či krásný maják u mořských útesů byly také spojeny s naším operačním programem, 

tyto fotografi e jsme však z pochopitelných důvodů nemohli mezi fi nalisty zahrnout.

A že bylo o co hrát. Výherci získali odlehčený tablet, wellness pobyt, pobyt na statku a krásné ná-

stěnné kalendáře. Jistě nešlo o soutěž poslední. Dívejte se kolem sebe, co nového se u vás buduje 

a vylepšuje, a pokud své znalosti nezúročíte v soutěži, budete mít alespoň dobrý přehled o tom, 

čeho je možné ve vašem okolí využít, kde zregenerovat své síly, kam poslat své dítě do školy nebo 

třeba po které cestě se tam nejlépe dostat.

Autorka: Helena Zálešáková, oddělení komunikace

Dalších sedmnáct oceněných fotografi í spojených s projekty ROP Jihovýchod:

a  Naučná stezka kolem Zelené hory 

b  II/431 Vyškov – průtah 

c  Krajem pověstí a bájí aneb Pověsti 

a pohádky od Svitavy, od Svratky

d  Obnova zahradních teras barokové 

zahrady u zámku v Mikulově

e  Mikulovsko – profesionální partner 

v cestovním ruchu

f  Brno – město budoucnosti – Informační 

a propagační materiály města Brna 

g  Komplexní stavební úprava náměstí 

Svobody Valtice

h  Petrov

ch  Výstavba komplexu Moravia THERMAL

i  Objevte Znojmo

j  Mikulovsko – profesionální partner 

v cestovním ruchu

k  Tvorba a propagace produktů, realizace 

marketingové kampaně v turistické oblasti 

Pálava a LVA

l  Tvorba a propagace produktů, realizace 

marketingové kampaně v turistické oblasti 

Pálava a LVA

m  Technické zhodnocení Lázní Lednice

n  Přístavba mateřské školy Šromova 55, 

Brno-Chrlice 

o  Tvorba a propagace produktů, realizace 

marketingové kampaně v turistické oblasti 

Pálava a LVA

p  Hustopeče, město vína a mandlí
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Oblastní charita Rajhrad, spadající pod 
Diecézní charitu Brno, úspěšně dokon-
čila projekt Chráněného bydlení sv. Lu-
isy v Rajhradě u Brna. Místo bývalého 
objektu starých vojenských garáží, skla-
dů a pozůstatků vojenského autoparku, 
je v nové budově připraveno 12 pokojů 
s příslušenstvím pro 20 klientů trpících 
demencí. Chráněné bydlení vzniklo také 
díky přislíbené dotaci z ROP Jihovýchod 
ve výši více než 30 milionů korun.

Klienti budou ubytováni v jednolůžkových 

a dvoulůžkových pokojích, které jsou situovány 

v přízemí a v prvním patře budovy. Každý po-

koj má svou koupelnu a toaletu. Klient si bude 

moci pokoj vybavit vlastním nábytkem, drob-

nými předměty a uzpůsobit ho svým před-

stavám. V případě dvoulůžkového pokoje pak 

s ohledem a souhlasem spolubydlícího. V ce-

lém objektu jsou zajištěny bezbariérové přístu-

py a budova je vybavena i výtahem uzpůsobe-

ným pro osoby s omezenou pohyblivostí.

„Vybudovaný objekt i nabídka péče tohoto 
Chráněného bydlení pro osoby se zdravot-
ním postižením, tedy demencí,  je v mno-
ha směrech v ČR i v Jihomoravském kraji 
jedinečný, ač v západní Evropě relativně 
obvyklý. Jedinečnost našeho zařízení vi-
dím zejména v prevenci proti negativním 
důsledkům demence, a to díky včasné in-
tervenci, ve využití nejnovějšího konceptu 
péče, tzv. psychobiografi ckého modelu 
s těžištěm v prožívání a vcítění, dále pak 
smyslových aktivizacích a validaci. Bude-
me se snažit uplatňovat vlastní možnosti 
klientů, jejich schopnosti a rezervy, a to 

v důvěryhodném, bezpečném, podpůrném 
a důstojném prostředí. Budeme respekto-
vat jejich zvyklosti a rozvíjet jejich zájmy, 
kreativitu i sebeúctu,“ řekl k projektu Ing. Ja-

romír Bílý, ředitel Oblastní charity Rajhrad.

