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Konečný počet projektů, které byly  zaregistrovány 
v ROP Jihovýchod. Úplně posledním projektem 
schváleným Výborem Regionální rady Jihovýchod je 
projekt Kraje Vysočina silnice II/523 Větrný Jeníkov-
Humpolec s požadovanou dotací 74,1 milionů korun.

Číslo měsíceČíslo měsíce

1701

SLOVO ÚVODEM

Milé čtenářky, čtenáři a příjemci dotací, 
tak jsme se plavili v moři dotací. U nás 
na úřadě to stále platí, protože se snaží-
me proplatit zbývající evropské dotace 
do regionu. Podařilo se nám už proplatit 
krásných 16 miliard korun na kvalitní roz-
vojové projekty.

Naše plavba, tedy výroční konference ROP 
Jihovýchod s názvem Plavba v moři dotací, 
se konala 10. června. Přes 200 účastníků 
konference se dozvědělo nejen naše pozitiv-
ní výsledky, ale především možnosti úspěš-
né plavby svých projektů v budoucnu. Jsme 
rádi, že pozvání přijali zástupci ministerstva 
pro místní rozvoj, krajů, města Brna a Jihlavy 
i zástupci měst jižní Moravy a Vysočiny. Foto-
reportáž z konference si můžete prohlédnout 
na straně 4.

V tomto čísle také uzavíráme třídílný seriál 
o nových dotačních přístupech v Integro-
vaném regionálním operačním programu. 
O aktuálním dění v programech nového pro-
gramového období vás budeme na stránkách 
newsletteru i nadále informovat. 

Navíc bylo dokončeno dalších pár prima pro-
jektů a některé vám dnes představíme. Třeba 
nové parkoviště a zázemí pod Pernštejnem jis-
tě na vašich prázdninových toulkách oceníte. 
V rozhovoru s ředitelem základní školy v Osto-
povicích se zase dozvíte, že i malé obce umí 
dobře čerpat dotace.

Děkujem za přízeň.
Krásné léto přeje redakce. 
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Pozdrav kapitána – devátý ročník výroční konference zahájil Jiří Běhounek, předseda Regionální 
rady a hejtman Kraje Vysočina

Evropská a národní fl otila – o podpoře regionálního rozvoje s i bez 
evropských dotací hovořila Klára Dostálová, náměstkyně ministryně 
pro místní rozvoj, a Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní 
rozvoj. Co se povedlo v ROP Jihovýchod bylo tématem prezentace 
ředitelky úřadu Marty Valešové.

Plavební plány pro naše kraje – prezentace zástupců krajských 
samospráv k regionálním strategiím přednesli za Jihomoravský kraj 
Lucien Rozprým, vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit 
Jihomoravského kraje, a Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje. 
Za Kraj Vysočina vystoupili Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního 
rozvoje, a Kamil Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu.

PLAVBA V MOŘI DOTACÍ JE UŽ ZA NÁMI

Ohlédněme se společně za devátým roč-
níkem konference ROP Jihovýchod, která 
se konala 10. června v hotelu Holiday INN. 
Všem řečníkům i účastníkům ještě jednou 
děkujeme.
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Města a obce v síti – tematicky oděná Marie Zezůlková, vedoucí 
Kanceláře strategie města Brna, představila spolupráci měst 
v brněnské aglomeraci. Doplnil ji také Petr Kostík, místostarosta města 
Slavkov u Brna. Z Jihlavy přijeli o integrovaném přístupu pohovořit 
Tereza Chloupková z oddělení strategie města a Tomáš Koukal, 
vedoucí odboru školství, kulturu a tělovýchovy.

Nemohli jste se konference zúčastnit a zajímají vás jednotlivé příspěvky 
a diskuse? Záznam z konference a prezentace přednášejících najdete 
na www.jihovychod.cz.

Bludný Holanďan – Zdeněk Peša, starosta města Olešnice, 
a Lukáš Vlček, starosta Pacova, hledali společně s Janem Karáskem 
a Richardem Hublem z Úřadu Regionální rady cestu pro úspěšné 
podání projektů v novém programovém období.

