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VÍCE NEŽ TŘI MILIARDY KORUN PRO VYSOČINU
podíl na fi nancování aktivit nejenom v re-
alizační, ale zejména v provozní fázi, a to 
i přes současnou nepříznivou ekonomickou 
situaci. 
Nemohu opomenout pečlivou práci pra-
covníků Odboru implementace projektů 
v Jihlavě, kteří se podílí na úspěšné reali-
zaci projektů na Vysočině a tím, že se snaží 
předcházet rizikům, které se mohou v prů-
běhu a především v době udržitelnosti pro-
jektu vyskytnout s nemalými následky pro 
příjemce.
Pojďme se tedy podívat na konkrétní 
dosažené výsledky naší společné práce. 
Vysočina se může pochlubit 14 úspěšně 
dokončenými projekty s celkovou dotací 
269 milionu Kč.
V prioritě Doprava byly dokončeny projek-
ty na zlepšení dopravní infrastruktury, a to 
rekonstrukce silnic II/602 hranice kraje – Pel-
hřimov, 1. a 2. stavba a výstavba cyklostezky 
mezi Dolní a Horní Krupou. V realizaci jsou 
například obchvat Oslavičky a Bohdalova, 
most ve Stropešíně či projekty na zlepšení 
dopravní dostupnosti města Třebíče. Také 
se můžeme těšit na novu síť cyklostezek, 
např. cyklostezku Jihlava–Třebíč–Raabs. Ev-
ropské peníze také přispějí k rozvoji MHD 
v Jihlavě díky projektům na nákup nízko-
podlažních trolejbusů a zavedení nového 
odbavovacího systému cestujících. Celkem 
bylo v oblasti dopravy přiděleno 1,2 mili-
ardy Kč.
Na své cestě po Vysočině se již nyní může-
te potkat s novými propagačními materi-
ály a navigačním systémem turistů, které 
vznikly díky projektům Dalešická přehrada 
– klenot mikroregionu Horácko a Prázdniny 
na venkově Jihovýchod. Svůj projekt úspěš-
ně dokončil také hotel Jelínkova vila ve Vel-
kém Meziříčí. Určitě stojí za povšimnutí 
i další projekty zaměřené na zlepšení uby-

tovacích kapacit a doprovodné infrastruk-
tury jako je Dostavba Hotelu Ski Nové Měs-
to na Moravě, rozvoj turistických atraktivit 
Strašidelný zámek Dolní Rožínka nebo Revi-
talizace zámeckého pivovaru – Knofl íkářské 
muzeum. Kraj Vysočina také nezapomíná 
na podporu projektů zaměřených na histo-
rii a zpřístupnění kulturních památek, jako 
je projekt Rekonstrukce a zpřístupnění pa-
mátky dům Blahoslavova 77 v Třebíči. Cel-
kem na Vysočinu již bylo schváleno více než 
500 milionů Kč dotací na rozvoj cestovního 
ruchu.
Můžeme být také spokojeni s dosavadním 
nasmlouvaným fi nančním objemem ve výši 
1,5 miliardy Kč v oblasti rozvoje měst 
a venkovských sídel. Podpora jde zejména 
do zlepšení zdravotní péče v celkovém obje-
mu dotace 491 milionů Kč prostřednictvím 
projektů například výstavby pavilonu pro 
matku a dítě v Třebíči, rekonstrukce budovy 
interny v Nemocnici Havlíčkův Brod, a dal-
ších. Města Telč, Třebíč a Havlíčkův Brod zís-
kaly dotace v oblasti školství a sportu. 
Stejně tak Jihlava se bude moci v příštích le-
tech pochlubit svoji novou tváří ať už díky 
nově vybudovanému Parku Gustava Ma-
hlera či Revitalizací části parku Malý Heulos. 
Dotace z ROP Jihovýchod směřují i do ob-
lasti sociální na projekty přístavby ZŠ speci-
ální Březinova v Jihlavě nebo vybudováním 
centra sociálních služeb Mahenka.
 Velmi mě těší, že rozdělené peníze a vý-
sledky naši usilovné spolupráce s příjemci 
dotací přinesou především užitek občanům 
a všem lidem, kteří zavítají na Vysočinu. 
Přeji nám všem dostatek sil k naplnění na-
šich cílů a radost ostatních z projektů pod-
pořených z ROP Jihovýchod.

