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městskou regionální železniční dopravu.
Podporována budou výhradně železniční
kolejová vozidla s ekologickým pohonem. Na výzvu je vyčleněno 240 milionů
korun.

Vážení čtenáři,
měsíc říjen byl pro náš úřad ve znamení hodnocení projektů z ukončených
výzev v oblastech cestovního ruchu
a dopravy, zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod a také v duchu intenzivních příprav výroční konference.
Na začátku října se mimořádně sešel
Výbor Regionální rady. Hlavním bodem
jednání bylo vyhlášení výzvy v oblasti obnovy vozového parku drážních vozidel
hromadné přepravy osob. Výzva je zaměřena na nákup nových a modernizaci
stávajících železničních vozidel zajišťujících veřejnou hromadnou dopravu a pří-

30. září 2009 byly ukončeny výzvy pro
oblast služeb v cestovním ruchu a rozvoje dopravní obslužnosti. Žadatelé z obou
krajů odevzdali 19 projektů nákupu
ekologických autobusů a 55 projektů
rozvoje služeb v cestovním ruchu. Hned
následujícího dne jsme začali s jejich hodnocením.
Již nyní také intenzivně připravujeme
třetí ročník výroční konference ROP Jihovýchod. Konference má název Dialog
nad projektem aneb jak zadat, postavit
a udržet projekt. Konference se koná
19. listopadu od 9 hodin v kongresovém
sále hotelu Voroněž v Brně.
Minulý rok jsme se sešli s příjemci dotací,
potenciálními žadateli a dalšími aktéry
regionálního rozvoje u příležitosti výroční
konference VIZE 2015. Společně s odborníky jsme se shodli na odpovědi základní

otázky: Kam směřuje rozvoj regionu Jihovýchod? Loňskou konferenci považujeme za velmi úspěšnou a doufáme, že
i ta letošní nezklame vaše očekávání.
Den po konferenci, 20. listopadu, proběhne 7. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod. Monitorovací výbor
je složen ze zástupců státní správy, samosprávy, hospodářské, sociální a profesní
sféry, vysokých škol, nestátních neziskových organizací, regionálních a dalších
partnerů. Jeho hlavní náplní je kontrola
účinnosti a kvality provádění operačního
programu.
Příjemný listopad vám přeje
Artur Zatloukal
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JAK JSME NA TOM?
Jsme velice rádi, že se můžeme pochlubit velmi dobrými výsledky v čerpání dotací. Úspěšným příjemcům z ROP Jihovýchod jsme proplatili již
téměř 2,2 miliardy korun.
V následující tabulce naleznete přehled a srovnání čerpání prostředků Evropské unie mezi regionálními operačními programy a ostatními operačními programy.
Je patrné, že regionální operační programy (ROP) čerpají rychleji než většina operačních programů (OP).

Operační program
OP Doprava
OP Podnikání a inovace
OP Životní prostředí

„Celková alokace
2007–2013
(EU + národní zdroje)“

Proplaceno
příjemcům (Kč)

Certiﬁkováno
(Kč)

Proplaceno
z alokace (%)

Certiﬁkováno
z alokace (%)

