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SLOVO ÚVODEM

Milé čtenářky, čtenáři a příjemci dotací, 
v těchto měsících ukončujete své projekty a našim úkolem je ve spolupráci s vámi je propla-
tit. Letošní rok je posledním, kdy jsou výdaje z ROP Jihovýchod způsobilé. Práce na obou 
stranách je ještě mnoho, zbývá totiž proplatit z evropských peněz více než 4,7 miliardy ko-
run. Letos z této částky ukrojíme 2,6 miliardy korun. Zbytek zvládneme v roce 2016. 

V dalších letech se budete setkávat s pracovníky úřadu při kontrolách udržitelnosti projektů 
a možná i při případných auditech. Uzavírání programu bude pokračovat až do roku 2017, kdy 
budeme skládat účty Evropské komisi v závěrečné zprávě. 

ROP Jihovýchod však ještě nekončí! Stále schvalujeme nové projekty, o kterých si můžete přečíst 
v prvním článku tohoto newsletteru. Pozveme vás do vysočinského ráje – centra EDEN v Bystřici 
nad Pernštejnem nebo na jarní výlety po evropských projektech. 

Pěkné jarní dny přeje redakce

Cyklostezky fi nancované z ROP Jihovýchod navštíví 
v letních měsících v průměru až 400 lidí za den.  

V roce 2014 byla ve spolupráci s Nadací partnerství o.p.s. 
měřena návštěvnost cyklostezek vybudovaných s pomocí 
prostředků z ROP Jihovýchod. Technologie sčítání byla 
založena na rozdílnosti teplot lidského těla a okolního 
prostředí. Díky dvěma odděleným čidlům dokázala rozlišit 
také směr pohybu. V porovnání s předchozím měřením 
tak vzrostl průměrný počet návštěvníků o 65 za den.
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DALŠÍCH 51 MILIONŮ PRO BRNO

Sportovní hřiště, Brno

Výbor Regionální rady Jihovýchod  schvá-
lil více než 51 milionů korun dotací pro 
Brno. Ještě pět nových projektů tak 
město stihne zrealizovat v posledním 
možném roce pro jejich fi nancování
z ROP Jihovýchod. Knihovna Jiří-
ho Mahena, Areál dopravní výcho-
vy na Riviéře a několik školních 
a veřejných hřišť a sportovišť získají dota-
ci na svůj rozvoj.

Dotace více než osm milionů korun poslou-
ží k rozšíření služeb Knihovny Jiřího Ma-

hena pro širokou veřejnost. Projekt se primárně 
zaměřuje na rozvoj služeb vzdělávacího charak-
teru, které chce podpořit moderními interaktivní-
mi vzdělávacími pomůckami a programy. Budou 
pořízeny např. rychlé moderní počítače, skener, 
bude zavedena čipová výpůjční a zabezpečova-
cí technologie. Projekt je podstatnou částí zamě-
řen i na vzdělávání a práci s osobami se specifi c-
kými potřebami. Novinky budou využívat dospělí 
čtenáři a studenti, dětští čtenáři, školy, osoby se 
specifi ckými potřebami, cílovou skupinou jsou 
i senioři, tedy obecně široká veřejnost města 
Brna a okolí. 

Městská část Brno-Židenice, díky schvále-
né dotaci téměř 23 milionů korun, bude 
revitalizovat celkem pět sportovišť, 
která jsou v současné době v nevyhovujícím 
stavu. Rekonstruována budou hřiště při ulicích 
Šámalova, Boettingrova a Souběžná. Na ZŠ 
Kamenačky bude zrekonstruována stávající tě-
locvična a přistavena nová nářaďovna, na škol-
ním dvoře bude vybudováno nové hřiště se 
šatnami a oplocením. Při ZŠ Krásného dojde 
k rekonstrukci víceúčelového hřiště s atletic-
kým oválem. Nová školní hřiště budou využívat 
jak žáci základních škol, tak i široká veřejnost.
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ZŠ Brno, Horníkova 1, bude rekonstruovat 
a rozšiřovat sportovně rekreační plochy 
v areálu. Přislíbená dotace činí více než 
sedm milionů korun. Rekonstrukcí projde 
atletický ovál, sektor pro skok do dálky, bude 
vytvořena nová plocha pro streetball a pro 
venkovní posilovací stroje. Součástí projektu je 
i rekonstrukce dětského hřiště, které bude vyba-
veno novými hracími prvky a dojde k úpravě do-
padové plochy. Bude zde také osazen altán pro 

odpočinek ve stínu v letních měsících. V rámci 
projektu bude vybudováno i záchytné oplocení 
a osvětlení hřiště na malou kopanou a budou 
osazeny nové lavičky a odpadkové koše. Nová 
sportoviště budou využívat především žáci ZŠ 
a MŠ Horníkova a studenti Gymnázia Hády. 
Sportoviště budou v mimoškolní době otevřena 
veřejnosti a místním organizacím.

II. etapa projektu výstavby Areálu 
dopravní výchovy na Riviéře může být 
zahájena i díky dotaci 5,8 milionu korun. 
Areál dopravní výchovy bude vybaven nový-
mi pomůckami pro výuku dopravní výchovy. 
Jedná se o vybavení velínu a hřiště technikou, 
vybavení šaten a zázemí, pořízení interaktiv-
ních pomůcek, trenažérů, simulátorů, nábyt-
ku, technické vybavení sálu a tří učeben. Dále 
bude pořízen nábytek a výpočetní technika 
pro vybavení kanceláří, kamerový systém a pří-
stupový zabezpečovací systém. Hřiště budou 
využívat děti předškolního věku, děti a mládež 
školního věku, děti a mládež s handicapem, 
rodiče s dětmi, senioři, školní metodici preven-
ce, pedagogové a výchovní pracovníci škol 
i odborná veřejnost. 