Erika Štefl ová – vedoucí odboru 
implementace projektů Jihlava
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Vážení čtenáři,
pro mnohé z vás začíná čas dovolených, 
odpočinku a cestování a jedním z vašich 
cílů může být i kraj Vysočina – kraj ve zna-
mení krásné a čisté přírody, kopců a mnoha 
zajímavých míst. Zároveň je Vysočina mís-
tem pro život a domovem zdejších obyva-
tel. V obsahu těchto vět se skrývá vynalo-
žení velkého úsilí a fi nančních prostředků 
na rozvoj tohoto regionu.

Nemalou fi nanční částkou se na těchto 
investicích podílí Regionální operační pro-
gram Jihovýchod (ROP Jihovýchod), který 
podporuje investice do rozvoje dopravní in-
frastruktury, cestovního ruchu, zdravotnic-
tví, školství, sociální oblasti a volnočasových 
aktivit.
Velké díky patří příjemcům dotace, zejmé-
na za jejich prvotní myšlenku zrealizovat 
projekt přínosný pro obyvatele a návštěv-
níky kraje Vysočina. Příjemci na sebe pře-
bírají nelehký úkol zrealizovat projekt při 
dodržení všech podmínek ROP Jihovýchod 
a převzít na sebe i zodpovědnost za vlastní 



Úvěrová politika, edukace žadatelů o do-
tace a kurzové riziko byly hlavními té-
maty prvního zasedání pracovní skupiny 
fi nančních institucí a regionálních rad 16. 
června 2009 v Jihlavě. 

Jednání se zúčastnili zástupci Komerční ban-
ky, Československé obchodní banky, UniCre-
dit Bank, Českomoravské záruční a rozvojo-
vé banky, Raiffeisenbank a zástupci všech 
sedmi regionálních rad regionů soudržnosti 
řídících evropské dotace z regionálních ope-
račních programů (ROP).
Iniciování vzniku této pracovní skupiny bylo 
jedním ze závěrů dubnového kulatého stolu 
na téma Ohrozí fi nanční a ekonomická krize 
čerpání evropských dotací v regionech?

ČTYŘI DŮVODY 
ODMÍTNUTÍ ÚVĚRU 
Bonitu žadatele o dotaci posuzují jak regio-
nální rady, tak i banky, pokud žadatel požádá 
o úvěr na předfi nancování svého projektu. 
Banky deklarovaly připravenost fi nancovat 
dotační projekty a shrnuly čtyři důvody pro 
odmítnutí úvěru: nedostatečné fi nanční zdra-
ví žadatele, nekvalitní projekt (nepromyšlený  
záměr, problémy s udržitelností apod.), pro-
blémy ve výběrovém řízení na banku a krátký 
čas na posouzení žádosti o úvěr.
Při sledování podílu vlastních zdrojů klienta, 
dotací a požadovaného bankovního úvěru 
se obě strany shodují na požadavku vlastních 
zdrojů klienta ve výši zhruba jedné třetiny 
způsobilých výdajů projektu. Zatímco regio-
nální rady posuzují především historii žada-

tele o dotace, banky se soustředí i na souhrn 
dalších investic svého klienta pro posouzení 
míry jeho zadluženosti. Bankovní domy při 
hodnocení berou v úvahu i schopnost mana-
gementu, zkušenosti a schopnost plánování 
investic.  

PARTNERSTVÍ BANK 
A REGIONÁLNÍCH RAD 
Banky a regionální rady navázaly konkrétní 
spolupráci v několika směrech. Akutní je sou-
činnost především u edukace žadatelů o do-
taci. Regionální rady budou spolupracovat při 
šíření informací žadatelům a příjemcům dota-
cí. V návrhu je i spolupráce s Českou bankov-
ní asociací a ministerstvem pro místní rozvoj 
na vydání praktické publikace o investičním 
plánování, určené především obcím.