Přejeme šťastnou plavbu nejen v moři dotací!! 
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STAVBY ROKU 2014

STAVBA JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE 2014

Posláním soutěže je prezentace a propa-
gace kvalitních stavebních projektů v Ji-
homoravském kraji a přiblížení nejlepších 
stavebních děl a jejich tvůrců širší laické 
i odborné veřejnosti. Současně si soutěž 
klade za cíl propagovat projekční, doda-
vatelské a investorské subjekty, mající 
sídlo v Jihomoravském kraji, které realizují 
zajímavé stavby na území kraje. Vyhla-
šuje ji Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
v Jihomoravském kraji pod záštitou Jiho-
moravského kraje. Celkem bylo v soutěži 
přihlášeno 33 staveb. Kompletní seznam 
výsledků najdete na www.jmss.cz.

KATEGORIE: 
STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Výstavba MŠ Podolí modulárním 
systémem
Školka byla postavena modulárním systémem 
s důrazem na nízkou energetickou náročnost. 
Je teprve třetí stavbou tohoto typu v České re-
publice. Celá stavba trvala pouhé čtyři měsíce. 
Modulární školka byla postavena díky dotaci 
téměř 10 milionů korun z ROP Jihovýchod.

ZVLÁŠTNÍ CENA
Rekonstrukce vily Löw-Beer, Drobné-
ho 22, Brno
Slavná vila byla za dohledu památkářů velmi 
citlivě renovována i díky přidělené dotaci 
z ROP Jihovýchod ve výši 47 milionů korun. 
Vila prošla celkovou rekonstrukcí „od střechy 
po přízemí“.

STAVBA VYSOČINY 2014
V pondělí 8. června byly vyhlášeny výsled-
ky již 13. ročníku Stavby Vysočiny. Přihlá-
šeno bylo 28 staveb v osmi kategoriích. 
Soutěž Stavba Vysočiny se snaží prezen-
tovat a zviditelnit architekturu a staveb-
nictví širší laické i odborné veřejnosti 
a dát signál, že estetická a řemeslná kva-
lita se vyplácí. Kompletní seznam výsled-
ků najdete na www.stavbavysociny.cz

KATEGORIE: 
STAVBY PRO SPORT A VOLNÝ ČAS

Český mlýn – Relaxační centrum 
v Jihlavě
Sportovně relaxační centrum Český mlýn je 
ojedinělý ucelený areál pro odpočinek i aktivní 

trávení volného času obyvatel města Jihlavy. 
Vznikl v ideální lokalitě podél řeky, v sousedství 
tenisových kurtů, sportovní haly, areálu pro chov 
a výcvik koní a koupaliště Vodní ráj. Nabízí jeden 
z nejmodernějších skateparků v Česku a velký 
osvětlený okruh pro in-line bruslaře a cyklisty. 
Jsou zde i dětská hřiště a plochy pro míčové 
sporty. Český mlýn získal dotaci 31 milionů korun.

Prestižní stavbou Vysočiny roku 2014 
se stala rekonstrukce zámku Valeč 
na Třebíčsku. V soutěži o nejzdařilejší 
nové stavby v kraji získal tento zámek 
také nejvíc SMS hlasů od veřejnosti.
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HRAD PERNŠTEJN MÁ NOVÉ PARKOVIŠTĚ

Nové zázemí u parkoviště pod Pernštejnem

Parkoviště pro 91 osobních aut a šest 
autobusů vzniklo v podhradí při silnici 
směr Věžná. Parkující návštěvníci se od-
tud na hrad dostanou po cca 900 metrů 
dlouhé přístupové cestě, která je částí 
naučné stezky a je rovněž jednou z něko-
lika revitalizovaných historických pěšin, 
které byly v podhradí/lesoparku vybudo-
vány počátkem 19. století. Projekt mohl 
vzniknout i díky dotaci z ROP Jihovýchod 
ve výši zhruba 17 milionů korun.

Každý rok přibližně 16 tisíc aut, asi tisícov-
ka motocyklů a k tomu stovky jízd personálu 
hradu nebo tamní restaurace a další – toto 

množství vozidel nejenže dlouhodobě devas-
tovalo prostor před branou na prvním hradním 
nádvoří, ale především narušovalo povrch 
a ohrožovalo statiku historického kamenného 
mostu přes Smrčecký potok.