I díky dotaci ve výši 7,2 milionu korun
může začít rekonstrukce víceúčelového 
hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 v Bo-
hunicích. Aktuálně dojde k revitalizaci tribuny 
a ploch víceúčelového hřiště. Současný stav 
areálu je celkově nevyhovující. Tribuna je ergo-
nomicky špatně řešena, betonový povrch se 
drolí a celkově již neodpovídá potřebám mo-
derního sportoviště. Povrch plochy sportoviště, 
umělá tráva minulé generace, je zcela nenávrat-
ně degradován. Povrch je výrazně kluzký, místy 
potrhaný (vystupuje lajnování) a při deštích se 
projevuje nefunkčnost podkladní drenážní vrst-
vy, takže nedochází k odvodnění povrchu. Dru-
há etapa by v budoucnu měla řešit výstavbu zá-
zemí pro sportovce a revitalizaci sportovní dráhy. 
Sportoviště bude nadále sloužit pro výuku na ZŠ 
a zároveň bude umožněn vstup pro veřejnost.

Více informací o ROP Jihovýchod najde-
te na stránkách www.jihovychod.cz.

Autorka: Kateřina Dobešová,
tisková mluvčí

Tolik žádostí o platbu jsme z ROP Jihovýchod proplatili příjemcům.

Poslední proplacenou žádostí o platbu byla žádost města Miroslav na úpravu veřejného 
prostoru ulic Mlýnská a Česká.

ROP Jihovýchod má k dnešnímu dni ukončeno 733 projektů, v realizaci 206 projektů, 
proplaceno 14,1 miliardy korun (čistě evropských peněz) a zbývá ještě zhruba 4,7 miliardy 
korun k proplacení.Číslo měsíceČ lo měsíceo sícČísl měs e

1 500

Sportovní hřiště, Brno

DALŠÍCH 51 MILIONŮ PRO BRNO POKRAČOVÁNÍ
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HVĚZDÁRNA BRNO PŘIPRAVUJE VĚDECKOU STEZKU

Projektu Přírodovědné kognitorium – 
vědecká stezka byla schválena dotace 
více než 7,1 milionu korun.  Brno tak zís-
ká vědeckou stezku v okolí hvězdárny 
a planetária Brno, která bude tvořena 
třemi skupinami exponátů, rozdělenými 
do tematických kategorií. 

Každá ze skupin nabídne návštěvníkovi jinou 
metodu poznávání, a to: Pozoruj – na vlastní 
zkušenosti poznávej svět, Zkoumej – aktivně 
se zapoj, Bav se – pro potěchu oka i duše. 

Stezka se bude skládat z nejméně desíti stano-
višť interaktivních exponátů v okolí hvězdárny, 
zařazených do přírodovědných souvislostí. 

Jednotlivé exponáty budou mechanické s in-
tuitivním ovládáním, s textovými návody a gra-
fi ckými ikonami. Pro vážné zájemce budou 
k dispozici video návody identifi kované QR 
kódy a elektronická verze průvodce expozicí 
bude ke stažení zdarma. 

Stezka bude nepřetržitě přístupná po celý ka-
lendářní rok. Vědecká stezka by měla být do-
končena již letos na konci srpna. Celý projekt 
je zacílen na podporu zájmu o přírodní vědy, 
inspiraci malých i velkých návštěvníků a snahu 
probudit v nich zájem o objevování a poznává-
ní reálného světa.

Více zajímavostí z hvězdárny si můžete 
přečíst na www.hvezdarna.cz
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Jaro je zde, a tak je ta správná chvíle se vydat do přírody a na výlety za poznáním. Přijměte pozvání na pár tipů na zajímavá místa, která získala 
podporu z Regi onálního operačního programu Jihovýchod. Krásné jaro!

JARO ZAČALO, JE ČAS VYRAZIT NA VÝLET!

Pivovar byl poslední budovou zámeckého areálu v Žirovnici, která dosud 
nebyla modernizována a zpřístupněna veřejnosti. Jedná se přitom o kul-
turní nemovitou památku, barokní stavbu z roku 1640. Díky evropské 
dotaci mohl být pivovar revitalizován a bylo v něm otevřeno Knofl íkářské 
muzeum, kde jsou k vidění expozice knofl íkářství a perleti, šicích strojů 
a pivovarnictví. Návštěvník zde najde ukázky různých druhů perletě, jejich 
naleziště a perleťářské stroje. Zjistí, jak historická perleťářská dílna vypa-
dala a jaké výrobky dokázali vyrobit žirovničtí perleťáři. V expozici šicích 
strojů je vystavena bohatá kolekce, kterou shromáždil za léta sběratelské 
činnosti Jiří Vetýška. Atmosféru bývalého pivovaru pak navozuje malá 
expozice části pivovarnické výroby v 1. patře budovy. Parkovou úpravou 
okolí, novým dětským hřištěm a venkovním amfi teátrem se podařilo z pi-
vovaru vytvořit příjemné místo pro odpočinek a zábavu dospělých i dětí.

Dva mandloňové sady v Hustopečích jsou zasazeny do mimořádně 
zachovalé a hodnotné přírody a jsou jedinými na území České repub-
liky. Jsou doslova obklopeny lokalitami, které patří k nejvýznamněj-
ším v České republice i v Evropské unii. V rámci projektu byla vybu-
dována Mandloňová stezka dlouhá necelých 9 kilometrů. Po cestě 
se seznámíte se zajímavostmi o mandloních, okolní přírodě a krajině 
i jejím využívání, které jsou uvedeny na sedmi informačních tabulích. 
Odpočinout si můžete v altánu u Předního rybníka a po cestě na dal-
ších posezeních. Mandloňová stezka je určena pro pěší a cyklisty, 
vjezd motorových vozidel je zakázán. Nově vybudovaná rozhledna 
stojí na okraji mandloňového sadu na Hustopečském starém vrchu 
v nadmořské výšce asi 300 metrů. Vysoká je 17,4 metru, přičemž 
vyhlídková plošina se nachází ve výšce 12,6 metru. 

