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CENTRÁLNÍ  MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 

VE VELKÉ BÍTEŠI

prošlo celkovou rekonstrukcí. Náměstí se díky 

projektu proměnilo v upravenou krásně barevně 

dlážděnou plochu s místem pro zeleň a odpočinek. 

Navazující projekt doplnil severní část 

o přestupní terminál s parkovacími místy 

a přístřešky. Dotace z ROP Jihovýchod 

je 12,7 milionu korun.

Foto: Evžen Sobek
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  Defi nitivní počet projektů, které prošly Úřadem 
Regionální rady Jihovýchod, je 1 701.
  Ukončeno máme k dnešnímu dni 823 projektů.
  V realizaci stále ještě je a dokončuje se 111 projektů.
  Máme proplaceno 16,9 miliardy korun – 
čistě podíl EU.
  Máme proplaceno 18,1 miliardy korun – 
podíl EU + spolufi nancování ze státního rozpočtu 
a spolufi nancování z krajského rozpočtu.
  Zbývá nám proplatit 1,8 miliardy korun – 
čistě podílu EU.
  Celková alokace ROP Jihovýchod je zhruba 
18,7 miliardy korun.

Jak si 
stojíme 
ve fi nále 
programu?

SLOVO ÚVODEM

Mgr. Marta Valešová, MBA
ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod

Krásné Vánoce a v novém roce všechno 
dobré přeji vám, čtenářům a partnerům 
Regionální rady Jihovýchod. Je to nádher-
ný čas setkávání a dárků a něco z toho také 
dnes najdete v našem posledním letošním 
newsletteru. Můžete se těšit na setkání s lid-
mi, kteří se poslední roky podílejí na chodu 
regionální rady a ROPu Jihovýchod nebo 
na realizaci některých významných projek-
tů. Představíme vám zajímavé projekty, kte-
ré byly dokončeny v posledních měsících.

S blížícím se koncem roku a po devíti letech 
fungování regionálního operačního programu 
(někdy také ROPu či dokonce ropovodu) bych 
ráda touto cestou poděkovala za spolupráci 
všem, kteří se podíleli na uskutečnění téměř 
tisíce projektů a pomohli tím oběma našim kra-
jům stát se atraktivnějšími a komfortnějšími ne-
jen pro práci, ale i jednoduše řečeno pro život.

Díky vám všem a ať máte krásný rok 
2016.
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LEDEN DUBENUDÁLOSTI ROKU 2015

Vybrali jsme pro každý měsíc uplynulého roku jednu významnou nebo zajímavou událost spojenou s čerpáním dotací z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. Připomeňme si události letošního roku:

LEDEN

BŘEZEN

ÚNOR

DUBEN

Löw-Beerova vila

  předání symbolického 
klíče od slavné 
brněnské vily 
s expozicí
  dotace 47 milionů 
korun
  www.vilalowbeer.cz

Mateřská škola 
v Drásově

  zahájení provozu nové 
školky pro 125 dětí
  dotace 23,5 milionu 
korun
  www.zstgmdrasov.cz

Chráněné bydlení 
v Havlíčkově Brodě

  slavnostní otevření 
komunitního 
chráněného bydlení
  dotace téměř 
13 milionů korun

  www.fokusvysocina.cz

Překročena hranice 
14 miliard korun 
proplacených dotací

  realizaci úspěšně 
ukončilo 733 projektů
  proplaceno 
14,1 miliardy korun
  www.jihovychod.cz
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UDÁLOSTI ROKU 2015 KVĚTEN SRPEN

ČERVENEC

KVĚTEN

SRPEN

ČERVEN

Svatý kopeček 
v Mikulově v novém

  opravení 
a zpřístupnění kostela 
sv. Šebestiána 
a přilehlé kampanily
  dotace 7,6 milionu 
korun
  www.mikulov.cz

Slovácké hradiště 
v Mikulčicích

  slavnostní otevření 
nového pavilonu 
návštěvnického 
centra
  dotace téměř 
28 milionů korun
  www.masaryk.info

Náměstí v Benešově 
u Boskovic

  dokončení 
revitalizace centra 
obce
  dotace 4,6 milionu 
korun

  www.benesov-u-
boskovic.cz

Nový terminál a vlak 
v Třebíči

  souprava Stadler Regio 
Spider 844 s polepem je 
jedním z 13 vlaků pro 
Vysočinu za více než 
200 milionů korun
  dotace na výstavbu 
terminálu 46,4 milionu 
korun
  www.trebic.cz
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ZÁŘÍ PROSINECUDÁLOSTI ROKU 2015

Pozn.: V přehledu událostí je uveden jen jeden zástupce projektů ukončených v daném měsíci, celkem bylo v letošním roce 2015 úspěšně ukončeno 

téměř 300 projektů dotovaných ROP Jihovýchod.

