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TŘETÍ NAROZENINY ÚŘADU
A MILIARDA NA VAŠICH ÚČTECH

Vážení čtenáři,
prvního července uběhnou tři roky ode
dne, kdy vznikla Regionální rada Jihovýchod. Za tu dobu naše instituce připravila
a rozběhla Regionální operační program
Jihovýchod a schválila 377 projektů za 8,5
miliardy korun. Co je však důležitější, desítky těchto projektů míří k úspěšnému
závěru nebo už byly dokončeny. A právě
přibližně k datu třetích narozenin očekáváme, že bude realizátorům projektů proplacena první miliarda korun.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení novinek okolo Regionálního operačního programu Jihovýchod a budeme vděční za vaši
zpětnou vazbu, jak ohledně newsletteru,
tak i programu nebo naší činnosti.
Artur Zatloukal
zatloukal@jihovychod.cz

Schválené projekty v ROP Jihovýchod k 7. květnu 2009
dle obcí s rozšířenou působností (ORP)
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Hlavní zásluha na tomto pokroku patří
pochopitelně vám, příjemcům. Museli jste
sami nebo s pomocí poradenské agentury
proniknout do tajů poměrně složitých dotačních pravidel, poradit si s přípravou stavební dokumentace a projektové žádosti,
obstát ve velké konkurenci ostatních žadatelů a ještě najít dost sil na realizaci projektu, jak fyzickou, tak papírovou. Nejčastějšími překážkami při této realizaci byla a je
náročnost bezchybné přípravy tendru, obtížné získání úvěru v důsledku ekonomické

Rozběhla se také úzká spolupráce s bankovním sektorem zaměřená na problémy
spojené se získáváním úvěrů pro předﬁnancování evropských projektů, bonitu
žadatelů a kurzové riziko.
Dočtete se také o návštěvě evropského ombudsmana a o projektech Noc kostelů, či
Bystřická zastavení, ﬁnancovaných z ROP
Jihovýchod i o tom, co dalo jeho realizátorkám při přípravě projektu nejvíc zabrat.

krize a nutnost měnit projekt v jeho průběhu. O některých našich aktivitách, které by
vám s realizací mohly pomoci, se dočtete
v tomto vydání newsletteru.
Od 2. 6. 2009 přecházejí regionální rady
na nový systém vyplňování monitorovacích zpráv a hlášení přes BENEFIT7. Jako
každá změna, i tato přinese jak výhody,
tak pravděpodobně i komplikace. Pokud
vás potká to druhé, kontaktujte prosím
Oddělení monitoringu a evaluace našeho
úřadu, jeho pracovníci vám s vyplňováním
monitorovacích zpráv a hlášení poradí.
Dokončujeme také interaktivní systém sjednávání konzultací, který vám nabídne konkrétní časy pro schůzku s našimi pracovníky.
Podrobnosti k ﬁnanční stránce projektu
a monitorovacím zprávám se dočtete i v Praktickém průvodci administrací projektu.
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OHROZÍ EKONOMICKÁ KRIZE ČERPÁNÍ
EVROPSKÝCH DOTACÍ V REGIONECH?