KNOFLÍKÁŘSKÉ MUZEUM V ŽIROVNICI MANDLOŇOVOU STEZKOU 
NA ROZHLEDNU
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Hrad Pernštejn je největším a jedním z nejvýznam-
nějších moravských hradů. Gotický hrad z polovi-
ny 13. století se tyčí na skále nad obcí Nedvědice. 
Monumentální stavba Pánů z Pernštejna byla 
do 16. století několikrát přebudována a rozšířena 
a nebyla nikdy za svoji historii dobyta. Pomocí do-
tace byla vytvořena naučná stezka dlouhá téměř 
4 kilometry, která je zaměřená na sídelní tématiku 
s hlavním centrem hradem Pernštejnem a před-

stavuje historické atraktivity a přírodní zajímavosti 
okolí. Byla obnovena nefunkční cesta lesoparkem, 
která je součástí národní kulturní památky hradu. 
Naučná stezka je vybavena informačními tabule-
mi, posezeními, lavičkami i stojany na kola. Stezka 
přispěje k prodloužení turistické sezony, která byla 
dosud omezena pouze na otevírací dobu hradu. 
Dále pomůže zviditelnění pamětihodností a zají-
mavostí, které byly třeba již zapomenuty.

Dalešická přehrada je největší vodní nádrží v Kraji Vysočina. Leží na řece 
Jihlavě nedaleko Třebíče a Náměště nad Oslavou. Dalešická přehrada 
byla postavena v letech 1971 až 1979 a má dvě nádrže – jednu u Kra-
molína a druhou u obce Mohelno. Přehrada a její okolí je doslova rájem 
pro turisty a rekreanty, nabízí nespočet výletních cílů. V létě můžete pod-
niknout výletní plavbu, protože vlny Dalešické přehrady brázdí loď Vyso-
čina s kapacitou 150 cestujících. Kolem přehrady se tyčí zříceniny dvou 
středověkých hrádků, Kozlova a Holoubka. Bronz nachytáte na travna-
to-písčité pláži pod Koněšínem nebo na Hartvíkovické pláži. Milovníci 
přírody mohou navštívit národní přírodní rezervaci Mohelenskou hadco-
vou step, která patří k nejpozoruhodnějším a nejcennějším rezervacím 
v České republice. Jedná se vlastně o rozsáhlý skalnatý amfi teátr nad 
údolím řeky Jihlavy.

Archeopark Mikulčice je národní kulturní památkou. V 8. a 9. století 
zde byl velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech 
v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 hektarů. Významné 
místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských 
věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Tolik základní 
fakta. Již teď vás láká na procházky areálem nebo do blízkého lesa 
na medvědí česnek. V Mikulčicích se nyní připravují na 55. návštěv-
nickou sezónu, která začne 1. dubna. Jste srdečně vítáni. 

PO NAUČNÝCH STEZKÁCH NA HRAD PERNŠTEJN

DALEŠICKÁ PŘEHRADA ARCHEOPARK MIKULČICE
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Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštej-
nem se 23. března 2015 otevřelo široké 
veřejnosti. V Horácké vesnici poznáte ži-
vot našich předků, v Panském dvoře se 
dozvíte, jak se vaří pivo, vyrábí mošt nebo 
bylinkové mýdlo, co všechno umí zvířata 
na statku anebo se stanete na chvíli ko-
vářem a řezbářem. Svět živlů – to je Eko-
pavilon. ROP Jihovýchod podpořil vznik 
tohoto unikátního projektu dotací téměř 
116 milionů korun. 

Individuální návštěvníci i rodiny s dětmi jej teď 
mohou navštívit každý víkend. V týdnu bude 
centrum otevřeno i pro žáky základních a střed-
ních škol, které čekají zajímavé přednášky 

a workshopy, tematické programy, zaměřené 
na přírodu, ekologii a historii. 

V Horácké vesnici uvidíte repliky dobových 
stavení z 19. století a ukázky tradičních lido-
vých řemesel, jako například včelař, hrnčíř, 
tkadlec a mnohá další. Víte, co je to pazderna? 
A jak vypadala obydlí statkáře a mlynáře? Do-
zvíte se také, jak funguje mlýnské kolo. 

Areál Panského dvora je složen z několika 
expozic, např. pivovar a moštárna, ve které si 
budete moct vyrobit domácí mošt. V zelené 
lékárně si přivoníte k mnoha bylinkám a bu-
dete mít možnost zakoupit si voňavé olejíčky, 
mýdla i masti. Nevynechte návštěvu kovárny 

a truhlárny. K nejoblíbenějším atrakcím tu patří 
velká krtčí nora. 

Nejen pro děti je zajímavá i farma EDEN. Mů-
žete se projet traktorem nebo vyzkoušet, 
s jakými nástroji a postupy zemědělci pracovali 
dříve. Na farmě také uvidíte hospodářská zvířa-
ta, jako krávy, ovce, kozy, koně či slepice. Kromě 
stálých expozic plánují provozovatelé téměř 
na každý měsíc tematickou dvoudenní akci.

Jednou z prvních akcí byly Dny země, 
které se konaly 18. a 19. dubna.

Autorka: Kateřina Dobešová,
tisková mluvčí

Slavnostní otevření centra Dobová stavení v Horácké vesnici

VYRAZTE NA VYSOČINU DO RÁJE
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Řadu novinek i pro příjemce dotací přinesla 
technická novela zákona o veřejných zakáz-
kách. Po náročném procesu úprav a schvalo-
vání vstoupila v platnost 6. března 2015, kdy 
byla zveřejněna také ve Sbírce zákonů ČR. 

Vládní novela usnadní zadávání veřejných zaká-
zek, a to je skvělá zpráva pro mnoho příjemců ev-
ropských dotací. Do nového předpisu se promítly 
změny vyplývající nejen z praxe, ale také některé 
požadavky, které kladou nové evropské směrnice. 
Nová pravidla usnadní hodnocení tendrů podle 
více kritérií a sníží význam nabízené ceny, naopak 
posílí zkušenosti a kvalifi kaci pracovníků. Novela 
také ruší povinnost zrušit zadávací řízení v případě, 
že se přihlásí anebo po vyhodnocení zbyde pouze 
jediný uchazeč. Rychlejší by mělo být i řízení u Úřa-
du pro ochranu hospodářské soutěže. 

Zajímají vás konkrétní změny? Tady jsou.

Možnost hodnotit osoby podílející se 
na plnění veřejné zakázky a sociální as-
pekty (§ 78 odst. 4)
Hodnocení zaměřené na cenu nemůže v ně-
kterých případech dostatečně zajistit kvalitu po-
skytnutých služeb. Nově tak mohou být dílčími 
hodnotícími kritérii např. organizace, kvalifi kace 
a zkušenosti osob, zapojených do realizace 
veřejné zakázky, pokud mají významný vliv 
na plnění předmětné veřejné zakázky. Rovněž 

je nově umožněno hodnotit i vliv na zaměstna-
nost osob se ztíženým přístupem na trh práce. 