ZÁŘÍ ŘÍJEN

Den pro děti: 
Na suchu i na ledě

  zábavné odpoledne 
na Zimáčku 
a v přilehlých 
jihlavských 
Smetanových sadech 
navštívilo 
na 500 účastníků

Dopravní hřiště 
na Riviéře v Brně

  zahájení provozu 
nejmodernějšího 
a největšího dopravního 
hřiště v ČR
  dotace 69 milionů 
korun

  www.dopravnihristebrno.cz

LISTOPAD PROSINEC

Rekonstrukce 
zámku Miroslav

  dokončení stavebních 
úprav jižního křídla 
a nákupu vybavení 
a zařízení pro expozice 
  dotace 21 milionů 
korun

  www.miroslavskyzamek.cz

Proplaceno již více než 
16 miliard korun. Více 
na:

  www.jihovychod.cz
  www.facebook.com/
ropjihovychod/
  www. youtube.com/
user/URRRSJihovy-
chod
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ŠKOLKA I ŠKOLA V RÁJEČKU BUDOU MÍT NOVÉ TŘÍDY

Projekt přístavby MŠ a ZŠ Ráječko je u konce, i díky přislíbené dotaci z ROP Jihovýchod ve výši téměř 11,5 milionu korun. Nová třída 
mateřské školy nabídne dalších 25 míst pro děti z Ráječka a okolí, nová třída základní školy, která nahradí starou a nevyhovující, 
zajistí žákům moderní a dostatečně velké prostory odpovídající aktuálním potřebám výuky. 

ROP Jihovýchod od roku 2007 podpořil 
na jižní Moravě a na Vysočině dosud celkem 
44 projektů, které řeší problematiku mateř-
ských škol za celkem téměř 322 milionů 
korun dotací. 

Celkem 28 projektů řešilo novou výstav-
bu, nebo přístavbu, nástavbu a tedy rozší-
ření počtu míst ve školkách. Jsou to mimo jiné 
školky v Rousínově, Rosicích, Újezdě u Brna, 

Starovičkách, Medlově, Drásově, Velkém Me-
ziříčí, Lípě, Jihlavě i Brně a dalších. 

Dalších 16 projektů bylo zaměřeno na bu-
dování nových nebo vybavování stávajících 
hřišť, sportovišť, zahrad a dalších volno-
časových prostor pro děti z mateřských škol, 
třeba v Bořeticích, Moravském Žižkově, Blan-
sku, Ostopovicích, Okříškách, Lomnici nebo 
Radostíně nad Oslavou. 

Aktuálně je v realizaci a jde do fi nále ještě dalších 
šest projektů zaměřených na rozšíření kapacity 
mateřských škol a pět projektů řešících venkovní 
volnočasové a sportovní zázemí pro děti za cel-
kem 132,5 milionu korun dotací z ROP Jiho-
východ. Do rozvoje školství – mateřských, 
základních a středních škol šly již více než dvě 
miliardy korun. Bylo podpořeno 190 škol 
a školek na jižní Moravě a Vysočině, které na-
vštěvuje na 80 000 dětí, žáků a studentů 

Kompletně nová mateřská škola v DrásověNová třída MŠ Ráječko je připravená přivítat děti
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JAKÝ PRO VÁS BYL PROJEKTOVÝ ROK 2015?

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady Jihovýchod 
a hejtman Kraje Vysočina

Bc. Zdeněk Pavlík
místopředseda Regionální rady Jihovýchod

a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

ANKETA

Našim hlavním cílem bylo dokončit všechny rozpracované projekty, do konce roku ukončit realizace a následně dotáhnout fi nancování a prostřed-
nictvím regionálního operačního programu tak smysluplně vyčerpat poslední zbytky evropských peněz starého programovacího období. Díky 
skvělému týmu odborníků na evropské dotace se stal ROP Jihovýchod jedním z nejlépe čerpajících operačních programů. Rok 2015 byl i ve zna-
mení příprav na programovací období nové. Tvorba IROPu a center regionálního rozvoje se rozbíhá velmi pomalu, proto si troufám říct, že stát opět 
přípravu nezvládl. Bude velké štěstí, pokud se nám podaří znovu začít čerpat evropské peníze v roce 2016.