Nové parkoviště mohou návštěvníci využít 
rovněž jako východisko do okolí hradu, které 
je protkáno mnoha kilometry cest a pěšin, 
na nichž jsou rozmístěna odpočívadla s po-
sezeními a informačními tabulemi. Turisté tak 
mohou objevit zajímavá místa v blízkém i šir-
ším okolí Pernštejna a mohou na Nedvědicku 
strávit více času, než jen dobu nezbytně nut-
nou k vlastní prohlídce hradu. Stav parkoviště před a po rekonstrukci
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Od června 2015 můžete v Bílovicích nad 
Svitavou využít nový přestupní terminál 
Integrovaného dopravního systému Jiho-
moravského kraje, který je umístěn přímo 
u železniční stanice. Terminál vznikl i díky 
předpokládané dotaci z ROP Jihovýchod 
ve výši 20,3 milionu korun.

Stavba vyřešila naprosto nevyhovující příjezdo-
vou cestu k parkovištím a zastávkám autobusů, 
byly postaveny nové zpevněné plochy a pro-
běhla také s tím související výstavba dešťové 
kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Prostor jako celek má plnit potřeby cestujících 
i přepravců železnice a autobusů. Díky projektu 
vzniklo mnoho nových parkovacích míst včetně 
bezbariérových. Nové řešení bude sloužit nejen 
návštěvníkům Bílovic, ale zkvalitní také napojení 
Polanky na IDS JMK pomocí systému P+R, kte-
rý dodnes zcela chyběl. Přestupní uzel také uleh-
čí dopravě v Brně - Obřanech, které jsou velmi 
zatíženy automobily z Bílovic nad Svitavou. Slavnostní otevření projektu proběhlo 12. 6. 2015

NEJEN ZA LIŠKOU BYSTROUŠKOU SE DOSTANETE POHODLNĚJI



9

Můžete sami posoudit, kolik změn k dobrému proběhlo díky dotaci z ROP Jihovýchod.

KOLIK NAJDETE ROZDÍLŮ?

PŘESTUPNÍ TERMINÁL TŘEBÍČ

Předpokládaná dotace 

z ROP Jihovýchod: 51 milionů korun
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Mgr. Petr Juráček
ředitel ZŠ Ostopovice

Motto naší školy je: 
MŠ a ZŠ Ostopovice ... středem obce

NOVÁ ZAHRADA A STŘEŠNÍ TERASA ŠKOLY V OSTOPOVICÍCH U BRNA

I menší obce umí čerpat dotace. O tom jsme se přesvědčili například v Ostopovicích u Brna, kde v květnu slavnostně otevřeli velice 
pěkně vybavenou školní zahradu a opravdu nádhernou střešní terasu, která bude sloužit jak pro výuku, tak pro volný čas dětí ze 
školy a školky. Na podrobnosti k projektu jsme se zeptali ředitele ZŠ, Mgr. Petra Juráčka. Projekt Technické zhodnocení ZŠ a MŠ 
Ostopovice mohl vzniknout i díky dotaci z ROP Jihovýchod ve výši zhruba 2 miliony korun. 

Pane řediteli, co se skrývá za slovy 
Technické zhodnocení ZŠ a MŠ Osto-
povice v názvu vašeho projektu?
Naše MŠ a ZŠ se nachází v obci Ostopovice 
na kraji Brna. Obec má cca 1 600 obyvatel. 
Od roku 2010 se areál budovy zásadně upra-
vuje. Nejprve zřizovatel zahájil přestavbu bu-
dovy z 80. let 20. století. Z původní budovy 
tak zůstaly jen stropy a nosné sloupy. Projekt 
Technické zhodnocení ZŠ a MŠ Ostopovice 
je zaměřen na další rozvoj celého areálu. Při-
rozeně a řízeně doplňuje to, na co zřizovateli 
při generální přestavbě nezbyly fi nance. Dobu-
dovali jsme tak zelenou střechu, na které do té 
doby byl jen kačírek a nebyla přístupná. Dále 
jsme dovybavili učebny MŠ i ZŠ nábytkem. 
Na zahradě vzniklo vybavené dětské hřiště. 
Finance byly použity i na vybavení výpočetní 
technikou. Projekt je rozvrstven tak, aby jeho 
výstupy sloužily nejen žákům a pedagogům, 
ale i rodičům a veřejnosti. 