Světová ekonomická krize začíná ovlivňovat
i projekty ﬁnancované z fondů Evropské unie.
Jak na věc pohlíží kraje? A jak banky? Tato témata byla projednána v rámci kulatého stolu
dne 23. 4. 2009, pořádaného při příležitosti
Mezinárodního investičního veletrhu URBIS
INVEST v brněnském veletržním areálu. Jednání se zúčastnili zástupci hejtmanů, ministerstev, ﬁnančních institucí a ředitelé řídících
orgánů regionálních operačních programů.
„Dnešním dnem začala konstruktivní jednání
s představiteli ﬁnančních institucí a já mohu
říct, že existuje společná ochota hledat způsoby, jak podporovat socioekonomický rozvoj
krajů,“ řekl 1. místopředseda Asociace krajů
ČR Radko Martínek, hejtman Pardubického
kraje.
Účastníci jednání projednali otázky spojené
s přístupem příjemců dotací k bankovním
úvěrům. Většina nositelů projektů řeší právě
prostřednictvím úvěrů dostatek zdrojů pro
tzv. předﬁnancování a následné ﬁnancování
projektů dotovaných z fondů Evropské unie.
„Je potřeba přeprogramovat a podřídit situaci i parametry kohezní politiky,“ zdůraznil Petr
Zahradník, vedoucí kanceláře pro Evropskou
unii České spořitelny a člen Národní ekonomické rady vlády a pokračoval: „Je nutné vytvořit jistou symbiózu mezi dotačními a úvěrovými pravidly, resp. penězi, a tyto peníze
podřídit socioekonomickým efektům a jejich
udržitelnosti. Symbióza má nejen podobu
shody na sledovaných kritériích, ale má i komunikační cíl.“
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Velice naléhavou se ukázala potřeba edukace
trhu. Role ﬁnančního managementu občas
„spadne“ na neproškolené zaměstnance a výsledkem jsou špatně vypsané tendry, bankami
neakceptovatelné nároky obcí, nekvaliﬁkovaný
kompromis mezi rozcházejícími se požadavky
uvnitř ﬁrmy apod.
Během diskuze otevřeli účastníci i téma kurzového rizika, což je speciﬁcký problém České
republiky. Pokles kurzu eura o jedinou korunu
znamená ztrátu více než šesti miliard korun pro
všech sedm regionálních operačních programů. Špatnou predikci kurzu koruny by pravděpodobně musely zaplatit kraje. Příjemci dotací
dostávají prostředky v korunách dle smluv sjednaných často několik let před samotným čerpáním. Regionální operační programy však mají
s Evropskou komisí vyjednány ﬁnanční alokace
v eurech a hrozí jim tak riziko z nedostatku
krytí již sjednaných smluv. Problém bankovních

úvěrů se ovšem netýká pouze České republiky.
José Barroso, předseda Evropské komise, nedávno prohlásil na svém bríﬁnku: „Je na čase
přerušit cyklus nedůvěry k úvěrování.“
Potřeba dlouhodobější spolupráce a komunikace vyústila ve vytvoření společné pracovní
skupiny. Své zástupce do ní vyšlou jak banky,
tak kraje prostřednictvím regionálních rad regionů soudržnosti. Témata jednání budou:
• Spolupráce na posuzování bonity
žadatelů (o dotaci, následně o úvěr)
• Vytvoření vzoru a doporučených
postupů, jak získat bankovní úvěr
pro projekt (edukace trhu)
• Jak řešit kurzové riziko ležící na bedrech
krajů a regionálních rad
Jednání pracovní skupiny se uskuteční
16. 6. 2009 v Jihlavě a o jeho výsledcích vás
budeme informovat.

PIŠTE ŘEDITELCE
Vážení žadatelé, příjemci a přátelé Úřadu Regionální rady
Jihovýchod. Připravili jsme pro vás novinku.
Pokud nám chcete sdělovat vaše názory, nápady, připomínky, či reakce na náš úřad a jeho práci, na operační program
nebo cokoliv dalšího, co se nás a vás nějakým způsobem
dotýká, můžete je posílat na adresu:
reditelce@jihovychod.cz.
Vaše maily se opravdu dostanou až k ředitelce úřadu,
Mgr. Martě Sargánkové, která na ně bude reagovat. Chtěli
bychom od vás získat zpětnou vazbu na naši práci.
Nejzajímavějšími náměty se budeme zabývat v dalších číslech newsletteru.

www.jihovychod.cz

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ADMINISTRACÍ PROJEKTU
V minulém čísle jsme společně prošli povinnosti vyplývající ze smlouvy a možnosti
změn v průběhu realizace projektu. Nyní si
připomeneme základní zásady ﬁnančního
řízení projektu, náležitosti žádostí o platbu,
monitorovacích hlášení a zpráv.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PROJEKTU
Každý příjemce je povinen vést účetnictví
podle zákona o účetnictví, tzn. analytickou
evidenci ke konkrétnímu projektu, nebo vést
daňovou evidenci podle zákona o daních
z příjmů rozšířenou o požadavky speciﬁkované ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Všechny účetní doklady musí být správné,
úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně
písemně vedené tak, aby byla zaručena jejich trvalost.
Každý doklad musí být označen registračním
číslem projektu a názvem projektu. Tyto informace stačí ručně nadepsat na doklad.
V průběhu realizace projektu nesmí příjemce

MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ
A ZPRÁVY
Příjemce zpracovává následující typy
hlášení a zpráv:
• monitorovací hlášení;
• etapovou/závěrečnou monitorovací
zprávu s žádostí o platbu;
• monitorovací zprávu o zajištění projektu
ex-post.
Příjemce zpracovává tyto zprávy a hlášení
prostřednictvím programu BENEFIT7.

MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ
Monitorovací hlášení má zajistit ověření
a aktualizaci průběhu realizace projektu.
Četnost těchto hlášení je 6 měsíců, výchozím
datem pro jejich periodicitu je datum podpisu smlouvy.
Vytištěné a podepsané monitorovací hlášení z programu BENEFIT7 a přílohy příjemce
odevzdává na oddělení realizace projektů
vždy nejpozději do 30 dnů od konce období,
za které je hlášení předkládáno.

ETAPOVÁ/ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA
Tuto zprávu vypracovává příjemce a podává
zároveň se žádostí o platbu, a to nejpozději do 30 dní od ukončení etapy projektu/od
ukončení realizace projektu.
Monitorovací zprávu a žádost o platbu příwww.jihovychod.cz

platit dodavatelům nebo zhotovitelům v hotovosti či šekem. Výjimku představují nevyhnutelné platby v hotovosti, např. notářské
poplatky. Dokladem o provedení plateb v hotovosti jsou pokladní doklady do 5 000 Kč
na jeden doklad. Tyto platby se musí promítnout do analytického účetnictví.

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
Faktura za stavební práce musí být vždy
doložena tzv. zjišťovacím protokolem,
který musí obsahovat:
• název stavby, příp. číslo projektu;
• název a číslo stavebního objektu, resp.
provozního souboru;
• položky rozpočtu a jejich množství,
jednotkovou cenu a cenu celkem, která byla odčerpána v rámci jedné etapy
a dále množství a cenu celkem za období od zahájení stavby;
• zjišťovací protokol by měl být potvrzen:
zhotovitelem, objednatelem (jak zástupcem přítomným na stavbě, tak jeho nadřízeným), technickým dozorem.
Pozor, pokud nebude zjišťovací protokol pří-

jemce vytištěnou z BENEFIT7 a podepsanou
odevzdá včetně všech příloh na oddělení
realizace projektů. Příjemce dokládá originál
zprávy, žádosti a čestného prohlášení, přílohy pak v kopii.
Přílohy k etapové/závěrečné monitorovací zprávě a žádosti o platbu:
• účetní doklady v požadované formě
včetně zaúčtování a dokladů o zaplacení
společně se soupiskou faktur
• oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) vztahující se k projektu
• dokumenty k výběrovému řízení vč.
smlouvy s dodavatelem (pokud již byly
dodány na ÚRR dříve dle Metodického
pokynu č. 6/2009, pouze informace
o termínu předání)
• doklady o ukončení realizace projektu
(pokud již byl ukončen)
• doložení původu nákupu použitého zařízení, příp. stavby, včetně znaleckého
posudku o ceně, kupní smlouvy a prohlášení původního majitele, že zařízení,
příp. stavba, nebyla v uplynulých 5 letech podpořena jinou dotací
• u tzv. „měkkých projektů“ doklady
o uskutečnění jejich aktivit (prezenční listiny, evaluační dotazníky, doklady
o účasti na veletrzích apod.)
• u staveb zápisy z kontrolních dnů vč. stavebních deníků

jemcem doložen, způsobilé výdaje projektu
uvedené na této faktuře nebudou proplaceny.
Příjemce musí uchovávat veškeré doklady
související s realizací projektu a jeho ﬁnancováním na jednom místě po dobu minimálně
deseti let od ukončení projektu a zároveň
alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení
programu. Pro Regionální operační program
Jihovýchod to znamená do roku 2016.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Příjemce je povinen zajistit kontrolu
správnosti faktur vystavených dodavateli.
Daňové doklady musí odrážet skutečné
plnění projektu v souladu se smlouvou
nebo objednávkou. Z daňových dokladů
musí být na první pohled zjevné, co je jejich předmět plnění. Je nutné podrobně
rozepsat jednotlivé fakturované položky
včetně jejich množství a ceny. Příjemci nemohou být uznány faktury typu: stavební
práce 1 000 000 Kč. Nelze totiž posoudit,
zda je plnění poskytnuto za cenu v místě
obvyklou a na aktivity deﬁnované v žádosti.

• dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propag. materiálů apod.)
• pojistnou smlouvu týkající se majetku
pořízeného z dotace z ROP Jihovýchod,
vč. dokladu o zaplacení
• pracovní smlouvy, pracovní náplně,
mzdové listy pracovníků u nově vytvořených pracovních míst
• přehled výpočtu stavu zaměstnanců příjemce podpory
• čestné prohlášení o vypořádání veškerých splatných závazků vůči státním fondům a institucím
• čestné prohlášení o nečerpání žádné další dotace, podpory, ﬁnančního příspěvku
na tento projekt dle smlouvy
• v případě zřízení zástavního práva pro
účely realizace projektu účelově vázanou
úvěrovou smlouvu a doklad o řádném
splácení
n úvěru.
úvě
ěru.
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PRAKTICKÝ PRŮVODCE ADMINISTRACÍ PROJEKTU
Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
Tuto zprávu předkládá příjemce průběžně
po dobu pěti let od ukončení realizace projektu, a to 1x ročně do 30 dní od data ukončení projektu.

Žádost o platbu podává příjemce vždy nejpozději 30 kalendářních dnů po ukončení
etapy nebo celého projektu společně s etapovou/závěrečnou monitorovací zprávou.
Žádost o platbu připraví příjemce prostřednictvím programu BENEFIT7.

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O PLATBU

PRVNÍ ŽÁDOST O PLATBU

veřejné hromadné dopravy), předkládá příjemce první žádost o platbu do 30 kalendářních dnů od skončení první etapy projektu,
tedy nejpozději do 13 měsíců od podpisu
smlouvy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
O proplacení způsobilých výdajů projektu
žádá příjemce průběžně, na základě podmínek a termínů stanovených ve smlouvě.
Každý výdaj musí být před podáním žádosti
o platbu příjemcem již uhrazen a tato skutečnost musí být doložena výpisem z účtu,
příp. pokladním dokladem.

Může příjemce předložit až po podpisu
smlouvy, zde nemusí být dodržen 3 měsíční interval. Následující žádosti pak vycházejí
z podmínek stanovených pro etapu, tzn. dodržení nejméně 3 měsíčního intervalu od poslední žádosti a předložení faktur za nejméně 10 % způsobilých výdajů projektu.
Pokud je hodnota projektu vyšší než
10 mil. Kč (nevztahuje se na nákup vozidel

Nedodržení lhůty pro podání žádosti
o platbu, pokud příjemce předem nepožádá o změnu, může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané
etapě. Stejně tak změna objemu plánované žádosti o platbu o více než 15 %, pokud příjemce předem nepožádá o změnu,
může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě, kterých se
změna objemu týká.

OD 2. 6. 2009 BUDE SPUŠTĚNO PODÁVÁNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV A HLÁŠENÍ PŘES BENEFIT7.
Od tohoto okamžiku budou žádosti
o platbu podávány současně s monitorovacími zprávami. Finalizovaná žádost
o platbu v BENEFIT7 bude vždy spojena
s monitorovací zprávou.

Rádi bychom vás upozornili také na skutečnost, že založit novou žádost o platbu
a monitorovací zprávu či hlášení je možné
jen v případě, kdy předchozí žádost a zpráva jsou schváleny ze strany Úřadu Regionální
rady Jihovýchod.

Data do monitorovací zprávy a žádosti
o platbu se v systému BENEFIT7 načítají až
po jejich schválení.
Podrobný návod pro přípravu žádostí
o platbu a monitorovacích zpráv naleznete
na www.jihovychod.cz.