Dokončili jsme několik desítek projektů, například rekonstrukci silnice a dva nové mosty II/377 Rájec–Bořitov, rekonstrukci silnice a mostu III/3778 
Holšten most, rekonstrukci silnic II/385 Kuřim–průtah, II/385 Kuřim–Česká, rekonstrukce silnice a mostů Nosislav–Velké Němčice, II/425 Nosi-
slav–průtah a mnoho dalších.
Vyzdvihl bych projekt III/3783 Holštejn most – byl postaven nový most, který je nejen krásný, ale především zapadá do krajiny Moravského krasu, chráně-
ného území nad propadáním potoka Bílá voda. Most má rozpětí 75 metrů. Před stavbou tam byla několik let provizorní vojenská mostovka.
Na IROPY se připravujeme velmi intenzívně, máme schváleno již cca 52 projektů, hlavně na infrastrukturu Jihomoravského kraje.

Zeptali jsme se v regionu, jak se vydařil projektový rok 2015. Pokud vás zajímá, jak to vidí naši příjemci dotací, přečtěte si naši anketu.
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Ing. Alena Kottová
vedoucí Odboru rozvoje města Jihlavy

Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telč

JAKÝ PRO VÁS BYL PROJEKTOVÝ ROK 2015?

Ke konci roku 2015 dokončuje statutární město Jihlava realizaci řady významných projektů, nejen v rámci IPRM, ale i z ostatních oblastí podpory ROP. 
Jednalo se o dokončení rekonstrukce Domu dětí a mládeže, byla vybudována nová mateřská škola, regenerována další školní hřiště, revitalizována sídliště, 
proběhla modernizace sportovního areálu Na Stoupách apod. Po čtyřech letech realizace byl ukončen projekt ZOO pěti kontinentů. K dnešnímu datu 
mohu konstatovat, že období 2007–2013 bylo pro město, co se týká získávání dotací a následné realizace projektů spolufi nancovaných z EU, velmi 
úspěšné a každá takto získaná koruna přispěla k pohodlnějšímu životu ve městě Jihlava. V prosinci 2015 zastupitelstvo města Jihlavy schválilo strategický 
dokument „Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace.“ V lednu 2016 bude tento dokument předložen na MMR a pokud bude schvá-
len, pokračujeme v dalších krocích přípravy tak, abychom projekty do oblasti dopravy, sociální, životního prostředí apod. mohli začít realizovat co nejdřív.

Na jeho začátku jsme si mysleli, že po těch „dotačně hektických“ letech plných projektů bude trochu klidnější. Ale zase to nějak nevyšlo. Podařilo se nám získat 
peníze na zateplení Domu s pečovatelskou službou a Mateřské školy Nerudova a na dokončení bezbariérových chodníků v ulici Třebíčská. Jsem moc rád, že 
se podařilo otevřít Centrum volnočasových aktivit v Panském dvoře podpořené z ROP. Ale hlavně jsme se formou koncese pustili do stavby nového krytého 
zimního stadionu. Paradoxně je to vlastně jediný z připravených projektů, se kterým jsme neuspěli v žádostech o evropské peníze, a to hned dvakrát. A tak jsme 
se nyní rozhodli jít cestou spolupráce se soukromým subjektem. A pokud se nic mimořádného nestane, budeme o Vánocích bruslit. No a samozřejmě připra-
vujeme projekty pro nové plánovací období. Chtěli bychom rekonstruovat historické budovy v majetku města na náměstí zapsaném na seznam UNESCO. 
Zajímáme se o rozšíření sítě cyklotras a rádi bychom třeba vybudovali nové Centrum sociálních služeb. Plánů je víc, uvidíme, co se reálně podaří.
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Ing. Jiří Flora
místostarosta obce Vlkoš

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Odboru implementace evropských fondů, 
Magistrát města Brna

ANKETA

V roce 2015 jsme dokončili dvě multifunkční hřiště vybudovaná za pomoci prostředků Regionálního operačního programu Jihovýchod. Při každé 
sportovní aktivitě se v našem areálu setkáváme s dotazy cizích návštěvníků, jak se nám tak hezké sportoviště podařilo vybudovat. Pracujeme také 
na novém územním plánu obce a dokončujeme projekty ozelenění a výsadeb s následnou péčí o tyto projekty. V plném proudu jsou práce na pro-
jektu odkanalizování obce. Finanční náročnost této akce nám ukáže, jaké budou fi nanční možnosti pro jiné projekty v dalším projektovém období.