Celý projekt jste vymysleli v rámci ško-
ly nebo jste se radili s odborníky? 
Projekt reaguje na aktuální potřeby školy a v tom 
vnímám jeho přínos a smysluplnost. Škola měla 
vypracované dílčí projekty na řešení jednotli-
vých oblastí, které nebyly plně dotažené. Daná 
výzva ROP Jihovýchod tak byla pro nás cestou, 
na kterou jsme byli plně připraveni. Výhodou 
však bylo i to, že jednotlivé projekty na dovyba-
vení budovy i areálu přímo dodával nebo konzul-
toval architekt budovy. Podařilo se nám tak areál 
dobudovat v jeden celek, kde na budovu přiro-
zeně navazuje venkovní hřiště i zelená střecha.

Kolik dětí navštěvuje Vaši školu a škol-
ku a jak konkrétně budou nové prosto-
ry a místa využívat? 
Školu v současnosti navštěvuje 73 dětí v MŠ 
a 83 v ZŠ. Většina nábytku jsou skříně pro jed-
notlivé žáky. Děti tak mohou odkládat učební 
pomůcky včetně učebnic přímo ve třídě a ne-

musí vše odnášet domů. Počítače a interak-
tivní tabule slouží během výuky, již je však vy-
zkoušeli i senioři, pro které jsme připravili ICT 
kurz. Dětské hřiště a školní zahrada slouží pri-
márně pro naše žáky. V odpoledních hodinách 
je však otevřeno veřejnosti. Střešní zahrada 
je ideálním místem pro výuku i odpočinek při 
přestávkách. Od zprovoznění těchto prostor je 
škola během pohybové přestávky prázdná.

Mohou je děti a veřejnost využívat i při 
volnočasových aktivitách? 
Součástí žádosti byl i závazek, že nově vybu-
dované prostory nezůstanou pouze pro potře-
by školy. Motto naší školy je: „Středem obce“. 
To znamená, že se snažíme, aby v areálu školy 
probíhala nejen běžná výuka, ale i volnoča-
sové aktivity dětí, dospělých, komunitní akce, 
Dětský den, posezení u ohně, společné brigá-
dy a další. Areál je tak opravdu pro všechny 
od nejmenších po naše babičky a dědečky.
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Jaké máte ohlasy od rodičů, dětí a přá-
tel školy, líbí se jim? 
Celý areál jsme veřejnosti představili 17. května. 
Již nyní máme ohlasy pozitivní, protože podob-
ně zajištěné hřiště včetně hygienického zázemí 
v Ostopovicích není. Rodiče i děti tak po vyučo-
vání mohou zůstat na zahradě, napsat si úkoly, 
koupit si v sousední restauraci pití a pohrát si 
na herních prvcích. Možnost využití školy tak 
obrovsky vzrostl a od toho očekáváme i další 
zvyšování počtu žáků. Ke kvalitní výuce patří 
nejen profesionální pedagogové a personál, ale 
i příjemné a podnětné prostředí. Škola cílí na zá-
žitkovou pedagogiku – výuka prožitkem, která 
prochází nejen rukama, ale i rozumem a srdcem.

Co je na dotačních projektech obecně 
nejtěžší? 
Stejně jako má dotační program několik fází, 
je rozfázovaná náročnost i jejich jednotlivých 
naplnění. Na část úkonů jsme najali externisty 

a odborníky. Samotné řízení projektu, kontrola 
termínů, přebírání dodávek a další drobnosti 
však zůstávají při tak malé organizaci na ře-
diteli. Na druhou stranu je nutné podotknout, 
že jsme o dotaci zažádali dobrovolně. Chtěl 
bych touto cestou podpořit všechny k odvaze 

a trochu troufalosti. Jen tak lze na dotační tituly 
dosáhnout. Následně se obklopte zkušeným 
týmem a máte vyhráno.

Děkujeme za roz hovor.

Pro nejmenší jsou připraveny nové terasy u mateřské školky

Nová střešní učebna už slouží dětem Při pěkném počasí děti rády využijí i střešní terasu
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NOVINKY PRO OBDOBÍ 2014+ 3. DÍL

Připravili jsme pro vás seriál o nových přístupech v Integrovaném regionálním 
operačním programu (IROP). Ve třech blocích představujeme 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.



REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Dnes vám trochu nezvyklou formou 
otázek a odpovědí přiblížíme vše, co 
o Regionálních akčních plánech (dále 
RAP) víme.