171 048 666 095,22

10 590 582 741,43

0,00

6,19

0,00

90 094 411 581,26

5 480 474 681,00

0,00

6,08

0,00

145 684 580 629,64

3 872 549 259,76

2 030 089 995,71

2,66

1,39
3,47

ROP NUTS II Jihovýchod

20 868 158 443,78

2 198 279 823,41

724 513 470,32

10,53

ROP NUTS II Severovýchod

19 446 641 637,42

2 083 621 751,44

663 560 546,36

10,71

3,41

ROP NUTS II Střední Morava

19 474 194 600,62

1 941 881 486,28

0,00

9,97

0,00

ROP NUTS II Moravskoslezsko

21 213 208 469,44

946 702 641,51

773 018 126,92

4,46

3,64

ROP NUTS II Jihozápad

18 356 257 190,86

930 602 349,75

0,00

5,07

0,00

ROP NUTS II Střední Čechy

16 562 036 700,82

779 502 871,02

0,00

4,71

0,00

6 959 633 654,00

501 621 800,05

0,00

7,21

0,00

ROP NUTS II Severozápad

22 096 517 153,58

474 881 222,50

0,00

2,15

0,00

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

54 309 218 786,26

316 503 476,53

0,00

0,58

0,00

Integrovaný operační program

45 576 551 748,90

188 216 287,00

0,00

0,41

0,00

7 340 212 156,06

125 060 565,00

0,00

1,70

0,00

OP Česká republika - Polsko

6 501 160 419,06

112 179 602,83

0,00

1,73

0,00

OP Praha Adaptabilita

3 210 753 393,82

19 322 739,76

0,00

0,60

0,00

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

54 172 985 997,00

7 370 537,40

0,00

0,01

0,00

OP Výzkum a vývoj pro inovace

61 340 875 977,72

0,00

0,00

0,00

0,00

910 061 452,12

0,00

0,00

0,00

0,00

OP Praha Konkurenceschopnost

OP Technická pomoc

OP Rybářství

Zdroj dat: MSC2007 ke dni 29. 10. 2009. Údaje v tabulce se týkají i krajských příspěvků k dotacím.

Zpracováno dle kurzu 25,180 CZK/EUR.

Certiﬁkace: proces schválení plateb mezi opreračními programy a příjemci dotace, na základě kterého žádá Platební a certiﬁkační
orgán o proplacení podílu Evropské unie České republice.
ROP Jihovýchod se nyní také uchází o další prostředky, jednak z operačních programů ČR, které by mohly mít potíže vyčerpat peníze
(alokaci) určené pro období 2007–2010, a také o peníze, které vracejí do EU některé další členské země.
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Aneb velké srovnání operačních programů
v oblasti čerpání prostředků EU
Srovnání operačních programů v oblasti čerpání ﬁnančních prostředků (celková dotace – podíl EU, státního rozpočtu a krajského
ﬁnancování). Stav k 29. 10. 2009
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Srovnání regionálních operačních programů v oblasti čerpání ﬁnančních prostředků (celková dotace – podíl EU, státního rozpočtu
a krajského ﬁnancování). Stav k 29. 10. 2009
mil. Kč

2 500
Proplaceno příjemcům (Kč)
2 000

Certifikováno (Kč)
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ODDĚLENÍ HODNOCENÍ PROJEKTŮ
OHP ANEB OPRAVDU
HOUŽEVNATÝ PROCES
Představovat oddělení hodnocení
projektů (OHP) je možná, pro mnohé
z vás, „házením hrachu na zeď“, neboť s našimi pracovníky jste se již setkali, a to buď osobně, nebo alespoň
při telefonické či e-mailové komunikaci. Přesto nám dovolte pár slov o naší
práci.
OHP je součástí odboru implementace
projektů (OIP). Každý z obou krajů v rámci
NUTS 2 Jihovýchod má své OHP, žadatelé
z Jihomoravského kraje nás najdou v sídle
úřadu v Brně (Kounicova 13) a žadatelům
z Vysočiny jsme k dispozici na pobočce
v Jihlavě (Žižkova 89). Jsme vlastně o něco
starším bratrem oddělení realizace projektů (ORP), které navazuje na výstupy naší
práce, a to v podobě péče o podpořené
projekty. Naše vzájemná spolupráce, ať už
uvnitř OIP či napříč oběma pracovišti OHP
je velice úzká a dohromady vytváříme jeden fungující celek.

KONZULTACE
Konzultace, nástroj pomoci při přípravě
vašeho projektu, jsou zpravidla prvním
momentem, kdy se potkáváme s žadateli. Základem efektivní konzultace je co
možná nejpřesnější představení vašeho
záměru, tedy jednotlivých aktivit, činností
a cílů, kterých chcete realizací svého záměru dosáhnout. Víme, že vaše záměry
jsou v mnoha případech rozsáhlejší, než
jsou ﬁnanční i věcné možnosti regionálního operačního programu, vždy se ale sna-
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žíme najít společnou cestu, na jejímž konci je návrh způsobu řešení vaší myšlenky
za přispění evropských dotací. Vlastní projekt však musíte zpracovat sami, s tím vám
nemůžeme pomoci. Konzultace nám také
pomáhají vytvořit si představu o velikosti zájmu o dotace, o cílových skupinách,
o potřebách mikroregionů, obcí i jednotlivých subjektů, kteří svou činností posouvají region Jihovýchod stále kupředu, či
o nových trendech v daných oblastech. Ze
třech forem konzultací (osobní, telefonická, e-mailová), které máte na výběr, vám
doporučujeme právě tu osobní, neboť
tato forma konzultace umožňuje přesně
odpovědět na vaše dotazy, a to na základě rozboru celkové situace.

HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Proces hodnocení nastává ve chvíli, kdy
svůj projekt zaregistrujete na jednom z našich pracovišť OHP. Od této chvíle máme
zpravidla 75 dní na to, abychom u vašeho
projektu provedli kontrolu doložení všech
potřebných dokumentů (kontrola formálních náležitostí), kontrolu vhodnosti aktivit
pro ﬁnancování z ROP Jihovýchod (posou-

zení přijatelnosti projektu) a samotné věcné hodnocení dle hodnotících kritérií. S těmito činnostmi souvisí i řada dalších úkonů
v podobě žádostí o doplnění dokumentů,
které jste do svých projektů zapomněli přiložit, nebo které nejsou aktuální, komunikace s experty (interními i externími), kteří
nám pomáhají zhodnotit rizika a úskalí, jež
by se v projektu mohla objevit a dále samozřejmě nezbytné studium dokumentů,
např. v podobě různých strategií, norem
či nařízení, které se vztahují k aktivitám
ve vašich projektech. Úzce spolupracujeme
s dalšími odděleními na přípravě materiálů
pro Výbor Regionální rady Jihovýchod, zejména těch, které souvisí se schvalováním
projektů. A v neposlední řadě jsme také
poslem dobrých i těch méně příznivých
zpráv v podobě dopisů o schválení projektu k ﬁnancování či jeho zamítnutí. Ke všem
zamítnutým projektům dále poskytujeme
konzultace žadatelům ve formě doplnění
informací, z jakého důvodu projekt v konkurenci s ostatními neuspěl. O vašem velkém zájmu o podporu ﬁnancování záměrů
svědčí skutečnost, že ke dni vydání tohoto
newsletteru evidujeme přes tisíc zaregistrovaných projektů, z nichž převážná část
(cca 90 %) prošla všemi stupni procesu
hodnocení.

OSTATNÍ ČINNOSTI

OHP Brno, zprava: Ing. Monika Krumpová, Ing. Kateřina Vávrů, Ing. Zuzana Čusová, Ing. Klára Tomášková

Naše práce však nespočívá pouze v konzultacích a hodnocení. Podílíme se také
na řadě dalších činností v rámci úřadu. Mezi
ně patří zejména úzká spolupráce na přípravě dokumentace, ať již v podobě Prováděcího dokumentu, Příručky pro žadatele
www.jihovychod.cz

ZNÁTE
NÁŠ ÚŘAD?
a příjemce, metodických pokynů a dalších
materiálů, které provázejí žadatele a příjemce, pokud se rozhodnou realizovat svůj
projekt prostřednictvím evropských dotací.
Tímto bychom chtěli poděkovat vám všem
za podněty k úpravám veškeré dokumentace, které jsou pro nás velmi důležité. Aktivně se účastníme seminářů a konferencí, a to
jak přípravy jejich náplně, tak i prezentací
informací pro účastníky. Veškeré semináře
pro žadatele o dotaci plánuje naše oddělení
publicity a technické pomoci ve spolupráci
s OHP a hlavně dle vaší poptávky, proto pokud máte zájem o seminář/proškolení v nějaké problematice ROP Jihovýchod, obraťte
se na nás nebo na naše kolegy z publicity.
Naše práce však přesahuje i činnosti primárně určené pro OHP. Zejména v poslední
době realizujeme také aktivity v oblasti péče

o podpořené projekty, a to jak v podobě dílčích činností, jako je např. příprava smlouvy o poskytnutí dotace, příprava dodatků
ke smlouvám, tak i v podobě soustavné
spolupráce s příjemcem po dobu realizace
jeho projektu. Máme tak možnost z blízka
sledovat jak se myšlenky, které jste vložili
na papír, přetvářejí v hmatatelné výstupy.
Na závěr nám dovolte vyslovit poděkování.
Poděkování vám, budoucím i současným
žadatelům a příjemcům dotace, za to, že
jste aktivní a o projekty v rámci ROP Jihovýchod není nouze.
Dále bychom rádi poděkovali ostatním oddělením úřadu, která vám v rámci newsletteru již byly, či v nejbližší budoucnosti budou představena a jejich pracovníkům, kteří
nám poskytují metodickou, informační,
softwarovou, kontrolní, konzultační a další