V Brně se nám podařilo dokončit několik zajímavých velkých projektů, vypíchl bych zejména unikátní Areál dopravní výchovy na Riviéře či Oddělení 
stálé chirurgické a úrazové služby v Úrazové nemocnici Brno či rekonstrukci domova pro seniory při ulici Foltýnově v Bystrci. Závěr roku byl však 
v souvislosti s ukončováním operačních programů poněkud hektický, neboť jsme se snažili do města dostat co nejvíce fi nančních prostředků, to 
znamenalo všechny projekty zdárně dokončit. V ojedinělých případech se nám to nepodařilo. 
Nicméně pro Brno úspěšné programovací období 2007–2013 skončilo a během roku jsme se museli dívat i do budoucna. Vyhlášeny byly první výzvy nového 
programovacího období a Brno již předložilo první žádosti o poskytnutí podpory. Za pomoci evropských dotací bychom chtěli v budoucnu investovat do škol-
ských zařízení, objemné investice by se měly projevit také v dopravní infrastruktuře, zejména té drážní, a příliv fi nančních prostředků by měla pocítit také místní 
zeleň. Zpřístupnit by se mohla další část Národní kulturní památky Špilberk. Čeká nás značné množství projektů neinvestičního charakteru, a to především v ob-
lasti školské a sociální. Trochu mě mrzí, že byla omezena možnost čerpání dotací na veřejnou sportovní infrastrukturu, neboť tyto projekty byly značně populární.



12

VIDEOSPOTY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ DOTOVANÝCH ROP JIHOVÝCHOD

Rádi bychom pro vás natočili videoprezentace 
všech 823 ukončených projektů podpořených 
dotací z ROP Jihovýchod, ale ze zcela pochopi-
telných důvodů to není možné. Přijměte však 
pozvání a zhlédněte alespoň 18 z nich, které 
jsme natočili v letošním roce. Na našem YOU-
TUBE kanále si můžete přehrát i ty dříve nato-
čené, nebo se můžete podívat na nový animo-
vaný spot shrnující výsledky ROP Jihovýchod 
za celé období jeho existence. 

Nejjednodušší cesta k videospotům je přes 
www.jihovychod.cz, kde kliknete na logo 
YOUTUBE.

Mezi jinými byly natočeny videospoty i k pro-
jektům, které vám na následujících dvou stra-
nách představujeme.

Název projektu: 
KRAJEM MALÍŘE BÁSNÍKA – 
POZNÁVACÍ STEZKA 
JANA ZRZAVÉHO

Žadatel:
Za záchranu rodného domu 
Jana Zrzavého v Okrouhlici

Proplacená dotace:
261 522 korun

Příjemná procházka krajinou, kterou se 
dříve nechal inspirovat malíř Jan Zrzavý 
pro svá díla, vede v délce lehce přes dva-
cet kilometrů obcemi Vadín, Krásná Hora, 
Lipnice, Babice a Olešnice. Projděte si 
všech deset zastavení a poznejte krásy 
kraje spojeného s životem a dílem mistra 
Jana Zrzavého.

Název projektu:
REKONSTRUKCE A ROZVOJ 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
JIHLAVA

Žadatel:
Statutární město Jihlava

Proplacená dotace:
56 235 565 korun

Rekonstrukce Základní umělecké školy 
v Jihlavě patří mezi velmi zdařilé projek-
ty, na kterých se fi nančně podílel i ROP 
Jihovýchod. Pyšní se několika oceněními 
v soutěži Stavba roku 2013 a byl také 
oceněn Cenou předsedy Senátu Par-
lamentu ČR a Cenou časopisu Stavitel. 
Dvanáct stovek žáků se díky němu může 
nyní vzdělávat v krásných a účelně zaříze-
ných prostorách školy.

11112121212121212
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Název projektu:
III/3783 HOLŠTEJN, MOST 3783-1

Žadatel:
Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, p. o.

Proplacená dotace:
35 946 775 Kč

Na místě provizorního vojenského mostu, 
který přes dvacet let sloužil nejen obyva-
telům obce Holštejn, byl postaven zcela 
nový most, díky němuž je obec opět pl-
nohodnotně napojená na silniční síť v re-
gionu. Díky svému unikátnímu vzhledu 
a poloze bývá tento most označován jako 
Brána do Moravského krasu.

Název projektu:
CENTRUM ZELENÝCH 
VĚDOMOSTÍ

Žadatel:
Bystřice nad Pernštejnem

Proplacená dotace:
115 629 880 korun

Na místě chátrajícího panského statku rodu 
Mitrovských v Bystřici nad Pernštejnem 
bylo vybudováno centrum interaktivní 
zábavy pro rodiny s dětmi. V areálu 
historického panského dvora mohou 
návštěvníci nahlédnout do tradičního 
způsobu vesnického života a řemesel 
v Horácké vesnici, navštívit domácí pivovar 
či farmu s hospodářskými zvířaty a také 
ekopavilon – futuristickou stavbu, která je 
exkurzí do moderního světa a technologií.