Kde se vzala myšlenka RAP?
Uvažování o RAP nastartovaly v roce 2012 
tehdy ještě neschválené textace obecného na-
řízení 1083/2006 o evropských, strukturálních 
a investičních fondech, kdy Evropská komise 
používá pojem „územní dimenze“. Zároveň se 
již tuší, že Regionální operační programy (ROP) 
v programovém období 2014–2020 nebudou. 
Proto se začalo mluvit o tom, že ony „správné 
investice do správného území“ se dostanou 
právě přes RAP. 

Kdo začal prosazovat řešení územní di-
menze přes RAP?
O RAP se začali bavit tzv. územní partneři – 
Asociace krajů ČR, Svaz místních samospráv, 

Svaz měst a obcí ČR a zástupci Místních akč-
ních skupin. RAP tak vznikl aktivitou „bottom 
up“, čili na základě iniciativy nevládních aktérů.

Co to tedy RAP je?
RAP přestavuje přehledný souhrn aktivit, které 
je možné fi nancovat u operačních programů, 
doplňkově i z národních fondů. Téměř každý 
soubor aktivit je podložen konkrétními projek-
ty. Pro informaci a celkovou provázanost RAP 
obsahuje i aktivity ITI, IPRÚ a MAS (o těchto 
integrovaných nástrojích jsme psali v minulých 
číslech).

Jak se dál s RAP bude pracovat?
Důležité je, že RAP akceptovalo Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR.  Na národní a regionální 
úrovni MMR ustanovilo orgány, které budou 
s RAP pracovat – tzv. Národní stálou konfe-
renci (dále NSK) a Regionální stálou konferen-
ci (RSK). Hlavním posláním RSK je formální 

schválení a příprava RAP v krajích, NSK má 
za cíl jednotlivé RAP, respektive požadavky 
na dotace do krajů a specifi ckých územích 
v nich, projednat s řídícími orgány operačních 
programů a dalšími partnery.

Kde se o RAP můžeme dočíst více?
Odpověď na otázku, které aktivity v operač-
ních programech mohou být využity pro 
územní dimenzi, naleznete v Národním doku-
mentu k územní dimenzi. Organizaci všech 
integrovaných nástrojů potom najdete v Meto-
dickém pokynu integrované nástroje. Jednot-
livé RAP a RSK v krajích je potřeba vyhledat 
na krajských webových stránkách.

V další části newsletteru najdete rozhovory 
s přímými aktéry RAP, kde si můžete přečíst 
i praktická doporučení, jak se do RAP zapojit.

Mgr. Viktor Jaroš
vedoucí odboru řízení programu
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V KRAJÍCH

Co je Regionální akční plán (RAP) 
a proč vlastně vznikl?
Regionální akční plán pro území Jihomoravského 
kraje (RAP JMK) je základním dokumentem pro 
činnost Regionální stálé konference pro území Ji-
homoravského kraje (RSK JMK).  Je vypracován 
na základě principu partnerství pro realizaci územní 
dimenze ESI fondů v územním obvodu kraje a ná-
rodních fi nančních zdrojů s cílem naplnění Strate-
gie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (SRR 
ČR). RAP JMK vzniká s výhledem do roku 2023. 
Je základním nástrojem provazujícím aktivity reali-
zované v rámci územní dimenze operačních pro-
gramů a PRV s ostatními rozvojovými aktivitami 
jednotlivých aktérů na území kraje. Propojuje strate-
gický rozvoj území kraje s národní úrovní. RAP JMK 
konkretizuje možné využití ESIF a dalších zdrojů 
k naplnění cílů regionální politiky kraje. RAP JMK 
je podkladem pro řídící orgány operačních progra-
mů, zjišťuje pro ně absorpční kapacitu a pomáhá 
zacílit výzvy. Viz. www.rskjmk.cz 

Jak jej tvoříte? Jakým způsobem pro 
něj zjišťujete informace, např. jednotli-
vé projektové záměry?
Zpracování RAP JMK je dán Postupem pro 
zpracování RAP Strategie regionálního rozvoje 
ČR 2014–2020. Zpracování RAP JMK zajiš-
ťuje sekretariát RSK JMK na odboru regionál-
ního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje. Od podzimu 2014 do jara letošního roku 
vznikla databáze připravenosti projektových 
záměrů z území kraje, která se postupně ak-
tualizuje. Zapojení územních partnerů vyplývá 
z důsledného naplňování principu partnerství 
a budování kvalitní víceúrovňové správy. Při 
práci na RAP spolupracujeme s krajskými part-
nery příslušných resortů (např. úřady práce, 
pobočkami AOPK, pracovními skupinami RSK, 
PS pro KAP apod.) tak, aby nedocházelo k du-
plicitě vykonávaných aktivit a byla podpořena 
vzájemná spolupráce zajišťující dostatečný 
a oboustranný přenos informací. V rámci pro-