Prostory Chráněného bydlení sv. Luisy slav-

nostně požehná ve čtvrtek 13. listopadu br-

něnský biskup ThLic. Vojtěch Cikrle. Klienti se 

do domu nastěhují k 1. 1. 2015.

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba 

poskytovaná lidem se zdravotním postižením – 

jedná se o osoby se středně těžkou a rozvinutou 

demencí. Sociální služba si klade za cíl maximál-

ní možnou podporu samostatnosti a soběstač-

nosti klienta s důrazem na individuální přístup 

ke každému člověku respektující jeho potřeby, 

přání, požadavky a celoživotní zvyklosti. Smy-

slem zařízení je umožnit osobám, které potře-

bují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých 

denních aktivitách a činnostech, aby mohly žít 

vzhledem k charakteru své nemoci v chráně-

ném a bezpečném prostředí.

Autorka: Kateřina Dobešová, 
oddělení komunikace

Hosté na slavnostním otevření 13. listopadu 2014

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. LUISY JE PŘIPRAVENO

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

SV. LUISY

Místo: Rajhrad

Předpokládaná dotace z ROP Jihovýchod 

30 milionů korun
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Dětská hřiště na Královském vrškuKrálovský vršek 1. etapa

KRÁLOVSKÝ VRŠEK V JIHLAVĚ BUDE HEZČÍ A BEZPEČNĚJŠÍ

Výbor Regionální rady Jihovýchod 

schválil 11,2 milionu korun dotací 

na dokončení revitalizace jihlavského 

sídliště Královský vršek a také pravdě-

podobně úplně posledních 71 milionů 

korun na projekt silnice, a to projekt 

hranice kraje – Pelhřimov 7. stavba.

Celkem 11,2 milionu korun dotací je připraveno 

pro zásadní úpravy a ozdravení veřejných pro-

stranství a související infrastruktury na sídlišti 

Královský vršek v Jihlavě, konkrétně v ulicích 

Kosárkova, Sokolovská a Fügnerova. Je to 2. eta-

pa revitalizace tohoto sídliště, 1. etapa proběhla 

v letech 2011–2012 také s podporou ROP Jiho-

východ. Díky projektu bude vybudováno dětské 

hřiště a vzniknou nové klidové zóny s lavičkami 

a zelení mezi bloky panelových domů. Bude vybu-

dováno 77 nových parkovacích stání, z toho čtyři 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a ori-

entace. V současné době nejsou v lokalitě žádná 

legální parkovací místa. Dojde také k rekonstrukci 

a vybudování nových chodníků, které budou nyní 

řešeny bezbariérově. V řešené lokalitě je také nově 

navržena zóna se sníženou rychlostí vozidel, kte-

rá má spolu s nasvětlením přechodu pro chodce 

přes ulici Sokolovská pomoci ke zvýšení bezpeč-

nosti v tomto prostoru. Všechny tyto novinky včet-

ně bezpečnostních opatření jistě ocení všichni 

obyvatelé sídliště, nejen rodiče malých dětí.

Výbor schválil také 71 milionů korun na pro-

jekt modernizace silnice II/602 – Pelhři-

mov, 7. stavba. Tentokrát se jedná o průtah 

Měřínem, Řehořovem a úsek komunikace 

za obcí Řehořov  směrem na Jihlavu. V obcích 

zůstanou zachovány směrové, šířkové i výškové 

parametry komunikace, v úseku za Řehořovem 

dojde k rozšíření silnice na 9,5 metru v souladu 

s koncepcí páteřní sítě Kraje Vysočina.

Projekt získal příslib dotace v režimu tzv. nejisté 

části alokace a bude na něj přesunuto kurzové 

riziko, což znamená, že mu reálná výše dotace 

bude přidělena až dle vývoje kurzu. Obecně 

na projekty v nejisté části alokace budou také pře-

sunuty všechny peníze, které budou průběžně 

zbývat nebo se vracet do ostatních oblastí pod-

pory po uspokojení všech projektů. Vratky dotací 

mohou být způsobeny také např. úsporami v pro-

jektech – příjemce vysoutěží nižší cenu díla, nebo 

z důvodu korekce za pochybení v projektu. 

Díky dlouholeté zkušenosti a sledováním 

vývoje čerpání velmi reálně předpokládá-

me, že se i na na tento projekt v závěreč-

né fázi programu peníze dostanou.

