
ROP Jihovýchod
2006–2016
aneb konec dobrý, 
všechno dobré!
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10
společných 
let

Červenec 
2006 

Schválení 
ROP Jihovýchod 
Evropskou komisí

Prosinec 
2007

První podaný 
projekt 
(silnice II. třídy)

Říjen 
2007 

Zahájení 
činnosti 
Regionální rady 
Jihovýchod

Proplacena 
první miliarda

Červenec 
2009

Poslední 
platby 
příjemcům

Červen 
2016 

Proplaceno 
21 miliard 

Červen
2016 

ROP Jihovýchod 
vede v žebříčku 
přijatých projektů 
(zaregistrováno 
206 projektů)

Březen 
2008
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Srpen 
2010 

Proplaceno
10 miliard

Leden 
2012 

Vlna auditů 
se valí na ROP 
Jihovýchod 
(186 dní v roce)

Listopad 
2011 

Ztráta 
státního podílu 
pro evropské 
dotace

Uzavření 
posledních výzev

Květen 
2015

Začíná nové
programové období 
již bez ROP Jihovýchod

Leden 
2014

Regionální rada 
Jihovýchod získala 
standard kvality 
Investors in People 
(zlatá medaile)

Leden 
2013 

Opět 
proplácíme

Červenec 
2012

Evropská komise 
pozastavila 
přísun evropských 
peněz do ČR

Březen 
2012

Rozhledna Výhon 
v Židlochovicích 
je investicí roku 
2009

Duben 
2010
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932
podpořených
projektů

13,2 
investováno 
do projektů 
v Kraji Vysočina

322
realizovaných 
projektů

V regionu Jihovýchod

V Kraji Vysočina

31 
celkové investované 
fi nance

10 
vlastní prostředky 
příjemců dotací

610 
realizovaných 
projektů

miliard 
korun

miliard 
korun

miliard 
korun

miliard 
korun

miliard 
korun

V Jihomoravském 
kraji

17,8 
investováno 
do projektů 
v Jihomoravském 
kraji

21
dotací



55

Jak to bylo 
a jak to je?

•  Dotace z ROP Jihovýchod za 9 let představují 
asi 12 000 korun na každého obyvatele 
regionu (tedy asi 1 300 korun ročně).

•  Projekt placený z ROP Jihovýchod najdete 
v každé druhé obci s velikostí nad 500 obyvatel.

• Úspěšnost našich žadatelů při podání 
 projektu je 55 %.

• Nejúspěšnější okres?

 Žďár nad Sázavou
 Znojmo

•  Nejtěžší bylo získat dotaci pro malé obce 
(podpořen byl zhruba jeden projekt ze tří) 
a v cestovním ruchu (podpořeny byly dva 
projekty z pěti).

• Chybovost programu je pod 2 %. 
 Žádná plošná korekce nebyla udělena. 
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617 
kilometrů silnic 
(asi jako z Brna 
do Mukačeva)

89
 

nových tramvají, 
trolejbusů a vlaků 

Doprava

104 
autobusů MHD 
a linkové dopravy

Výstavba mostu na úseku 
silnice II/378 u obce Holštejn

Dotace: 38,9 milionu korun

54
přestupních 
terminálů

142 
zrekonstruovaných 
křižovatek
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Víte, že… •  vozidla pořízená z ROP Jihovýchod přepraví 
500 tisíc osob denně?

•  silnice využívá přes 400 tisíc motoristů denně?

•  na terminálech přestoupí až 250 tisíc 
cestujících denně?

•  cyklostezky využívá ročně milion cyklistů, 
bruslařů a pěších?

•  kilometr cyklostezky stál 5 milionů korun?