cesu tvorby RAP JMK se postupně ustavují 
odborně-tematické pracovní skupiny, kterých 
bude v podmínkách kraje šest. Vlastní zpraco-
vání RAP JMK probíhá na základě sumariza-
ce získaných informací o absorpční kapacitě 
a rozvojových prioritách území kraje, dále  se 
pokračuje projednáním v příslušných pracov-
ních skupinách, rozpracováním textové části 
RAP  RSK,  vytvořením odpovídajících aktivit 
RAP JMK a dopracováním textové části RAP 
s oporou v reálných datech získaných z území. 
Finalizaci RAP JMK  má na starosti sekretariát 
RSK JMK z podkladů od pracovních skupin. 
Po projednání a schválení RSK JMK je RAP 
JMK odeslán do Národní stálé konference 
(při MMR).

Ing. Ivo Minařík, MPA
vedoucí odboru regionálního rozvoje 
Jihomoravského kraje
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ROZHOVOR

Rekonstrukce mostu, Ivančice

Pokud se s projektovým záměrem 
v RAP počítá, získá automaticky dotaci 
z evropských fondů?
Pokud je projektový záměr součástí databáze 
připravenosti projektů (absorpční kapacita úze-
mí kraje), a zároveň je fi nancovatelný z ESIF, tak 
informace o projektu jsou podkladem pro zaci-
lování výzev OP popř. připravovaných národ-
ních dotačních titulů.
Projektový záměr promítnutý do RAP JMK 
automaticky dotaci nezíská, protože svou kva-
litou musí v rámci výzvy prokázat, že je dobře 
zpracovaný a má v území své opodstatnění.

Jaká je vazba RAP na tzv. integrované 
nástroje?
RAP JMK přebere z jednotlivých integrova-
ných nástrojů z území kraje aktivity ve stejné 
struktuře, jakou má databáze připravenosti 
projektů. Aktivity jsou tematicky projednané 
s nositeli integrovaných nástrojů, aby nedo-
cházelo v rámci RAP JMK  k duplicitám. Mají 
informativní charakter a mají doplňovat cel-
kovou informaci o absorpční kapacitě území 
kraje, tímto jsou soustředěny na jednom místě 
v RAP JMK.

 Myslíte si, že budou Řídící orgány vy-
hlašovat na základě RAP cílené výzvy?
Věříme, že ano. Systém je takto nasta-
ven, v rámci kraje to začíná fungovat, ale je 
na MMR, NSK a jednotlivých řídících orgá-
nech, jak s informacemi na centrální úrovni 
naloží. Systém není nijak z předešlého období 
odzkoušen, takže pokud se budou výzvy vy-
hlašovat na základě podkladů o připravenosti 
absorpční kapacity z území, tak je to správně.



STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V KRAJÍCH

Co je Regionální akční plán (RAP) 
a proč vlastně vznikl?
Regionální akční plány jsou základním doku-
mentem provazujícím aktivity realizované ze-
jména v rámci územní dimenze operačních 
programů s ostatními rozvojovými aktivitami 
jednotlivých aktérů na území kraje. Regionální 
akční plán formuluje Regionální stálá konferen-
ce na základě spolupráce s partnery v území. 
Regionální akční plán vznikl jako reakce na ne-
existenci Regionálních operačních programů 
v období 2014–2020, čímž regiony v podsta-
tě ztratily možnost ovlivňovat zaměření připra-
vovaných výzev. Vznikem RAP bude umož-
něno alespoň částečně se s řídícími orgány 
podílet na formulování a cílení vhodných inter-
vencí prostřednictvím operačních programů.
Jak jej tvoříte? Jakým způsobem pro 
něj zjišťujete informace, např. jednotli-
vé projektové záměry?

Regionální akční plán je primárně postaven 
na sebraných záměrech od jednotlivých 
subjektů z území.  Jde především o záměry 
od kraje, obcí, jejich příspěvkových organizací, 
vysokých škol, dále neziskových organizací, 
ale i podnikatelských subjektů. Celkem se nám 
sešlo více jako 1400 záměrů. U těchto záměrů 
jsme vyhodnotili jejich relevantnost vůči ope-
račním programům a dále jsme je museli při-
řadit k typově odpovídající tematické aktivitě 
regionálního akčního plánu.