Vypuštění povinnosti zrušit zadávací 
řízení při jedné nabídce (§ 71 odst. 6, 
§ v84 odst. 1 písm. e)
Po necelých třech letech je zrušena povinnost 
zadavatele zrušit zadávací řízení v případě, kdy 
zadavatel obdrží pouze jednu nabídku nebo 
po posouzení nabídek zbyde k hodnocení pou-
ze jedna nabídka. 

Povinnosti při použití elektronické auk-
ce. Úprava posouzení mimořádně nízké 
nabídkové ceny v rámci elektronické 
aukce (§ 77 odst. 1, § 97 odst. 1 a 11)
V případě použití elektronické aukce je hod-
notící komise nově výslovně povinna provést 
posouzení a hodnocení nabídek před jejím 
zahájením. Nově je také zakotvena povinnost 
po ukončení elektronické aukce posoudit na-
bídkové ceny z hlediska výskytu mimořádně 
nízké nabídkové ceny. 

Širší využití jednacího řízení bez uve-
řejnění (§ 23 odst. 7 písm. a)
Jednací řízení bez uveřejnění je možné využí-
vat i pro dodatečné stavební práce či dodateč-
né služby, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách. Nicméně je potřeba 
vést v patrnosti, že tyto dodatečné práce musí 
vzniknout v důsledku okolností, které nemohl 
zadavatel jednající s řádnou péčí předvídat. 
Nově se zde tedy objevuje pojem „jednání 
s řádnou péčí “, který nahrazuje dosavadní „ob-
jektivně nepředvídatelné okolnosti.“ Přesto to 

neznamená, že by zadavatel mohl veškerou 
odpovědnost za dodatečné práce přenést 
na třetí osoby. Novela také nově navyšuje 
fi nanční limit pro zadání dodatečných prací 
z 20 % na 30 % ceny původní veřejné zakázky. 

Některé změny v oblasti dohledu 
ÚOHS (§ 114, § 115, § 117a, § 117c, 
§ 120, § 121)
Navrhovatel je nově povinen k návrhu pro za-
hájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 
připojit v elektronické podobě písemné důkazní 
prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li 
součástí dokumentace o veřejné zakázce.

Horní hranice pro kauci spjatou s podáním ná-
vrhu pro zahájení řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele se zvýšila na 10 milionů korun. 

Byla stanovena zvláštní ustanovení o průběhu 
řízení, jako např. elektronizace podání, přeru-
šení řízení s cílem získat odborné stanovisko 
nebo znalecký posudek nebo lhůta k vyjádření 
se k podkladům rozhodnutí. 

Došlo také ke změně odpovědnosti právnic-
ké osoby za správní delikt. Tato odpovědnost 
nově zaniká, jestliže Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže o něm nezahájil řízení do tří 
let (původně pěti let) ode dne, kdy se o něm 
dozvěděl, nejpozději však do pěti let (původně 
deseti let) ode dne, kdy byl spáchán.

Mezi správní delikty bylo nově zařazeno i neza-
slání nebo neuchování dokumentace k veřejné 
zakázce.

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PŘINÁŠÍ ŘADU ZMĚN. 
I PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ
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PRVNÍ KOMUNITNÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V KRAJI VYSOČINA

V Havlíčkově Brodě bylo na začátku letošního roku slavnostně otevřeno nové komunitní chráněné bydlení pro lidi s duševním one-
mocněním. Je určeno především těm, kteří dlouhodobě pobývali v ústavní péči. Nyní se v osmi bytech učí žít samostatně. Na re-
konstrukci objektu byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši téměř 12 milionů korun. 

Oslovili jsme Marii Kudrnovou, vedou-
cí oddělení řízení projektů města Ha-
vlíčkův Brod, abychom se o projektu 
dozvěděli více. Zajímalo nás například, 
v jakém stavu byl dům, ve kterém chrá-
něné bydlení vzniklo a k jakému účelu 
byl dříve využíván.
Revitalizovaný objekt byl městem využíván 
jako náhradní bydlení pro osoby sociálně vy-
loučené či ohrožené sociálním vyloučením. 
Po celou dobu jeho užívání byl nájemníky 
devastován, rovněž tak i okolí bylo z hlediska 
životního prostředí zatíženo množstvím odpa-
dů. Poslední dva roky před rekonstrukcí jeho 
technický stav dokonce neumožňoval jeho uží-
vání. Realizací projektu došlo k sanaci objektu 
a k možnosti jeho opětovného využití.

Jak vznikla myšlenka vytvoření chrá-
něného bydlení? Hledali jste pro něj 
ve městě vhodné místo nebo jste na-
opak přemýšleli, jak využít budovu a zro-
dila se myšlenka chráněného bydlení?

Impulsem přípravy projektu byl požadavek 
na rekonstrukci vybydleného objektu, který 
byl již několik let zařazen v kategorii tzv. brown-
fi elds. Budova je v majetku města a bylo nutné 
vyřešit situaci dané lokality smysluplným vyu-
žitím. Na základě jednání s poskytovatelem do-
tace, se sociálním odborem Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a poskytovateli sociálních slu-
žeb ve městě Havlíčkův Brod bylo rozhodnuto 
připravit projektový záměr rekonstrukce ob-
jektu na potřebnou sociální službu chráněné 
bydlení pro osoby s duševním onemocněním, 
neboť realizace této služby je plněním jednoho 
ze základních poslání obce.

Při pohledu na krásnou budovu i její 
interiér si dnes již těžko představíme 
jeho původní zdevastovanou podobu, 
o které jste mluvila. Z ní vycházel i ob-
sah celého projektu, na který jste zís-
kali dotaci. Co všechno bylo předmě-
tem projektu?
Předmětem projektu byla komplexní rekon-
strukce zcela neobyvatelného objektu by-
tového domu směřující k vybudování osmi 
bytových jednotek, které splňují z hlediska 
uspořádání a vybavení podmínky potřebné 
sociální služby chráněného bydlení pro osoby 
s duševním onemocněním.