SPOLUPRÁCE BANK A REGIONÁLNÍCH RAD 
V ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH DOTACÍ
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SETKÁNÍ MINISTRŮ ZEMĚDĚLSTVÍ 
A RYBÁŘSTVÍ EVROPSKÉ UNIE

Jeden z projektů Regionálního operačního 
programu Jihovýchod, Pivovar Černá Hora, 
přivítal v pondělí 1. 6. 2009 delegaci ministrů 
zemědělství a rybářství Evropské unie v čele 
s evropskou komisařkou pro zemědělství 
a rozvoj venkova Mariann Fischerovou Boelo-
vou (Dánsko), ministrem zemědělství ČR Jaku-
bem Šebestou a jihomoravským hejtmanem 
Michalem Haškem.  
Ředitelka Úřadu Regionální rady Marta Sar-
gánková při této příležitosti představila i ně-
kolik dalších realizovaných projektů ROP Jiho-
východ z oblasti rozvoje dopravy, cestovního 

ruchu i rozvoje měst a obcí prezentovaných 
malou výstavou.
Ředitel jednoho z nejúspěšnějších malých pi-
vovarů v Česku Jiří Fusek při ochutnávce čtyř 
druhů nejžádanějšího piva představil oblasti 
podnikání Pivovaru Černá Hora. Kromě výro-
by piva, sladu a nealkoholických i alkoholic-
kých nápojů se pivovar zabývá i turistickým 
ruchem. „O naše pivo i pivovar je velký zájem. 
Vyrábíme tradičními postupy originální české 
pivo. Zahraniční turisté však žádají exkluzivní 
ubytování. Proto se pouštíme do nového pro-
jektu Centrum Sladovna,“ vysvětlil Jiří Fusek.

www.jihovychod.cz

PIŠTE ŘEDITELCE

Vážení žadatelé, příjemci a přátelé 
Úřadu Regionální rady Jihovýchod, 
pokud nám chcete sdělovat vaše ná-
zory, 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, 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.

Zprava: Ing. Jiří Fusek, Mariann Fischerová Boelová, Mgr. Michal Hašek a jedna z účastnic setkání



PODÁVÁNÍ MONITOROVACÍCH 
ZPRÁV A HLÁŠENÍ PROSTŘEDNICT-
VÍM SYSTÉMU BENEFIT7
V minulém čísle jsme se společně zabývali pří-
pravou monitorovacího hlášení a monitorovací 
zprávy. Podrobně jsme probrali jednotlivé pří-
lohy monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
V tomto díle Praktického průvodce administra-
cí projektu si podrobně představíme nový způ-
sob podávání monitorovacích zpráv a hlášení 
prostřednictvím systému BENEFIT7. 

Elektronické podávání monitorovacích 
zpráv bylo spuštěno ke dni 1. 6. 2009.

ZALOŽENÍ MONITOROVACÍ 
ZPRÁVY/HLÁŠENÍ
Příjemce může v Benefi t7 založit novou žádost 
o platbu a monitorovací zprávu nebo monito-
rovací hlášení jenom v případě, že předchozí 
žádost o platbu a monitorovací zpráva byly již 
schváleny naším úřadem. Příjemce nemůže 
mít rozpracované dvě žádosti o platbu a mo-
nitorovací zprávy, případně hlášení, ve stejnou 
dobu. Pokud není žádost o platbu a monito-
rovací zpráva schválena, není možné založit 
v BENEFIT7 novou žádost o platbu a monito-
rovací zprávu, protože se data do monitoro-
vací zprávy a žádosti o platbu v BENEFIT7 na-
čítají z MONIT7+ (informační systém řídícího 
orgánu) po jejich schválení.