OHP Jihlava, zprava: Ing. Renata Pavlů, Ing. Zdeněk
Cakl, Ing. Gabriela Oháňková, Ing. Marta Bártová,
Ing. Hana Brabencová Stránská, Mgr. Zora Skurčáková

pomoc pro výkon naší práce a podílejí se
tak na výsledku, kterým je úspěšně zrealizovaný projekt.

KONFERENCE OPEN DAYS 2009 – GLOBÁLNÍ VÝZVY, EVROPSKÁ ODPOVĚDNOST
expertů a zástupců bank, průmyslové i neziskové sféry z regionálního
politického spektra. Open Days organizuje Výbor regionů. Konference
se zúčastnilo přes 7 000 zástupců ze
všech zemí Evropské unie, kteří se
zúčastnili 125 seminářů, workshopů
a diskusí na tato evropská témata:

Ve dnech 5.–8. října 2009 se v Bruselu uskutečnil již tradiční Evropský
týden regionů a měst, největší evropské setkání regionálních politiků,
www.jihovychod.cz

• Obnova růstu: inovace v evropských regionech a městech;
• Regiony a změna klimatu: evropské východisko;
• Územní spolupráce: společná práce bez
ohledu na hranice;

• Dosažené výsledky, pohled vpřed: hodnocení a budoucí vyhlídky politiky soudržnosti EU.
V průběhu celé konference probíhaly diskuse na téma budoucnosti kohezní politiky aneb co bude dál po roce 2014. Již
nyní je zřejmé, že dojde k výrazně větší
koncentraci peněz na menší množství
priorit, bude věnována větší podpora boji
se změnou klimatu a dalším významným
úkolem bude zvýšit konkurenceschopnost zemí Evropské unie vůči ostatním
státům.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY / POZVÁNKA NA KONFERENCI
DO ADAMOVA
PO NOVÉ SILNICI
Předseda Regionální rady Jihovýchod
a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve čtvrtek 8. října 2009 slavnostně otevřel
nový úsek silnice mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou. Dotace z ROP Jihovýchod
ve výši téměř 45 milionů korun pomohly
zmodernizovat více než šestikilometrový
úsek silnice, podjezd pod železniční tratí a tři
opěrné zdi v celkové délce 230 metrů.

„Realizace podobných staveb v dn
dnešní době
přináší práci jihomoravským ﬁrmám, přispívá k udržení zaměstnanosti v kraji a pomáhá zlepšovat onen negativní hospodářský
stav, který zde nastal v tomto období
bdobí ﬁnanční krize. Doufám, že podobných staveb
bude na jižní Moravě kvapem přibývat,“ řekl
k otevření silnice hejtman Michal Hašek.
ek.
Otevření komunikace s třítýdenním
ním předstihem přivítali motoristé i obyvatelé
obcí,
vat
kudy více než rok vedly objízdné trasy.

ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY JIHOVÝCHOD
22. zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod se uskuteční ve středu 11. 11. 2009 od 9.00 hodin v hotelu Continental,
Kounicova 6, Brno. Na programu jednání bude především schvalování projektů v oblastech podpory:
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu; 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy; 3.1 Rozvoj urbanizačních
nizačních center.
O výsledcích jjednání vás budeme informovat v p
příštím čísle newsletteru.

REGIONÁLNÍ RADA JIHOVÝCHOD
VÁS ZVE NA KONFERENCI

DIALOG
D
IALOG

NAD

PROJEKTEM

DNE 19. LISTOPADU 2009
OD 9 DO 15 HODIN
V KONGRESOVÉM SÁLE INTERHOTELU
VORONĚŽ BRNO, KŘÍŽKOVSKÉHO 47
ANEB JAK ZADAT, POSTAVIT
A UDRŽET PROJEKT