Z původní budovy zůstaly pouze krovy, obvo-
dové zdi a strop nad sklepem. Rekonstrukcí 

došlo k úpravě uspořádání bytových jedno-
tek a sociálního zařízení. Součástí stavby bylo 
provedení sanačních prací, elektroinstalace, 
plynoinstalace, zdravotechniky, vodovodní 
a kanalizační přípojky. Kompletně jsme vymě-
nili také okna a dveře. Před otevřením byly byty 
doplněny vnitřním vybavením. 

Byl pro Vás tento projekt něčím obtíž-
ný, ať už v administraci projektu nebo 
jeho fyzické realizaci? 
S administrací projektů s dotací ROP máme 
velké zkušenosti. Toto je již náš devátý projekt. 
Předešlé jsou, právě i díky ochotě pracovníků 
Regionální rady, již úspěšně ukončeny. Průběh 
realizace je vždy závislý na kvalitě zpracování 
žádosti. Tento projekt, vzhledem k rozsáhlosti 
stavby, byl po administrativní stránce velice 
náročný. Rekonstrukce starého objektu je vždy 
komplikovanější než stavba na „zelené louce“ 
a toto se promítlo i do vlastní fyzické realiza-
ce projektu. Díky profesionálnímu přístupu 
a vstřícnosti pracovníků RR se nám podařilo 
projekt zdárně ukončit a tím otevřít první ko-
munitní chráněné bydlení v Kraji Vysočina.

Děkujeme Vám za informace i pěkná 
slova. Samozřejmě i nás vždy těší, když 
je projekt zdárně hotov a může sloužit 
svému dobrému účelu.

Ing. Marie Kudrnová
vedoucí oddělení 
řízení projektů
Město Havlíčkův Brod
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V rekonstruovaném domě č. p. 311 v ulici 5. května vzniklo komunitní chráněné bydlení s osmi 
byty pro osoby s duševním onemocněním.

Na podrobnosti k jeho užívání jsme se 
proto zeptali Lucie Henzlové ze společ-
nosti FOKUS Vysočina, vedoucí toho-
to komunitního chráněného bydlení. 
Nejdříve jsme ji poprosili, jestli by nám 
mohla popsat, jak byty komunitního 
chráněného bydlení v Havlíčkově Brodě 
vypadají, ať víme, jak si je představit.
K dispozici je celkem osm bytů 2+kk v byto-
vém domě se samostatným vchodem. Dům 
nemá bezbariérový přístup. Je v běžné bytové 
zástavbě. V jednom bytě bude bydlet jeden 
nebo dva lidé. Celková kapa cita je 12 osob. 
Byty jsou vybaveny samostatným sociálním 
zařízením a kuchyňkou. V přízemí budovy je 
společenská místnost a kancelář pracovníků 
služby. Služba se snaží vytvářet podmínky 
srovnatelné s podmínkami v běžném životě.

Všichni nějakou představu máme, ale 
můžete nám říct, k čemu jsou chráněná 
bydlení vlastně tak důležitá, kde nyní 
žijí duševně nemocné osoby?
Lidé s duševním onemocněním, kteří nemají 
ve svém sociálním okolí dostatečnou pod-
poru v bydlení, často dlouhodobě setrvávají 
v režimu hospitalizace, nebo čekají na přijetí 
do některého pobytového zařízení v celé ČR. 

Chráněné bydlení je důležité k tomu, aby se 
lidé s duševním onemocněním učili bydlet sa-
mostatně a nebyli trvale závislí na ústavní péči.

Poslední otázku máme na Vaše před-
stavy spojené s budoucností tohoto 
domu. Máte nějaké další plány?
Do budoucna bychom rádi ve spolupráci s měs-
tem upravili okolní prostory tak, aby nabídly 
možnost odpočinku nejenom našim klientům, 
ale i lidem z okolních domů.

Našim hlavním přáním je, aby se dům a jeho 
obyvatelé stali běžnou součástí společenství 
ve městě Havlíčkův Brod.

Přejeme Vám, ať se tak stane a klientům 
přejeme, ať se jim v novém domově líbí.

Děkujeme za rozhovor.

Autorka: Helena Zálešáková,
oddělení komunikace

Mgr. Lucie Henzlová
vedoucí komunitního 
chráněného bydlení 
Fokus Vysočina
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NOVINKY PRO OBDOBÍ 2014+ 2. DÍL

Připravili jsme pro vás seriál o nových přístupech v Integrovaném regionálním 
operačním programu (IROP). Ve třech blocích představíme zásadní změny v po-
hledu na evropské dotace v novém programovém období. V rozhovorech na dané 
téma se dozvíte, jak k těmto principům přistupují hráči regionálního rozvoje v Ji-
homoravském kraji a na Vysočině.

IROP

ITI

MAS

RAP

INTEGROVANÝ PŘÍSTUP
Integrovaný přístup znamená nejen pro-
pojení různých aktivit, ale především pro-
pojení jednotlivých strategií při rozvoji úze-
mí. Integrované investice jsou možností, 
jak slučovat fi nanční zdroje z EU z několika 
prioritních os jednoho nebo více operač-
ních programů k rozvoji území.

Integrovaný přístup je možno využít 
v rámci nových integrovaných nástrojů – 
ITI, IPRÚ a SCLLD (viz dále).

ZACÍLENÍ TÉMA/MÍSTO
Do plánování projektů se nově zapojí také 
místní akční skupiny (MAS). Působí přímo 
v dané lokalitě a mají největší přehled, jaké 
potřeby je třeba naplňovat. Cílem MAS 
je využít strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje k zlepšení života na ven-
kově. V IROP mohou využít až 8 miliard 
korun na projekty v oblasti zdravotnic-
kých služeb a vzdělávání, sociální oblasti, 
v dopravě i ochraně kulturního dědictví.

JEDEN PROGRAM – 
JEDNO ŘÍDÍCÍ CENTRUM
Snížení počtu regionálních operačních 
programů ze sedmi do jednoho je no-
vinkou v programovém období 2014+. 
Řízení programu bude mít na starosti 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Jako řídící 
orgán má ministerstvo nejvyšší zodpo-
vědnost za realizaci celého programu. 
Centralizace má vést k efektivnějšímu 
a jednoduššímu využívání evropských 
investic v regionech.