Nová zpráva se zakládá na záložce Konto 
projektů, kde si příjemce vybere svůj projekt 

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ADMINISTRACÍ PROJEKTU 

a dále zvolí záložku Monitorovací zprávy – 
Hlášení.

V rámci monitorovacích zpráv se také načíta-
jí informace ze systému MONIT7+. Načtená 
data jsou však platná jen pět dní. Po vyprše-
ní této lhůty je nutné tato data načíst znovu. 
Na záložce je potřeba vyplnit pole Předpoklá-
dané datum předložení zprávy a zaškrtnout 
relevantní odpovědi na otázky týkající se rov-
ných příležitostí, publicity a environmentálních 
kritérií. Tímto se dané záložky aktivují. 

SLEDOVÁNÍ POKROKU PROJEKTU
Modul monitorovacích zpráv v sobě zahrnuje 
také informace o výsledcích projektu, tzv. in-
dikátory. Indikátory sledují pokrok v projektu 

a jsou důležité pro řádné vykazování výsledků 
evropských fondů na národní úrovni. 

Prostřednictvím monitorovacích zpráv podává-
vá příjemce informace o výběrových řízeních. Je 
možné vyplnit jak výběrová řízení již dokonče-
ná, tak i plánovaná. Systém BENEFIT7 prostřed-
nictvím výběrových tlačítek umožní příjemci vy-
plnit jak postup při výběrovém řízení, jeho stav, 
tak i nasmlouvanou cenu za plnění zakázky. 

Soubor záložek týkajících se rovných příleži-
tostí, publicity a environmentálních kritérií se 
naplní popisem aktuálního stavu v jednotlivých 
oblastech. Zde má příjemce možnost využít až 
2000 znaků na popis daného tématu.

3www.jihovychod.cz
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ROZPOČET A PŘEHLED 
FINANCOVÁNÍ
Rozpočet projektu je v rámci zprávy provázán 
se systémem MONIT7+ a využívá data z tohoto 
systému. Na záložce rozpočet projektu je mož-
né editovat jenom nejnižší úroveň rozpočtové 
položky. Výběrem řádku, který je nutno edito-
vat, se zobrazí pole pro úpravu dané položky. 

Na záložce Přehled fi nancování je potřeba 
provést rozpad fi nancování pomocí určeného 
tlačítka.

Do záložky Prioritní téma příjemce zadává ak-
tuální hodnotu, která musí odpovídat podílu 
Evropské unie v rozpočtu projektu.

PŘÍLOHY A ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ
V konečné fázi vyplňování monitorovací zprávy 
prostřednictvím BENEFIT7 příjemce čeká ještě 
vyplnění příloh zprávy a čestných prohlášení. 
Tlačítko Nový záznam umožňuje zadání nové 
přílohy zprávy. Danou přílohu je možné přilo-
žit prostřednictvím tlačítka Procházet. Je nutné 
se přesvědčit, zda je příloha doložena a zda je 
pro daný projekt relevantní. Pokud jsou čestná 
prohlášení předdefi nována, vyplní příjemce zá-
ložku pouhým stisknutím tlačítka, které slouží 
k označení všech čestných prohlášení.

UKONČENÍ PŘÍPRAVY MONITORO-
VACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ
Po ukončení práce je nutné zprávu fi nalizovat. 
Teprve po fi nalizaci monitorovací zprávy je mož-
né fi nalizovat také žádost o platbu. Po úspěšné 
fi nalizaci příjemce vytiskne monitorovací zprávu 
i žádost o platbu. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Po fi nalizaci není možné již zprávu upravo-
vat. Vrátit monitorovací zprávu k přepra-
cování může jen pracovník našeho úřadu. 
Pokud se tak stane, je potřebné nejdříve 
provést storno fi nalizace a poté opět upra-
vit informace obsažené ve zprávě. Žádost 
o platbu a monitorovací zpráva jsou vždy 
vráceny k dopracování společně. Stornujte 
fi nalizaci však pouze u té části, kterou bu-
dete opravovat.