Pokud se s projektovým záměrem 
v RAP počítá, získá automaticky dotaci 
z evropských fondů?
RAP není součástí schvalovacího mechani-
smu jednotlivých projektů v rámci OP, slouží 
spíše jako podkladový materiál pro řídící orgá-
ny při zjišťování absorpční kapacity a zacilová-
ní výzev, stanovení jejich objemu a nastavení 

jejich vhodného harmonogramu. V tuto chvíli 
není stanoveno, zda budou záměry, které jsme 
použili pro tvorbu RAP, nějakým způsobem 
bodově zvýhodněny.

Jaká je vazba RAP na tzv. integrované 
nástroje?
Integrované nástroje, což je v případě Kraje 
Vysočina IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace 
a SCLLD jednotlivých MAS, by neměly být 
schvalovány Regionální stálou konferencí 
a ani nebudou přímo součástí RAP. Samozřej-
mě z důvodu provázanosti aktivit se snažíme 
sledovat v jakém objemu a na co budou tyto 
strategie zacíleny, jejich vyčíslení však bude 
v rámci RAP pouze doplňkové.

doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
vedoucí odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina
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ROZHOVOR

Pavilon pro matku a dítě, Nemocnice Třebíč

Zámek v Třebíči

 Myslíte si, že budou Řídící orgány vy-
hlašovat na základě RAP cílené výzvy?
Na tuto otázku je složitá odpověď. Bude to zá-
viset na pokračujících jednáních s jednotlivými 
řídícími orgány. Některé řídící orgány se k RAP 
staví velmi rezervovaně, každopádně pokud 
alespoň v rámci IROP a některých dalších 
OP bude RAP vhodným způsobem využíván 
ve prospěch našeho regionu, lze považovat 
existenci RAP za přínos.
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Úkoly byly rozmanité – vylez, poskládej, uhodni, poznej, 
projeď…

Odpolednem za doprovodu hudby provázeli a nejen děti 
bavili klaun Hubert s kamarádkou.

Závěrečná odměna byla opravdu zasloužená, s úkoly 
museli pomáhat i rodiče.

Pohoda panovala celé odpoledne, tlak se všem zvýšil jen při 
závěrečném losování cen.

Odpoledne se i malovalo na obličej, seznamovalo s hasič-
ským vozem, šplhalo, skákalo a tancovalo.

HVĚZDOBRANÍ 2015

Předposlední sobotní odpoledne před 
prázdninami patřilo rodinám s dětmi 
a všem ostatním velkým i malým ná-
vštěvníkům. Přišli si zasoutěžit, po-
bavit se a vyhrát pěkné ceny. Čekalo 
na ně 12 stanovišť s úkoly, které se te-
maticky vázaly k vybraným dotovaným 
projektům z ROP Jihovýchod v Jihomo-
ravském kraji a Kraji Vysočina. 

Více fotografi í na 
www.jihovychod.cz/tiskove-centrum/fotogalerie
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•  vybudované a rekonstruované terminály a zastávky, 
které denně použije 220 tisíc cestujících? Největší je 
brněnský uzel na České.

•  obnovené památky, které navštíví 2,5 milionu turistů 
a další objekty pro cestovní ruch s návštěvností 
téměř 4,5 milionu turistů ročně

•  nové školy a školky, které navštěvuje 80 tisíc 
předškoláků, žáků, učňů a studentů

•  přístroje zachraňující životy v nemocnicích, které 
ročně ošetřují 160 tisíc hospitalizovaných pacientů 
a dalších 600 tisíc pacientů ošetří ambulantně

•  400 míst v denních stacionářích a 926 lůžek 
v objektech sociální péče

• 935 nových pracovních míst
• hladší provoz na 400 kilometrech silnic v krajích

VÍTE, ŽE DÍKY PROJEKTŮM Z ROP JIHOVÝCHOD 
MÁME V REGIONU…



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

NAUČNÁ STEZKA K PRAMENŮM 

POČÁTEK A OKOLÍ

Díky dotaci z ROP Jihovýchod čtyři miliony korun byla 

upravena naučná stezka v okolí Počátek. Kaple sv. Kateřiny 

je pro milovníky historie přístupná k prohlídkám. 