SPOLUPRÁCE MEZI PARTNERY
Nové programové období bude ve zna-
mení větší spolupráce mezi partnery 
v daném území. Předpokládá se společ-
ný postup veřejné správy, akademické 
obce, podnikatelského i neziskového 
sektoru a veřejnosti. Důležitou roli bude 
hrát kvalitní strategické plánování.

Pro prosazení společných zájmů vznikají 
v regionech Regionální stálé konference 
(RSK). RSK je komunikační, plánovací 
a koordinační platformou, která pro-
střednictvím Regionálního akčního plá-
nu (RAP) ukazuje společnou představu 
o potřebách a směřování evropských 
i národních zdrojů do regionů.
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INTEGROVANÝ PŘÍSTUP V EVROPSKÝCH FONDECH

Horkým tématem v oblasti evropských 
fondů je mnohokrát skloňovaný inte-
grovaný přístup. Co to doopravdy zna-
mená a jaké jsou jeho výhody?

Integrovaný přístup představuje zvláštní 
nástroj pro uplatnění nového principu EU – cí-
lení investic do konkrétních území, tzv. územní 
dimenze. Jeho přínosem je zejména dosažení 
vyšší kvality strategického plánování, řízení 
a efektivnější vynakládání fi nančních prostřed-
ků. Zároveň představuje z pohledu EU silně 
prosazovaný způsob implementace evrop-
ských fondů pro rozvoj regionů, měst a obcí.

Integrované přístupy obecně vyžadují časovou, 
územní a i kauzální provázanost jednotli-
vých typů projektů. V nejlepším případě by mělo 
jít o kombinaci investičních a neinvestičních pro-
jektů, které dohromady vytváří silnější efekt. 

Co je Integrovaná územní 
investice (ITI)?
Jedná se o novinku – uplatnění integrova-
ného přístupu – z dílny Evropské komise pro 
programové období 2014–2020. V českém 
kontextu to znamená investiční strategii největ-
ších měst, která vychází z rozvojové strategie 

území. ITI umožňuje pro dosažení cílů tohoto 
plánu sdružovat fi nanční prostředky napříč 
několika prioritními osami jednoho operačního 
programu nebo dokonce využít více programů 
najednou. A právě v tom je integrovaný přístup 
cenný. Vyčlenění jedné oblasti, například do-
pravy, nemá smysl, aniž by se vzaly v úvahu 
ekologické, sociální a jiné oblasti. 

V ČR existuje sedm metropolitních oblastí, kde 
se uplatní integrované rozvojové strategie. Mimo 
Brněnskou oblast sem patří Hradecko-pardubic-
ká aglomerace, Olomoucká, Pražská, Plzeňská 
a Ostravská metropolitní oblast a Ústecko-Cho-
mutovská aglomerace. Projekty v integrované 
strategie budou podpořeny prostřednictvím 
IROP, OP VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání), OP 
PIK (Podnikání a inovace), OP ŽP (Životní prostře-
dí) a OP PPR (Praha – pól růstu). 

Co je Integrovaný plán 
rozvoje území (IPRÚ)?
Podobně jako ITI se jedná o novinku pro nové 
programové období. Tato strategie je v mno-
hém velmi podobná strategii pro ITI, ale je 
určena menším městům. IPRÚ se připravuje 
pro Karlovy Vary, Liberec–Jablonec nad Ni-
sou, České Budějovice, Jihlavu, Zlín a Mladou 
Boleslav. Strategie IPRÚ má vymezit přesně 
území a na základě jeho zhodnocení prioritní 
oblasti, v rámci kterých budou následně rea-
lizovány jednotlivé projekty. Projekty budou 
vybírány a realizovány v souladu s potřebami 
území a s tím, jaké budou podporované aktivi-
ty z operačních programů. 

Brněnská 
metropolitní oblast
Brněnská metropolitní oblast je funkční městská 
oblast se silnými denními vazbami na město 
Brno. Celé území zahrnuje 167 obcí a žije v ní té-
měř 610 000 obyvatel. V území se koncentruje 
řada ekonomických aktivit, ale i problémů, které 
je nutné řešit integrovaným způsobem, který 
přinese synergické efekty pro celou oblast. 

Práce na strategii začaly v roce 2014. V sou-
časné době je fi nalizována analytická a návr-
hová část strategie. 

Strategie je rozdělena na následující oblasti:
– veřejná doprava,
– životní prostředí,
– konkurenceschopnost a vzdělávání,
– sociální oblast a zdraví.

Mezi typické integrované aktivity, které Br-
něnskou aglomeraci zajímají, patří například 
podpora rozvoje veřejné hromadné dopravy, 
zateplování veřejných budov, zvyšování kapa-
cit školských zařízení včetně mateřských škol 
a podpora vědy a výzkumy v brněnských vy-
sokých školách a výzkumných pracovištích. 

ITI – nástroj integrovaných strategií roz-
voje území. Umožňuje koordinaci navzá-
jem provázaných a územně zacílených in-
tervencí z různých prioritních os jednoho 
či více programů.

IPRÚ – nástroj integrovaných strategií 
rozvoje území. Řešené území představu-
je jádrové město a jeho spádové území, 
tzv. regionální póly rozvoje (Karlovy Vary, 
Liberec-Jablonec nad Nisou, České Budě-
jovice, Jihlava, Zlín a Mladá Boleslav).
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Jihlavská 
sídelní aglomerace
Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy 
(IPRÚ) představuje střednědobou strategii pro 
plánovací období 2014–2020 zpracovanou 
pro území Jihlavské sídelní aglomerace (JSA). 
Funkční území JSA bylo vymezeno na základě 
dojezdových, migračních, dopravních a dal-
ších dynamických vazeb. Vymezené území 
JSA zahrnuje včetně statutárního města Jih-
lavy 75 obcí.

Vymezené území zaujímá zhruba 13 % rozlohy 
Kraje Vysočina. V sídelní aglomeraci žije přibliž-
ně 99 tisíc obyvatel. 