Pokud budete mít s elektronickým podáváním 
monitorovacích zpráv jakékoliv problémy, ne-
váhejte kontaktovat odbor implementace pro-
jektů. Jeho pracovníci vám s vyplňováním rádi 
poradí.

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ADMINISTRACÍ PROJEKTU 
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24. 6. 2009 proběhlo v Brně již 19. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod, který mimo 
jiné projednal a schválil projekty k fi nancování a také vyhlášení nových výzev.

Výbor schválil následující projekty k fi nancování z ROP Jihovýchod:
Projekty z oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu:

Žadatel: Projekt: 

kraj Vysočina Přeložka silnice II/352 Jihlava – Heroltice

kraj Vysočina II/129 Humpolec – most ev. č. 129-011

kraj Vysočina III/3993 Naloučany – most

Projekty z oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

Žadatel: Projekt: 

Statutární město Brno Kouzelný svět animace  – Muzeum Loutek

MAGDALENIUM Azylový dům Magdalenium

Statutární město Jihlava Park nad tunelem, Jihlava

Statutární město Jihlava Areál pro sportovní a volnočasové aktivity u Hellerova rybníka, 
Jihlava

Salesiánská provincie Praha SALVE – Salesiánský areál pro líšeňskou veřejnost – rozšíře-
ní možností volnočasových a sport. aktivit

Dalším tématem jednání výboru bylo schválení výzev pro oblasti podpory 1.2 a 1.4.

Výzva k předkládání projektů pro oblast podpory 
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
Vyhlášení výzvy:  29. června 2009
Příjem žádostí:  od 29. června do 30. září 2009
Finanční alokace pro výzvu:  200 mil. Kč

Popis fi nancovaných aktivit oblasti podpory 1.2:
•  nákup ekologických dopravních prostředků a modernizace a rekonstrukce dopravních prostřed-

ků ve VHD (mimo drážních vozidel) zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku ve-
řejné služby s významným ekologickým dopadem (např. vedoucí k významnému snížení emisí 
dopravního prostředku), s důrazem na nízkopodlažnost, informační systémy pro cestující a další 
přizpůsobení osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Výzva k předkládání projektů pro oblast podpory 
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Vyhlášení výzvy:  1. července 2009
Příjem žádostí:  od 1. července do 30. října 2009
Finanční alokace pro výzvu:  230 mil. Kč

Popis fi nancovaných aktivit oblasti podpory 1.4:
•  výstavba a technické zhodnocení cyklostezek (dopravní značení C8 a C10), společných stezek 

pro chodce a cyklisty (dopravní značení C9) a komunikací pro bezmotorová vozidla (dopravní 
značení B11) v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací 
s vyloučením automobilové dopravy, řešení kolizních míst (křížení cyklostezek s jinými pozemními 
komunikacemi – např. světelné signalizační zařízení aj.);

•  přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo 
orientací (např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé atd.).

Další zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod je naplánováno na podzim roku 2009.

19. ZASEDÁNÍ VÝBORU 
REGIONÁLNÍ RADY JIHOVÝCHOD

www.jihovychod.cz
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TŘETÍ NAROZENINY 
REGIONÁLNÍ RADY JIHOVÝCHOD

5

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY

HOTEL KRAVÍ HORA – BOŘETICE
Projekt hotel Kraví hora získal dotaci z ROP Jiho-
východ ve výši 16,5 mil. Kč při celkové výši inves-
tice 27,5 mil. Kč. Zeptali jsme se pana Oldři-
cha Sadílka, majitele hotelu, na jeho příběh, co 
a proč ho přivedlo ke stavbě hotelu a dotacím.