O ZLATOU BRUSLI REGIONU JIHOVÝCHOD

14. května 2009 jsme na ulici Vrchlického
v Jihlavě uspořádali v rámci oslav dne Evropy
in-line závod O zlatou brusli regionu Jihovýchod. Záštitu nad akcí převzali primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal a hejtman
kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Počasí nám sice nepřálo, ale i přesto se v Jihlavě našlo hodně nadšenců, kteří si přišli zazávodit. Kvůli silnému dešti a mokré trati se
jely pouze dva hlavní závody, a to děti jedno
kolo a následně všichni dospělí a děti nad 14
let na dvě kola.
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V průběhu akce probíhal také doprovodný
program, např. twinboard skates exhibice
nebo tanec na bruslích Lenky Buchcárové.
Děti si mohly vyzkoušet malování na obličej
a některé zajímavé hry.

Vítězové:
Kategorie dívky do 10 let:
1. místo: Kateřina Neumannová
2. místo: Karolína Kurcová
3. místo: Nela Pochylá

„Chtěli bychom velmi ocenit statečnost,
obzvláště u dětí, které i ve velmi škaredém
počasí přišly a odvedly velmi dobré sportovní výkony. Myslím, že se nám akce vydařila
a věřím, že to nebyl poslední in-line závod,
který pořádáme,“ řekla Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Kategorie dívky nad 10 let:
1. místo: Tereza Neumannová
2. místo: Lenka Waignerová
3. místo: Ester Petschenková

Všem účastníkům
závodů děkujeme
a ještě jednou
gratulujeme
vítězům.

Kategorie hoši do 13 let:
1. místo: Vilém Dojiva
2. místo: Ondřej Suchý
3. místo: Vojtěch Vlk
Kategorie ženy:
1. místo: Nikola Stračárová
2. místo: Marta Sargánková
3. místo: Kateřina Löﬂerová
Kategorie muži:
1. místo: Lukáš Pravda
2. místo: Tomáš Holek
3. místo: Jan Vorka

www.jihovychod.cz

EVROPSKÝ OMBUDSMAN
NA PŮDĚ REGIONÁLNÍ RADY
„Jako evropský veřejný ochránce práv mám
velký zájem na tom, aby si byli občané, podniky, organizace a veřejné orgány vědomi svého
práva stěžovat si na nesprávný úřední postup
orgánů a institucí Evropské unie,“ řekl Nikiforos
Diamandouros.
Co řeší evropský ombudsman?
Kancelář bezplatně šetří stížnosti na nesprávný
úřední postup ze strany orgánů a institucí Evropské unie. Jedná se o případy, kdy evropská
(nikoliv česká) instituce nejedná v souladu s prá-

vem, nerespektuje zásady dobré správy či porušuje základní práva. Konkrétně jde například
o pozdní platby, smluvní spory, nesrovnalosti
v zadávacím řízení, zamítnutí přístupu k dokumentům, zbytečné prodlevy a porušení základních práv. Stížnosti může evropskému veřejnému ochránci práv podat každý občan, podnik
či sdružení členského státu Evropské unie.
Další informace ve 23 úředních jazycích
EU získáte na adrese:
www.ombudsman.europa.eu

Evropský veřejný ochránce práv Nikiforos
Diamandouros v rámci své oﬁciální návštěvy
České republiky navštívil 18. května 2009
i Úřad Regionální rady Jihovýchod. Na jednání se zástupci úřadu a podnikatelských institucí představil úlohu své kanceláře a nabídl
příjemcům a žadatelům pomoc při řešení problémů s administrativou Evropské unie. Zajímal
se rovněž o činnost regionální rady.

SEMINÁŘE PRO PŘÍJEMCE – ÚČETNICTVÍ A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Ve dnech 13. 5. v Brně a 14. 5. 2009 v Jihlavě jsme pořádali seminář pro příjemce,
zaměřený na vedení účetnictví projektu
a pravidla pro zadávání veřejných zakázek
a nejčastější chyby v nich. Seminář byl plně
obsazený a podle našeho názoru velmi

úspěšný. Proto jsme pro vás připravili další
termíny tohoto semináře, a to 9. 6. v Brně
a 10. 6. 2009 v Jihlavě. I tyto termíny jsou
již plně obsazeny. S jejich pořádáním budeme i nadále ve 2-3 měsíčních intervalech
pokračovat.