Autorka: Kateřina Dobešová, 
oddělení komunikace
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PODPORUJEME DOBRÉ PROJEKTY

PF pro rok 2015 pro nás nakreslili klienti denního stacionáře Centra Zdislava v Novém Městě na Moravě. ROP Jihovýchod 

přispěl částkou 5,4 milionu korun na rekonstrukci a rozšíření prostor centra pro terapii a rehabilitaci klientů. Velké poděkování 

patří všem, kteří pro nás obrázky nakreslili či na nich spolupracovali. Bylo těžké vybrat z nádherných kreseb jen čtyři, a proto 

vám je v koláži představujeme všechny.

Hezké Vánoce a šťastný nový rok vám přejí zaměstnanci Úřadu Regionální rady Jihovýchod.
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Můžete sami posoudit, kolik změn k dobrému proběhlo díky dotaci z ROP Jihovýchod.

KOLIK NAJDETE ROZDÍLŮ?

REVITALIZACE 

ZÁMECKÉHO PIVOVARU – 

KNOFLÍKÁŘSKÉ MUZEUM

Místo: Žirovnice

Dotace z ROP Jihovýchod:

27,5 milionu korun
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Její Pastorkyňa v podání souboru Opera Graz Foto: Werner Kmetitsch

HAPPY BIRTHDAY LEOŠ!

Všimli jste si této věty, která na něko-

lik měsíců obsadila nejen Brno? Happy 

Birthday Leoš! je podtitul 4. Mezinárod-

ního divadelního a hudebního festivalu 

Janáček Brno, který se v Brně konal 

21.–29. 11. 2014, jeho cílem bylo osla-

vit 160 let od narození věčně mladého 

tvůrce vesele a neokázale. A nutno říct, 

že se to organizačnímu týmu podařilo 

naplnit. ROP Jihovýchod podpořil mar-

ketingovou kampaň festivalu dotací 

zhruba 850 tisíc korun.

Jak letošní festival probíhal, kolik návštěvníků 

přivítal, kde všude se konal? Zeptali jsme se 

MgA. Pavla Lojdy – tajemníka festivalu. 

Organizátorem festivalu a příjemcem dotace je 

Národní divadlo Brno. 

Kolik představení se odehrálo? 

V rámci festivalu bylo odehráno 21 předsta-

vení a koncertů. Festival slavnostně otevřela 

opera Leoše Janáčka Věc Makropulos v Ja-

náčkově divadle - nová inscenace NdB z rukou 

dirigenta Marka Ivanoviće a režiséra Davida 

Radoka. Všechna tři festivalová uvedení této 

inscenace sklidila velký divácký ohlas.

Na kolika místech se festival konal? 

Festival se konal na devíti místech v Brně, 

v Janáčkově divadle, Mahenově divadle, Vile 

Tugendhat, Sono Music Clubu, Divadle na Orlí 

a dalších. 

Kolik návštěvníků jste letos přivítali?

Festival navštívilo 7 285 diváků, letošní ročník 

byl tak divácky nejúspěšnější. Co je pr o nás také 
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Sborový koncert ve foyer Janáčkova divadla Foto: Tomáš Brabec

Glagolská mše na Stadionu Kounicova

Foto: Tomáš Brabec

Věc Makropulos v Národním divadle Brno

Foto: Patrik Borecký

Kronos Quartet v Sono Music Clubu

Foto: Tomáš Brabec

velmi podstatné, že letos se návštěvníci festiva-

lu ze zahraničí počítali na stovky na jednotlivých 

akcích. Dalo nám to jasný signál, že festival je 

již mezinárodně etablovanou akcí a rovněž že 

zafungovala jeho propagace v zahraničí.

Co pro Vás osobně bylo letos největším 

zážitkem? 

Pokud bych měl vybrat jednu akci, byl by to 

asi závěrečný koncert festivalu - Janáčkova 

Glagolská mše na Stadionu Kounicova v Brně, 

zakončená dlouhým potleskem publika ve sto-

je. Ale kulturních zážitků byla během festivalu 

celá spousta. 

Kdy bude příští festival? 

Příští festival se bude konat na podzim roku 2016 

(festival je bienale), v termínu říjen–listopad 2016.

Děkujeme a budeme se těšit na další 
festival.

Autorka: Kateřina Dobešová, 
oddělení komunikace
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Foto: Evžen Sobek
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Výbor Regionální rady Jihovýchod 

schválil dalších téměř 52 milionů ko-

run dotací pro brněnské parky, hřiště 

a sportoviště v Medlánkách, Novém 

Lískovci i centru města.