Proč jste se rozhodl postavit tříhvězdičko-
vý hotel na kraji malé vesničky Bořetice? 
Jsem rodák a patriot, mí rodiče i má žena pochá-
zí odsud a žijeme zde i dnes. Tohle byl můj sen 
od mládí, že by tady mohlo něco takového vy-
růst. Turisté sem jezdí hlavně za vínem, v Bořeti-
cích najdete spoustu vinných sklepů, kde můžete 
posedět u vyhlášeného, dobrého vína a my jsme 
jim nemohli nabídnout kvalitní ubytování a další 
služby, které požadovali.
Hlavní impuls padl v roce 2000, kdy jsme za-
ložili recesistickou spolkovou republiku Kraví 
hora, což k nám přilákalo další turisty. Trvalo 
nám skoro 4 roky, než jsme vykoupili pozemky 
a mohli se pustit do stavby. Nějaké peníze jsme 
měli, ale bez podpory programu z EU SAPPARD 
a dotace, která nám byla poskytnuta, bychom se 
do toho nepustili. SAPPARD se k nám zachoval 
velice dobře, dostali jsme skoro 50 %, to byl veli-
ký fi nanční počin do začátku. 
V roce 2004 jsme hotel dostavěli a teď po čty-
řech letech provozování již víme, že klientela 
je stále náročnější, my se musíme přizpůsobit 

Regionální rada Jihovýchod oslavila 1. 7. tře-
tí výročí svého založení. Dalším důvodem 
k oslavám byla i první proplacená miliarda 
korun na účty příjemců dotací z Regionál-
ního operačního programu Jihovýchod. 

„Těší mě skutečnost, že právě náš region Jiho-
východ patří v rámci České republiky mezi nej-
úspěšnější v čerpání evropských fondů na velmi 
kvalitní projekty. Jsem přesvědčen, že tomu tak 
bude i nadále,“ řekl Michal Hašek, předseda 

Regionální rady Jihovýchod a hejtman Jihomo-
ravského kraje. 

Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální 
rady Jihovýchod, zdůraznila pozici Regionální 
rady Jihovýchod po třech letech činnosti: „Re-
gionální rada se stala funkční organizací, která 
je schopna poradit potenciálním žadatelům 
o evropské dotace, jak připravit kvalitní projekt, 
aby mohl získat dotace. Kromě toho regionální 
rada schvaluje projekty a proplácí dotace pro-
jektům regionu Jihovýchod.“ 

Miloš Vystrčil, člen Výboru Regionální rady Ji-
hovýchod a zastupitel kraje Vysočina vzpomněl 
na začátky činnosti regionální rady a s humo-
rem sobě vlastním označil Úřad Regionální 
rady za potenciální chráněný druh, neboť, jak 
vysvětlil, není obvyklé, aby úředníci iniciativně 
sami přicházeli s nápady.

a naše služby stále vylepšovat a doplňovat. Na-
ším hlavním zájmem je kongresová turistika, 
snažíme se přilákat lidi na školení i přes týden, 
ukázat jim naši krásnou krajinu, ochutnat dob-
ré víno, spolupracujeme s vinaři a snažíme se, 
aby se k nám hosté za vínem a přírodou vraceli 
i na víkend. 

A co bylo cílem vašeho projektu z ROP Ji-
hovýchod?
Právě snaha zkvalitnit a rozšířit naše služby 
se promítla do projektu, který jsme předložili 
na Úřadu Regionální rady Jihovýchod a na nějž 
nám byla schválena dotace. Rozšířili jsme ka-
pacitu hotelu o dalších 22 lůžek, vybudovali 
veliký, moderně a kvalitně technicky vybavený 
konferenční sál, pro volný čas návštěvníků jsme 
postavili wellness centrum s vířivou vanou, par-
ní lázní a fi nskou saunou. Máme již postaveno, 
zkolaudováno, jsme ve fi nální části projektu a už 
čekáme na penízky z ROPu. Snažíme se chovat 
maximálně seriozně, doufám, že při závěrečných 
kontrolách nevzniknou nějaké problémy, snažili 
jsme se to dělat poctivě a s vědomím, abychom 
žádné předpisy neporušili.