Nákup ekologických 
a bezbariérových autobusů 
pro Kraj Vysočina

Dotace: 7,8 milionu korun
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Cestovní ruch

47 
obnovených památek

1330 
kilometrů stezek

0 
golfových hřišť

9 
rozhleden na kopci

620 
nově vytvořených 
pracovních míst 
v cestovním ruchu

2080 
nových nebo 
zrekonstruovaných 
lůžek

Zámek Blansko

Dotace: 4,9 milionu korun
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Víte, že…

Zpřístupnění zříceniny hradu 
Zubštejna pro turisty

Dotace: 9,1 milionu korun

•  památky podporované z ROP Jihovýchod 
navštíví 2,5 milionu návštěvníků ročně?

•  středoevropsky úspěšná NOC KOSTELŮ 
se v ČR rozjela díky projektu, který byl 
fi nancován z ROP Jihovýchod?

• podpora hotelů tvořila jen 1,5 % z celkové 
 alokace ROP Jihovýchod?

•  kulturní domy, divadla, ZOO, sportoviště, 
dětská hřiště, parky a další dotované projekty 
navštíví každý rok více než 4,5 milionu lidí?
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Rozvoj měst a obcí

320 
nově vytvořených 
pracovních míst

173
projektů škol a školek

14 
projektů nemocnic

682 
lůžek v objektech 
sociálních služeb

500 
míst v denních 
stacionářích

120 
hektarů zrevitalizovaných 
veřejných prostranství 
(tj. jako 170 prvoligových 
fotbalových hřišť)

Areál dopravní výchovy v Brně

Dotace: 66,6 milionu korun
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Víte, že… •  650 tisíc pacientů je ročně ošetřeno 
ve 14 nemocnicích podpořených dotací 
přes 800 milionů korun?

• nejčastějším schváleným projektem obce 
 je škola?

• podpořené školy a školky navštěvuje 
 28 tisíc žáků?

• Jihlava se řadí mezi nejlepší realizátory 
 integrovaných plánů rozvoje města v progra-
 movém období 2007–2013 a ve srovnání 
 s ostatními městy také získala nejvyšší podíl 
 dotací – 13 500 korun na obyvatele?

• za pomoci integrovaného plánu Brno 
 zrekonstruovalo takřka všechna náměstí 
 v historickém centru, otevřelo podzemí 
 a kostnici a zvelebilo Špilberk spolu 
 s okolními parky?

Dětské hřiště Jihlavská 
v Havlíčkově Brodě

Dotace: 4,5 milionu korun



18

Oceněné projekty
fi nancované
z ROP Jihovýchod

Rozhledna Výhon 
v Židlochovicích

Dotace: 2,3 milionu korun

Vítěz  TOP INVEST 2009 
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Pavilon urgentní 
a intenzivní péče v Jihlavě

Dotace: 132,4 milionu korun

Vítěz  TOP INVEST 2012 

Přírodovědné exploratorium 
Hvězdárny Brno

Dotace: 61,7 milionu korun

Vítěz  TOP INVEST 2011 
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Rekonstrukce a rozvoj 
Základní umělecké školy 
v Jihlavě  

Dotace: 56,2 milionu korun

Vítěz  TOP INVEST 2013 

Ráj permoníků – zpřístupnění 
kulturní památky těžní věže 
Dolu KUKLA v Oslavanech 

Dotace: 13,4 milionu korun

Vítěz  TOP INVEST 2012 
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Český mlýn – sportovně relaxační 
centrum v Jihlavě

Dotace: 30,8 milionu korun

Vítěz kategorie   Stavby pro sport 

 Stavby Vysočiny 2014 

Obnova secesní vily Löw-Beer 
v Brně

Dotace: 39,6 milionu korun

Zvláštní cena  Stavby Jihomoravského kraje 2014 



www.jihovychod.cz

Tento propagační materiál je fi nancován z Operačního programu Technická pomoc z projektu 
s názvem Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000003.
 
Úřad Regionální rady Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
Tel.: 532 193 511
E-mail: info@jihovychod.cz
 
Regionální pracoviště Jihlava
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Odbor implementace projektů Jihlava
Žižkova 89, 586 01 Jihlava
Tel.: 532 193 601
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