Vize Jihlavské aglomerace v roce 2023 stojí 
na třech klíčových tématech – ekonomice, do-
pravě a životním prostředí. Jihlavská aglomera-
ce bude v roce 2023 živým organismem pro-
sperujícím z klíčových hospodářských odvětví, 
z místní znalostní ekonomiky a z dobré do-
stupnosti. Bude nabízet vysokou kvalitu života 
ve zdravém a bezpečném životním prostředí. 

  METROPOLITNÍ OBLASTI
  OBLASTI IPRU

ÚSTECKO-
CHOMUTOVSKÁ

HRADECKO-
PARDUBICKÁ

PRAŽSKÁ

PLZEŇSKÁ

BRNĚNSKÁ

OLOMOUCKÁ

OSTRAVSKÁ

Karlovy Vary

České 
Budějovice

Jihlava
Zlín

Mladá
Boleslav

Liberec–
Jablonec nad Nisou
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BRNĚNSKÁ METROPOLITNÍ OBLAST SE PŘIPRAVUJE NA NOVÉ DOTAČNÍ OBDOBÍ

Nad rozvojem strategie města Brna a přípravou 
integrovaných projektů bdí Marie Zezůlková, 
vedoucí Kanceláře strategie města Brna.

Jak se Vám daří vyjednávat o alokaci 
pro strategii s řídícími orgány?
Zástupci ITI měst se pravidelně účastní 
jednání s řídicími orgány, kde objasňujeme 
intervenční logiku integrovaných strategií 
a zároveň upřesňujeme požadavky na aloka-
ce do specifi ckých cílů jednotlivých operač-
ních programů pro integrované projekty. Kus 
práce máme už úspěšně za sebou, nicméně 
situace je stále poměrně problematická u Mi-
nisterstva životního prostředí, které je řídícím 
orgánem OP Životní prostředí, a u Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy, které 
je řídícím orgánem pro OP Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Tyto operační programy zatím 
nevyčlenily téměř žádné alokace pro integro-
vaný nástroj ITI. Ale věřím, že i zde nalezneme 

konsensus, tak jako s ostatními operačními 
programy.

Jak bude prakticky probíhat komuni-
kace nositele ITI s partnery v území 
v rámci realizace strategie?
V rámci procesu tvorby integrované strategie 
byla zřízena Řídící skupina (politické projedná-
ní) a čtyři tematické pracovní skupiny (věcně 
obsahové zaměření strategie), které se pravi-
delně scházejí. Pracovní skupiny jsou složeny 
z tematických expertů všech relevantních 
stakeholderů – města Brna, Jihomoravského 
kraje, obcí ORP, neziskového sektoru, hos-
podářských komor aj. Kromě těchto setkání 
probíhá celá řada bilaterálních upřesňujících 
jednání, a to jak na úrovni jednání s jednotlivý-
mi řídícími orgány operačních programů, tak 
i na úrovni jednotlivých subjektů v Brněnské 
metropolitní oblasti. Navíc plánujeme, že čin-
nost řídicí skupiny i pracovních skupin neskon-

čí schválením strategie. Tyto skupiny budou 
fungovat po celou dobu naplňování integro-
vané strategie a budou se podílet na přípravě 
integrovaných projektů nebo na hodnocení 
souladu projektů se strategií.

Metodický pokyn pro využití integrova-
ných nástrojů nechává poměrně široké 
možnosti využití podpory. Která témata 
budete v rámci strategie akcentovat?
Uvědomujeme si, že strategie je intervenční 
dokument a navíc cílí pouze na vybraná stě-
žejní integrovaná témata. Těmi jsou v přípa-
dě Brněnské metropolitní oblasti především 
veřejná doprava (prodloužení tramvajových 
tratí, dopravní terminály, cyklodoprava), životní 
prostředí (odkanalizování, opatření proti suchu 
a povodním), sociální oblast nebo rozvoj obec-
ního školství. Vše s vazbou na související kon-
cepční dokumenty.

Dr. Ing. Marie Zezůlková
vedoucí Kanceláře strategie města Brna



17

ROZHOVOR

Moravské náměstí v Brně

Máte přesnější představu o absorpční 
kapacitě území ITI? Máte seznam pro-
jektových záměrů?
S obcemi v zázemí jsme zahájili dialog ve spo-
lupráci s Jihomoravským krajem již před 
třemi lety. Za tu dobu jsme s nimi v pravidel-
ném kontaktu a myslím, že se nám podařilo 
obce přesvědčit, že metropolitní spolupráce 
je oboustranně výhodná, protože celou řadu 
problémů prostě není možné řešit individuál-
ně. Vedeme databázi ITI projektů, která nám 
slouží jako podklad pro následné jednání s řídí-
cími orgány. Obzvlášť u fi nančně nejnáročněj-
ších projektů máme celkem jasnou představu 
o rozpočtu a harmonogramu, aby se vše stihlo.

Máte dostatek lidí pro administraci 
jednotlivých projektů?
Brno, jakožto nositel integrované strategie, je 
připraveno vytvořit několikačlenný tým „ma-
nažera ITI“, který bude zodpovědný za úspěš-
nou přípravu a realizaci této strategie. Zároveň 
jsme připraveni být zprostředkujícím subjek-
tem v rozsahu posuzování souladu jednot-
livých projektů se strategií. Detaily ohledně 
administrace a řízení strategie momentálně 
řešíme s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Považujete nově zvolený systém za po-
sun dopředu?
Rozhodně ano. Nástroj ITI umožňuje vybra-
ným metropolitním oblastem – jak to již ostat-
ně funguje v řade západoevropských zemích 
– integrovaně plánovat, koordinovat a násled-
ně i realizovat nejpalčivější rozvojová témata 
z více než jedné prioritní osy jednoho či více 
operačních programů. Tím vzniká žádaný sy-
nergický efekt a dochází k efektivnímu naklá-
dání s veřejnými prostředky. Je to tedy jakási 
„vyšší dimenze“ strategického plánování a kva-
litativní posun oproti nástroji IPRM z minulého 
programového období. I když jedním dechem 
je nutné dodat, že úspěšné nastavení integro-
vaných územních investic v ČR je nesmírně ná-
ročnou záležitostí, a to i vzhledem k tomu, že 
česká legislativa s metropolitní rovinou vůbec 
nepočítá. Ale věřím, že již koncem roku 2015 
bychom se mohli dočkat prvních výzev pro 
nástroj ITI.
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PŘÍPRAVA STRATEGIE PRO JIHLAVU A OKOLÍ

Nastavení rozvojové strategie města a nejvý-
znamnějšími evropskými projekty se zabývá 
také Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje 
města Jihlavy.