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY
NOC KOSTELŮ
Projekt Noc kostelů získal dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši
4,3 mil. Kč při celkové výši investice do projektu 4,7 mil. Kč. Jedná se o projekt z oblasti
podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Noc kostelů proběhla 29. 5. 2009.
Projekt Noc kostelů v Brně nabídl široké veřejnosti poprvé v roce 2009 možnost navštívit
kostely a modlitebny v Brně a poznat nejen
jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby,
výtvarného umění, divadelního představení
či setkání. Záštitu nad akcí převzal brněnský
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biskup Vojtěch Cikrle a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Program Noci kostelů je založen na spolupráci
Biskupství brněnského a oslovených farností
a sborů, které pro tuto noc zpřístupní kostely
a podle možností i další prostory – věže, kůr
a půdu, sakristii a křížové chodby. Noc kostelů má také ekumenický charakter. Biskupství
brněnské oslovilo s možností zapojit se i další
křesťanské církve s jejich kostely. Noc kostelů
navazuje na stejnou akci, která se každoročně koná v zahraničních metropolích jako je
Vídeň, Kolín nad Rýnem, Hamburk, Linec či
Salzburk.
pokračování na straně 6
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PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY
Odborná učebna chemie a fyziky
pokračování ze strany 5

Cílem projektu je využít historický a kulturní
potenciál kulturních památek v centru Brna
pro rozvoj služeb cestovního ruchu. Dále informovat širokou veřejnost o historii, významu a využívání jednotlivých sakrálních staveb
a přiblížit zajímavou a netradiční formou
obyvatelům i návštěvníkům města Brna významné sakrální památky, které svou historií,
uměleckým ztvárněním, ale i současným životem vytvářejí důležitá kulturní a duchovní
centra města i celého regionu.
Zeptali jsme se Mgr. Zlaty Součkové, jak
se jí dařilo na projektu pracovat, co považovala za důležité pro úspěšnou přípravu a realizaci projektu.
„Vzhledem k možnosti výzvy, v rámci které
byl projekt Noc kostelů předkládán, může
být tato nová kulturní akce ﬁnančně podpořena ve třech etapách, tedy pro první tři

BYSTŘICKÁ ZASTAVENÍ – I. ETAPA
Projekt „Bystřická zastavení - I.etapa“ získal
dotaci z Regionálního operačního programu
Jihovýchod ve výši 3,7 mil. Kč. Celkové náklady projektu činí více než 4,5 mil. Kč. Projekt
byl zahájen na jaře roku 2008 a dokončení je
plánováno na rok 2011.

Město Bystřice nad Pernštejnem jako předkladatel projektu, spolu se svazkem obcí Mikroregion Bystřicko, sleduje realizací Bystřických
zastavení několik základních priorit. Jde především o trvalý rozvoj cestovního ruchu založený
na prezentaci zajímavostí Bystřicka, plošném
vybudování příjemných základen pro odpočinek a sportování, realizaci informačních systémů a na nabídce zajímavých programů. Dalším, neméně důležitým aspektem projektu je
zaměření na měkké aktivity cestovního ruchu,
vyvolané klíčovým významem Bystřicka pro zásobování značné části Moravy pitnou vodou.
Toto cílené zaměření projektu pomůže vytvářet a posilovat šetrný vztah nejen návštěvníků,
ale i místních obyvatel (prostřednictvím akcí
pro děti a mládež), k přírodě a k jejím složkám,
především vodě. Výsledným cílem projektu je
vytvořit prostředí, ve kterém každý návštěvník
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ročníky. V rámci první etapy byla realizována
tři výběrová řízení na dodavatele. Jednalo se
o výběrové řízení na dovybavení kostelů pro
prezentaci zajímavých a pro turisty a návštěvníky atraktivních programů – od koncertů až
po video prezentace o historii kostela. V dalším výběrovém řízení byly pořízeny informační prvky – panely o historii kostela a venkovní
vitríny. Tímto se vytvořil systém pro informování turistů a návštěvníků o kostelech a programech, které zde probíhají. V rámci prezentace projektu byly také vytvořeny internetové
stránky www.nockostelu.cz. Nejrozsáhlejší
a časově nejnáročnější byla realizace výběrového řízení na tiskoviny, a to vzhledem k velkému množství informačních a propagačních
materiálů (od velkoplošných poutačů, přes
plakáty, informační letáky o jednotlivých kostelech po brožuru s programem Noci kostelů,
či video spot) a s tím související dodržení pra-