Jaký přínos má váš hotel pro region?
Součástí projektu je také rozšíření pracovních 
míst, dnes máme 17 zaměstnanců, plánujeme 
celkem 25. Dáváme práci lidem z okolí, z vesnic 

v okruhu 8–10 kilometrů. Je to vzájemně dobré, 
my potřebujeme, aby lidé pracovali na směny, 
aby pracovali, když je potřeba, aby se do hote-
lu dostali, na druhou stranu naši zaměstnanci si 
práce u nás váží, v našem regionu moc pracov-
ních příležitostí není. A já si svých zaměstnanců 
také vážím a beru je jako partnery.

Jak vidíte rozvoj hotelu do budoucna?
Bohužel jsme s investicí do hotelu začali v květ-
nu 2008, na podzim se začaly objevovat zprávy 
o krizi a my jsme hotel zkolaudovali a otevřeli 
vlastně do té nejhorší doby. Firmy, které školily 
pět dní, nyní školí dva dny, někteří zrušili výjezdy 
na školení mimo svá pracoviště úplně. Já ale pod-
nikám již od roku 1991, takže činností máme víc, 

www.jihovychod.cz
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SEMINÁŘE NA TÉMA ÚČETNICTVÍ 
PROJEKTU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V květnu a červnu proběhly v Brně a Jih-
lavě velmi úspěšné semináře zaměřené na ve-
dení účetnictví projektu, pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek a nejčastější chyby v nich. 
Semináře absolvovalo přes 300 účastníků, 
a protože byly hodnoceny příjemci jako velmi 
prospěšné, budeme v pořádání specializova-
ných seminářů pokračovat.
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a když jedna nožka kulhá, tak ta druhá pomůže. 
Teď právě je taková situace, že kdybych byl závis-
lý jen na hotelu, bylo by to hodně těžké, to při-
znávám zcela otevřeně. Na rozšíření služeb jsme 
si vzali úvěr u banky a už jej splácíme, i s úroky. 
I proto budu rád a velmi se snažím, abychom 
projekt zdárně ukončili a obdrželi dotaci. 
Situace ale naštěstí není kritická, mám velmi kva-
litní management hotelu, pan ředitel Proschek 
je profesionál, dává hotelu i hromadu svého vol-
ného času a intenzivně se věnuje nejen vedení 
hotelu, ale i oslovování nových klientů. Máme 
také stálé klienty, kteří se k nám opakovaně 
vrací, protože oceňují náš rodinný přístup a kva-
litní služby. Nabízíme požitkovou gastronomii 

ZKVALITNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ 
SLUŽEB DOMOVA NA ZÁMKU 
V MYSLIBOŘICÍCH

Projekt Zkvalitnění a rozšíření služeb Domova 
na zámku v Myslibořicích získal dotaci z Regi-
onálního operačního programu Jihovýchod 
ve výši 10,6 mil. Kč při celkových nákladech 
projektu 11,5 mil. Kč. Projekt vstoupil do rea-
lizace v únoru 2009 a předpokládaný konec je 
stanoven na září 2010.

Požádali jsme pana Petra Hašku, ředitele 
Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích, aby 
nám představil jejich projekt.
„Projektový záměr se zrodil ze spolupráce 
celého kolektivu Diakonie ČCE – střediska 
v Myslibořicích. Projektovou žádost připravi-
la koordinátorka projektu Zuzana Ošmerová 
ve spolupráci s Regionální rozvojovou agentu-
rou Vysočiny ( RRAV). 
Cílem projektu je vybudování chráněného byd-
lení pro osoby se zdravotním postižením. Z pů-
vodních šesti vícelůžkových pokojů bez sociální-
ho zázemí bude vytvořeno pět jednolůžkových 
a dva dvoulůžkové pokoje se sociálním zaříze-
ním. Pokoje budou vybaveny novými elektric-
kými polohovacími postelemi se speciálními 
zdravotními matracemi, skříněmi pro uložení 
oblečení a uzamykatelnými nočními stolky.