Celkem 37,4 milionu korun dotací je připrave-

no pro zásadní úpravy a ozdravení jižní 

a jihozápadní části parku pod hradem 

Špilberk a přístupové cesty na Špilberk

z ulice Údolní. V rámci regenerace parku bude 

řešeno především zpevnění komunikací as-

faltem a renovace zpevněných ploch, sadové 

úpravy a nová výsadba, obnovení parkového 

mobiliáře a obnoveno bude i veřejné osvětlení.

Dotace 6,3 milionu korun poslouží k regene-

raci dvou sportovních ploch na ulicích 

Botanická a Rybářská a vytvoření jed-

noho nového hřiště v lokalitě Vysoká

v městské části Brno-střed. Všechny lokality 

se nachází v husté zástavbě, kde je množství 

volných ploch pro sport a aktivní odpočinek 

velmi omezené. Nyní zde vzniknou moderní, 

volně přístupná, kvalitní a bezpečná víceúčelo-

vá  hřiště pro děti i dospělé.  V lokalitě Vysoká 

budou instalovány překážky pro trénink rychle 

se rozvíjejícího parkouru (parkour je metoda 

tréninku mysli a těla skrze pohyb v přirozeném 

prostředí), který bude třetím svého druhu 

v Brně.

Dotace téměř 8 milionů korun zajistí dokon-

čení sportovního areálu při ulici Hudco-

va v Medlánkách. Dojde zde k revitalizaci 

škvárového sportoviště, které je v současné 

době v naprosto nevyhovujícím stavu. Není 

zde funkční drenážní systém, takže po deštích 

na hřišti zůstává stát voda, sportoviště je ne-

pravidelně svažité a významným problémem 

je jeho vysoká prašnost, která zhoršuje ovzdu-

ší v nejbližším okolí a znemožňuje každodenní 

využití sportoviště dětmi a mládeží. Revitalizací 

tohoto nevyhovujícího sportoviště bude ko-

nečně dokončen víceúčelový sportovní areál, 

který bude sloužit nejen přilehlé základní škole, 

ale i pro potřeby široké veřejnosti a místní spor-

tovní organizace.

Sportovně rekreační areál Pod Plachta-

mi v Novém Lískovci získá díky dotaci té-

měř 8 milionů korun nové kvalitní fotbalové 

a softbalové hřiště, a to včetně vyřešení 

odvodnění obou sportovišť. V budoucnu pro-

jekt počítá s další etapou, kdy dojde k vybudo-

vání zázemí pro sportovce a správce areálu. 

Tato etapa bude realizována na vlastní náklady 

městské části.

Díky dotaci 6,5 milionu korun proběhne také 

regenerace víceúčelového hřiště, které 

je součástí areálu ZŠ a MŠ Merhautova

(základní škola má dvě samostatné budovy 

Merhautova 37 a Vranovská 17).  Hřiště bude 

rozděleno na volejbalové hřiště a na hřiště pro 

malou kopanou, budou zde běžecké dráhy. 

Areál hřiště bude doplněn kompletním do-

skočištěm pro skok daleký včetně odrazové-

ho břevna, bezpečnostních pryžových obrub 

a sektorem pro vrh koulí včetně odhodového 

břevna. Dále bude postaveno nové oplocení 

včetně vstupních uzamykatelných bran a bu-

dou odstraněny náletové dřeviny, které zasa-

hují do prostoru hřiště i oplocení. Areál bude 

přístupný široké veřejnosti i oddílům, krouž-

kům i neziskovým organizacím.

Přehled čerpání IPRM Brno:

Z ROP Jihovýchod bylo Brnu již 965 685 942 ko-

run dotací proplaceno, celkem 1 586 345 368 ko-

run dotací schváleno VRR. Ukončeno je 49 br-

něnských projektů, 34 projektů je schváleno VRR 

nebo jsou již v realizaci, 1 projekt je v hodnocení. 

Je zde naprosto reálný předpoklad, že město Brno 

využije takřka všechny dotační peníze, které mělo 

v ROP Jihovýchod k dispozici.

Více informací o ROP Jihovýchod nalez-

nete na stránkách www.jihovychod.cz.

VLNA NOVÝCH SPORTOVIŠŤ V BRNĚ NEKONČÍ
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