Pozváni jsou zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ministerstva pro místní rozvoj,
ministerstva ﬁnancí, zástupci veřejné, soukromé i neziskové sféry a Evropské komise.
Vstup zdarma na základě úspěšné registrace na www.jihovychod.cz
Zde rovněž naleznete aktuální informace o konferenci.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ŠANOV
Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci
ve výši 6,3 milionu korun při celkové investici
6,9 milionu korun. Zeptali jsme se Mgr. Jiřího Herziga, ředitele zámku Břežany,
p.o., co všechno jejich projekt zahrnuje.
Pane řediteli, představte nám Zámek
Břežany, pro koho je určen, jaké služby
poskytujete?
Zámek Břežany p.o., jejímž zřizovatelem je
Jihomoravský kraj, je domov pro osoby se
zdravotním postižením. Cílovou skupinou
našeho zařízení jsou osoby starší 16ti let,
s mentálním a kombinovaným postižením.
V současné době poskytujeme pro 162
našich uživatelů celoroční pobytou službu,
která zahrnuje poskytnutí ubytování, stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, zdravotní,
ošetřovnou a rehabilitační péči, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu a při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, aktivizační,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředním, sociálně-terapeutické činnosti,
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnost, pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí a další.
V čem se liší chráněné bydlení od vašich
služeb?
Zásadní rozdíl mezi chráněným bydlením
a službou poskytovanou v našem zařízení spočívá především v tom, že uživatelé
na Zámku jsou ve větší míře závislí na podpoře a péči našich zaměstnanců, což je
www.jihovychod.cz

dáno stupněm jejich postižení. Posláním
chráněného bydlení je začlenění klientů
do běžného života, zvládnutí samostatného bydlení, sám se o sebe postarat, pracovat v podporovaném zaměstnání, naučit se
využívat veřejně dostupné služby …, prostě
žít jako každý občan naší společnosti.
Jak takové chráněné bydlení vypadá
a kdo jej bude obývat?
Chráněné bydlení je novou formou podpory spoluobčanů s mentálním postižením.
Je to poměrně mladá a nová služba, která
nemá v Česku takřka žádnou tradici a doposud se s ní setkáváme jen sporadicky.
Nová služba je připravována pro osoby se
středně těžkým stupněm mentálního znevýhodnění a bude realizována ve dvou formách – jako komunitní bydlení a dále jako
individuální bydlení v samostatných bytech.
Devět našich uživatelů se pokusí zvládnout
život mimo ústav. Na změnu se dva roky
poctivě připravují. Věříme, že to dokážou.
Mají vaši klienti možnost nějakého
dalšího vyžití mimo zámek?
Široká škála vlastních aktivizačních činností (dílny, hipoterapie, bazén, posilovna,
psychorelaxační místnost) je celoročně doplňována v rámci integrace pobyty mimo