Bystřicka pozná, že je vítán, že je o něho pečováno a bude se k nám rád vracet.
V investiční části jde o drobné stavby a informační systémy, jako jsou lavičky, stoly s lavicemi,
pavilony, drobná sportoviště, obnova historické
sochy sv. Jana, podchycení vodních pramenů, informační panely, prostorové konstrukce
„Antivandal“, vybudování dílny v přírodě. Rozmístění těchto drobných staveb je na 17 „zastaveních“., Rozmístění „zastavení“ umožňuje
volit různé trasy pěší a cyklistické i volit základní
přesuny automobilem. „Zastavení“ jsou vhodně doplněna v terénu označením názvů toků,
směrovkami, orientačními tabulemi. Provedení
konstrukcí je z masivního dřeva, vše kotveno
do betonových základů.
Tyto investiční části jsou pak doprovázeny aktivitami neinvestičními, patří sem například
dětské výtvarné soutěže zaměřené na přírodu,
Bystřicko a následné putovní výstavy těchto kreseb v obcích, organizování letních poznávacích
soutěžních akcí zaměřených na poznávání Bystřicka „S Vodomilem Zubří zemí“ a podobně.
Zeptali jsme se autorky projektu, Ing. Evy
Zamazalové, jaké jsou její dosavadní zkušenosti s prací na projektu.
„Náš projekt není dosud dokončen, tak nemohu ještě hodnotit, zda náš přístup projde
i závěrečným hodnocením bez ztráty bodu, ale
přece jen několik závěrů si již pro naši další práci
mohu udělat. Velmi doporučuji využít konzultací na pracovištích regionálního operačního programu, protože i když jsou zpracována písemná
pravidla, není nad osobní projednání speciﬁckých věcí. A náš projekt, který jde do značné
šířky, byť ne nákladově, těch speciﬁk má dost.

videl povinné publicity. Zde nám významně
pomohla spolupráce s oddělením publicity
a technické pomoci ÚRR Jihovýchod, kde
nám pracovníci ochotně, pohotově a zároveň
důsledně, s citem pro graﬁku a s ohledem
na skutečnost, že tiskoviny budou použity
v historických památkách, pomáhali správně
použít povinnou publicitu tak, aby naše materiály vyhovovaly stanoveným podmínkám.
Vzhledem k tomu, že v našem projektu hraje
propagace významnou roli, protože se jedná
o kulturní akci pro nejširší veřejnost, bylo třeba mít vše pro prezentaci Noci kostelů v pořádku a v dostatečném předstihu – proto byla
naše komunikace s graﬁkem a oddělením
publicity a technické pomoci ÚRR Jihovýchod
opravdu intenzivní. Věřím, že se nám podařilo projekt připravit a spustit podle všech požadavků a podmínek a v pořádku dokončíme
všechny tři etapy projektu.“

Navíc, pracovníci programu v Jihlavě, pod které
patří náš projekt, jsou ochotní a vstřícní. Doporučuji u každého projektu stanovit někoho,
kdo je zodpovědný za shromažďování všech
dokladů, podkladů, dokumentace k projektu,
což je nutné již nyní pro monitorovací zprávy
a bude zřejmě ještě důležitější v závěru projektu. Někdo musí sledovat veškeré změny, které
operativně nese realizace a v termínu a řádně
provést potřebná změnová řízení. Je potřeba
nespoléhat se na paměť, ale podchytit vše důležité z průběhu projektu písemně a založit tyto
dokumenty do dokumentace projektu. Například u našeho víceletého projektu je to holá
nezbytnost.“

REDAKCE
Úřad Regionální rady Jihovýchod
Oddělení publicity a technické pomoci
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz
MK ČR E 18968
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