Jak se Vám daří vyjednávat o alokaci 
pro strategii s řídícími orgány?
Jihlava se dlouhodobě snaží vyjednávat s ří-
dícími orgány jednotlivých operačních pro-
gramů podmínky a postupy Jihlavské sídelní 
aglomerace pro realizaci IPRÚ a prokazovat 
provázanost, účelnost a přínosnost připravo-
vaných projektů a jejich dopad do aglomera-
ce. Není to diskuse jednoduchá, ne všechny 
řídící orgány jsou tomuto nástroji nakloněny 
a argumentace o účelnosti pouze skutečně 
komplexních integrovaných projektů mnohdy 
naráží na neochotu tento integrovaný nástroj 
přijmout, byť je uveden v Národním dokumen-
tu k územní dimenzi.

Jak bude prakticky probíhat komuni-
kace nositele IPRÚ s partnery v území 
v rámci realizace strategie?
Základním stavebním kamenem této komuni-
kace bude podrobné informování stávajících 
i potenciálních partnerů strategie IPRÚ pro-
střednictvím různých komunikačních kanálů. 
V předchozím programovém období se při 
realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
osvědčila např. komunikace prostřednictvím 
webových stránek statutárního města Jihlavy, 
přímá e-mailová komunikace či zveřejňování 
důležitých informací v regionálním tisku. Tyto 
prostředky budeme využívat i nadále. Součas-
ně již během přípravy integrované strategie 
probíhají jednání odborných pracovních sku-
pin zaměřených na tematické oblasti řešené 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje území 
Jihlavské sídelní aglomerace ustanovených 
z řad partnerů a nositele IPRÚ. Obdobná jedná-
ní tematických pracovních skupin a následně 

řídícího výboru IPRÚ předpokládáme rovněž 
ve fázi realizace integrované strategie. Novou 
komunikační platformu v programovém obdo-
bí 2014–2020 budou dále představovat se-
tkání tzv. Regionální stálé konference. V obec-
né rovině však doposud nejsou implementační 
postupy závazně stanoveny.

Metodický pokyn pro využití integrova-
ných nástrojů nechává poměrně široké 
možnosti využití podpory. Která témata 
budete v rámci strategie akcentovat?
Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní 
aglomerace se primárně zaměřuje na posílení 
konkurenceschopnosti území pomocí intenziv-
nějšího propojení trhu práce a sektoru vzdělá-
vání. Další prioritou je rozvoj udržitelných forem 
dopravy a zachování vysoké kvality životního 
prostředí, která přirozeně vytváří předpoklady 
pro spokojený život obyvatel aglomerace. Tato 
témata potvrdila i provedená analýza vymeze-

Ing. Alena Kottová
vedoucí odboru rozvoje města Jihlavy
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Mateřská škola, Demlova 34a, Jihlava

ného území. Ostatní oblasti, které jsou v rámci 
této aglomerace rovněž k řešení, budou připra-
vovány pro individuální žádosti.

Máte přesnější představu o absorpční 
kapacitě území IPRÚ? Máte seznam 
projektových záměrů?
V rámci tvorby integrované strategie byla shro-
mážděna celá řada projektových záměrů. Sna-
žili jsme se zejména o prověření plánovaných 
záměrů v tematických oblastech, které jsou 
blízké stanoveným cílům a vizi IPRÚ. Tento 
„zásobník“ projektů samozřejmě není v tuto 
chvíli defi nitivní a počítáme s jeho aktualizací 
v průběhu celého programového období. Po-
kud bych měla přesto hovořit o konkrétním 
údaji, jedná se o projektové záměry v hodno-
tě za více jak dvě miliardy Kč. Přitom pro šest 
Integrovaných plánů rozvoje území, které jsou 
v rámci České republiky vymezeny, je aloková-
na částka 10 miliard korun.

Máte dostatek lidí pro administraci 
jednotlivých projektů?
Pracovníci Magistrátu města Jihlavy získali 
během předchozího programového období 
2007–2013 cenné zkušenosti s úspěšnou re-
alizací celé řady projektů a nyní očekáváme, že 
bude možné tyto zkušenosti zúročit rovněž při 
administraci projektů zařazených do integrova-
né strategie. Tým lidí na odboru rozvoje měs-
ta, který je zodpovědný za jejich přípravu, má 
kromě získaných zkušeností i podporu celého 
vedení města. Pozici projektového manažera, 
která byla součástí Integrovaného plánu roz-
voje města, již bohužel v tomto nadcházejícím 
období nelze spolufi nancovat z EU. Na statutár-
ní město Jihlava jako nositele IPRÚ tak budou 
s největší pravděpodobností přesunuty veškeré 
fi nanční náklady spojené s administrací, respek-
tive s naplňováním všech podmínek a povin-
ností při realizaci tohoto nástroje, na rozdíl od ITI 
i CLLD.

Považujete nově zvolený systém za po-
sun dopředu?
Ano, domnívám se, že nový přístup kladoucí 
ještě větší důraz na smysluplnost, efektivitu 
a vzájemnou synergii jednotlivých opatření 
v řešeném území s sebou přinese větší pozi-
tivní dopady než velký počet drobných indi-
viduálních projektů a je plně v souladu s mo-
derními trendy regionálního rozvoje. Přesto si 
neodpustím poznámku, že přestože bylo dlou-
hodobě proklamováno, že toto nové období 
bude připraveno s dostatečným předstihem, 
je více než jasné, že byť hovoříme o období 
2014–2020, ve skutečnosti budeme rádi, po-
kud první projekty zahájíme v roce 2016.
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 PARK MALÝ HEULOS

Dotace z ROP Jihovýchod pomohla oživit část 

území parku v Jihlavě. Areál nabízí dětské hřiště 

s herními prvky, je zde napojena stezka pro chodce 

a cyklisty a byla vysazena nová zeleň.

Malá scéna se používá pro pořádání kulturních 

a jiných společenských akcí.