PŘEDSTAVUJEME
PROJEKTY
zařízení. Jednou z oblíbených jsou pobyty
na vlastním rekreačním zařízení na Bítově.
Vlastní autobus nám umožňuje snazší realizaci rekreačních a ozdravných pobytů v tuzemsku i zahraničí. Tradicí se stala pravidelná
účast na sportovních a kulturních soutěžích,
návštěva tanečních kurzů, plavání atd.
Byli byste schopni projekt chráněného
bydlení zrealizovat i bez dotace?
Ne, zcela určitě by projekt realizován nebyl.
I přes skutečnost, že zřizovatel byl našemu
záměru nakloněn a přispěl k jeho realizaci
ﬁnanční částkou. Bez dotace z evropských
fondů bychom tuto novou službu nebyli
schopni zajistit.
Čerpáte evropské dotace také z jiných
operačních programů nebo je ROP Jihovýchod jediný?
Z jiných operačních programů nečerpáme.
Nyní jsme získali určité zkušenosti i díky
úzké spolupráci s pracovníky Regionální
rady Jihovýchod. Dle rozvojového plánu našeho zařízení by měla na chráněné bydlení
navazovat etapa budování podporovaného
bydlení ve Znojmě. Zcela určitě bude nutno zajistit ﬁnanční prostředky z více zdrojů.
Rádi bychom se opět pokusili.
Děkujeme za rozhovor a jsme rádi, že
můžeme projekty, jako je váš, také
podporovat.
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ MĚSTYSE MĚŘÍNA –
ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ
Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci
ve výši 1,98 milionu korun při celkové investici 2,16 milionů korun. Zeptali jsme
se Ing. Jiřího Servíta, starosty obce
Měřína a paní místostarostky Anny
Oulehlové, jak se jejich malé obci daří při
získávání dotací na její rozvoj.
Pane starosto, představte nám obec Měřín.
Městys Měřín neodlučitelně patří ke krásné Českomoravské vrchovině. Nachází se
mezi městy Jihlavou a Velkým Meziříčím.
Svým původem patří k nejstarším osadám
v kraji, její historie sahá až do roku 1298.
Dějiny Měřína jsou úzce spjaty dějinami
benediktinského kláštera v Třebíči, proto
také je dominantou městyse kostel sv. Jana
Křtitele, který vás vítá z dálky z kterékoliv
strany. V současné době má Měřín s místní
částí Pustina celkem 1 960 obyvatel.
Měřín má krásné okolí, lahodící oku milovníků přírody. Má rovněž mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití, velmi pěknou
tělocvičnu v ZŠ, nádherné hřiště vhodné
pro atletiku, dvě travnatá fotbalová hřiště, tenisové kurty, posilovnu, kosmetické
salony, dnes již tři dětská hřiště a lyžařský vlek. Nepochybně přitažlivé jsou také
malé obchůdky poskytující vše, co člověk
k životu potřebuje.
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Přijeďte, uvidíte, vyzkoušejte! Městys Měřín vás rád přivítá.
Co je náplní vašeho projektu?
Vybudovat dvě dětská hřiště městyse Měřína pro rozvoj pohybových dovedností dětí,
sloužící k odpočinku rodičů, dětí i seniorů.
Proč jste se rozhodli žádat o dotaci
zrovna na dětská hřiště?
Tento projekt byl pro náš městys zajímavý
především proto, že tu žije poměrně hodně
mladých rodin s malými dětmi. Máme sice
v okolí krásnou přírodu, ale jak daleko může
jít maminka s dětmi, když má i jiné povinnosti? Nemáme žádný vhodný park ani prostranství přizpůsobené účelu – příjemně a zdravě
rozvíjet dětské pohybové dovednosti, které
dnešním dětem tolik chybí. Hřiště napomáhají k rozvoji nejen pohybových, ale i volných
vlastností dětí. Našli jsme opravdu dobré využití a zútulnili jsme dosud nevyužívané prostranství. Je krásné dívat se na šťastné děti,
které si mohou hrát společně se svými rodiči.
A pro koho má naše hřiště ještě význam? Pro
naše seniory! Mohou se těšit a radovat pohledem na mládí, odpočívaje na lavičkách pod
korunami stromů či v altánku.
Jaké jsou ohlasy malých uživatelů a jejich rodičů na nové vybavení obce?
Velice dobré. Dospělým se líbí vzhled i vybavení, cituji: „Tohle Měřín potřeboval!“
Bedlivě sledují, co by se ještě dalo vylepšit.
Děti jásají, protože takové pohybové vyžití
se jim líbí. Působí jim radost, a i když o tom
ani neví, všechny hrací prvky jim napomáhají získávat fyzickou zdatnost, učí se vzájemné toleranci, ohleduplnosti a vzájemné
pomoci.
Určité procento obyvatel má ale obavu, že

vandalové předvedou „své“. Chování dovádějících dětí, případně ale i vandalů, můžeme
sledovat za pomoci kamerového systému.
Připadalo vám těžké dodržet všechny
podmínky ROP Jihovýchod při administraci projektu?
Opravu se nedá říci, že to, co předchází projektu, který chcete pro obyvatele zhmotnit, je jednoduché. Tuto práci může docenit pouze ten,
kdo ví, co všechno musí projektu předcházet.
Co všechno je třeba zjistit, zařídit, vytelefonovat, zkontrolovat, promyslet, zkonzultovat,
sepsat, sladit, vypočítat, seřadit. Zpracovatel
musí být předvídavý a hlavně přesný. Ne, jednoduchá práce to rozhodně není.
Také musíte mít trošku štěstí ve výběru odborníků, kteří vám mohou pomoci. My je měli.
Pracovníci z oddělení realizace projektů Jihlava z Úřadu Regionální rady Jihovýchod nám
velice a mile pomáhali při administraci projektu. Tímto jim upřímně děkujeme.
Děkujeme za rozhovor.
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