Název projektu:
ADRENALINOVÉ TRASY 
ZNOJEMSKÉHO PODZEMÍ

Žadatel:
Město Znojmo

Proplacená dotace:
6 637 837 korun

Znojemský podzemní labyrint, který pat-
ří mezi nejstarší ve střední Evropě, je až 
25 kilometrů dlouhý a nabízí turistům 
nevšední zážitek. Návštěvníci si mohou 
zvol it mezi třemi různě obtížnými trasami. 
Před vstupem do podzemí musí každý 
projít zkušebním rámem, který určí, zda je 
konkrétní trasa pro návštěvníka schůdná 
či nikoliv. Celková délka zpřístupněného 
podzemí je přes čtyři a půl kilometru.
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Zimní čas je vzhledem k počasí ideální doba na procházky poznávacími stezkami. Ať už je obleva nebo sníh, stačí dobré oblečení 
a můžete si užít prima den mimo dopravní ruch a zároveň se ani neztratit v divoké přírodě. Vybrali jsme pro vás tři tipy pro inspiraci:

VYDEJTE SE DO POČÁTEK 
A PROJDĚTE SI NAUČNOU 
STEZKU K PRAMENŮM 
POČÁTEK A OKOLÍ
Městečko na rozhraní Čech a Moravy v Kraji Vy-
sočina je místem klidu a pohody. Množství histo-
rických památek, příjemné životní prostředí, řada 
rybníků, mimořádně čistý vzduch, cesty lemova-
né  alejemi stromů, hluboké lesy s kopcovitým 
terénem jsou hodnoty, které je činí zajímavým.

Stezka je značena z Počátek až k pramenům řeky 
Jihlavy. Začátek naučné stezky je u místní Sokolovny, 
pokračuje po opravené komunikaci k hájovně, dále 
lesem po cyklostezce. Na trase stezky najdete i od-
počinková místa, která byla zřízena na rozcestí stezky 
vedoucí k jednotlivým pramenům a další příjemná 
zastávka pro odpočinek je u kostela sv. Kateřiny. 

Další informace najdete na webových 
stránkách města www.pocatky.cz.

VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 
SI PROJDĚTE NAUČNOU 
STEZKU KOLEM 
ZELENÉ HORY
Stezka má dva okruhy, dohromady jsou dlouhé 
téměř pět kilometrů. Vycházkový okruh A je si-
tuován do okolí Bránského rybníku a představí 
dvě stavby významného českého architekta 
Jana Blažeje Santiniho Aichla – Hospodářský 
dvůr Lyra a Dolní hřbitov. Vycházkový okruh B 
je výletem do míst s nejvyšší ochrannou příro-
dy a krajiny. Provede vás působivým prostře-
dím okolí rybníku Konvent, nabídne výhledy 
na rybník, zámek a v neposlední řadě na poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 
památku zapsanou do prestižního Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO.

Další informace najdete na webových 
stránkách města www.zdarns.cz.

NAUČNÁ TRASA 
POZNÁVÁME RAJHRADSKO 

Rajhradsko je jedinečnou kulturně-historickou 
a přírodní lokalitou. Na samém začátku trasy je 
starobylý benediktinský klášter, který byl po něko-
lik století jeho správním, hospodářským a soud-
ním centrem a po téměř tisíci letech je stále vý-
znamným duchovním a kulturním střediskem.

Trasa je dlouhá 25,5 km a má dva okruhy. Prv-
ní vás provede zajímavostmi Rajhradu, Popo-
vic a Holasic. Druhý okruh vás seznámí s Raj-
hradicemi a Opatovicemi. Rajhradské putování 
vás pomocí 41 směrových značek provede 
19 označenými místy s odpočívadly, většinou 
po polních a lesních cestách, v menší míře 
po asfaltových a panelových komunikacích.

Další informace najdete na webových 
stránkách mikroregionu 
www.mikroregion-rajhradsko.cz.

TIPY NA NOVOROČNÍ VÝLETY
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Můžete sami posoudit, kolik změn k dobrému proběhlo díky dotaci z ROP Jihovýchod.

KOLIK NAJDETE ROZDÍLŮ?

AREÁL DOPRAVNÍ VÝCHOVY 

V BRNĚ

Dotace z ROP Jihovýchod: 

66 milionů korun
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