Dalším cílem našeho projektu je zvýšení pro-
tipožární bezpečnosti celé budovy. Na každý 
pokoj bude nainstalováno protipožární čidlo, 
bude zapojen systém protipožárních dveří.
Posledním cílem projektu je modernizace vy-
bavení domova na zámku. Díky dotaci může-
me zakoupit hmotný majetek zdravotnického 
a hygienického charakteru. Jedná se o elektric-
ké polohovací postele, nové speciální vany se 
zvedacím zařízením, toaletní křesla, chodítka, 
mechanické vozíky a různé další pomůcky.“

Kolika klientům a jaké služby nyní ve va-
šem domově poskytujete? 
Naše organizace poskytuje čtyři sociální a zdra-
votní služby pro 135 klientů. Je to domov pro 
seniory, domov se zvláštním režimem, domov 
pro osoby se zdravotním postižením a odlehčo-
vací služby. Nabízíme pobyty v jednolůžkových, 
dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích, které 
jsou už spíše výjimečné. Umožňujeme také 
přechodné pobyty pro seniory. Každý senior 
k nám může kdykoli během roku přijet na krát-
kodobý „testovací“ nebo odpočinkový pobyt. 
Věkový průměr našich klientů je 85 let, většina 
potřebuje celodenní zdravotní péči od našeho 
vyškoleného personálu. V rámci jedné budovy 
si mohou klienti obstarat úplně všechny služ-
by. Přímo v budově mohou využít kantýnu, 
jídelny, poštovní schránku, telefonní automat, 
kuřárnu, rehabilitaci, společenské místnosti, vo-
liéru s exotickým ptactvem a akvarijní nádrže 
s rybkami, kadeřnictví a pedikúru, internetovou 
kavárnu, kapli a další služby. Pro naše klienty 
pořádáme také kulturní akce, například výlety 
za poznáním, společné oslavy narozenin za hu-
debního doprovodu, různá vystoupení pěvec-
kých těles v zámecké kapli a podobně. Snažíme 
se našim klientům zpříjemnit tuto fázi života, 
jak nejlépe umíme. 

snoubenou s vínem, klid a pohodu beze spěchu 
a tento model se nám velmi osvědčuje.

Co byste doporučil ostatním příjemcům 
z ROP Jihovýchod?
Je potřeba mít hodně štěstí. Přeji všem, aby po-
tkali ty správné lidi, kteří jim to nepokazí, a ne-
vzdávat se, nenechat se odradit. Vždycky se 
najde někdo, kdo vám nepřeje. Ale na druhou 
stranu jsou všude lidi, kteří jsou šikovní a po-
ctiví a dovedou pracovat. Všechno je otázkou 
svědomí. 
Na závěr bych chtěl říct, že důležitá je dobrá 
nálada a že je ve všech koutech naší republiky 
krásně…

Jak se vám daří koordinovat práce na do-
tovaném projektu a co byste doporučil 
dalším žadatelům a příjemcům dotací 
z ROP Jihovýchod?
Náš projekt je v realizaci pátým měsícem, tudíž 
jsme zatím absolvovali výběrové řízení a první 
monitorovací zprávu a žádost o platbu. S výbě-
rovým řízením jsme z počátku měli problém, 
protože podle zákona o veřejných zakázkách 
jsme se neřídili tímto zákonem, ale příručkou 
pro žadatele a příjemce, která má v mnohém  
jiná, místy přísnější pravidla než zákon. Vý-
znamné jsou pro nás semináře, které pořádá 
ÚRR JV. Zúčastnili jsme se semináře pro příjem-
ce dotace k zadávání veřejných zakázek a rea-
lizaci projektu. Mohu již nyní konstatovat, že 
realizace projektu je velmi náročná procedura, 
která doufám povede ke zdárnému konci. Jsme 
jednou ze šesti nevládních neziskových organi-
zací, které čerpají z ROP Jihovýchod a rád bych 
touto cestou podpořil další NNO, aby se nebály 
vstoupit do těchto výzev.

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY

REDAKCE
Úřad Regionální rady Jihovýchod

Oddělení publicity a technické pomoci

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

e-mail: info@jihovychod.cz

www.jihovychod.cz
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