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Výzva

Údaje o výzvě k předkládání projektů

• vyhlášení výzvy: 17. 12. 2007
• ukončení výzvy: 31. 3. 2008

• objem finančních prostředků na výzvy: 570 mil. Kč pro města 
+ 270 mil. Kč pro venkovská sídla                               
(kurz platný pro prosinec 2007: 1 EUR = 26,38 CZK)

• výzvy se týkají dvou oblastí podpory:
� 3.2 Rozvoj regionálních středisek
� 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel



3.2 Rozvoj regionálních 
středisek

Žadatel: Občanské sdružení BILICULUM

Projekt: Rekonstrukce a rozšíření kapacit zařízení sociální 
péče – Centrum sociálních služeb Mikulov

Doba realizace projektu: 1. 7. 2008 – 30. 11. 2010
Dotace celkem: 12,4 mil. Kč

Popis: stavební úpravy umožní vybudování bezbariérového 
objektu s komplexními sociálními službami: domov pro osoby 
se zdravotním postižením, pokoje pro odlehčovací služby a 
rehabilitační centrum, kapacitně bude rozšířen rovněž Dětský 
denní stacionář. Projekt je zaměřen na osoby s 
kombinovanými vadami a autismem. 



3.2 Rozvoj regionálních 
středisek 

Žadatel: Město Hodonín
Projekt: Rekonstrukce areálu letního koupaliště – II. etapa
Doba realizace projektu: 20. 2. 2008 – 30. 6. 2008
Dotace celkem: 58 mil. Kč



3.2 Rozvoj regionálních 
středisek 

Popis: projekt podpoří rozvoj a zkvalitnění občanské vybavenosti 
i atraktivitu městského prostředí, nabídne důstojné zázemí pro 
volnočasové a sportovní aktivity obyvatel i návštěvníků města

Rekonstrukce areálu letního koupaliště 
Hodonín – II. etapa



3.2 Rozvoj regionálních 
středisek

Žadatel: Městská nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Projekt: Obnova přístrojového vybavení nemocnice
Doba realizace projektu: 1. 9. 2008 – 30. 9. 2008
Dotace celkem: 10,5 mil. Kč



3.2 Rozvoj regionálních 
středisek

Popis: projekt obnovy je zaměřen na tři oblasti: 
1. obnova přístrojového vybavení a zabezpečení operačních sálů
2. obměna přístrojového vybavení na odděleních interny, 

chirurgie, multioborové JIP (jednotka intenzivní péče) a 
vybavení ambulancí navazujících na zmíněná lůžková oddělení

3. obnova přístrojového vybavení a rozšíření poskytované péče 3. obnova přístrojového vybavení a rozšíření poskytované péče 
na oddělení rehabilitace. 

Obnova přístrojového vybavení nemocnice



3.2 Rozvoj regionálních 
středisek

Žadatel: Město Znojmo

Projekt: Regenerace historického jádra města Znojma

Doba realizace projektu: 1. 10. 2008 – 30. 6. 2010

Dotace celkem: 47,5 mil. Kč



3.2 Rozvoj regionálních 
středisek

Popis: Obsahem rekonstrukce je změna všech povrchů, 
uspořádání dopravy, změna městského mobiliáře, rekonstrukce 
kašny na Václavském nám., rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Projekt významnou měrou napomůže ke zvýšení atraktivity 
centrální části pro návštěvníky i obyvatele města a rozvoji 
podnikání v centru města.podnikání v centru města.

Regenerace historického jádra města Znojma



3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

Žadatel: Městys Brankovice

Projekt: Komplexní modernizace vybavení ZŠ Brankovice v 
návaznosti na realizaci Školního vzdělávacího programu

Doba realizace projektu: 1. 10. 2008 – 1. 10. 2009

Dotace celkem: 8,8 mil. KčDotace celkem: 8,8 mil. Kč



3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

Popis: komplexní modernizace vybavení Základní školy 
Brankovice přispěje ke zvýšení kvality výuky ve všech 
oblastech poznávání. 

Komplexní modernizace vybavení 
ZŠ Brankovice



3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

Žadatel: Betánie – křesťanská pomoc

Projekt: Villa Martha – Domov důstojného stáří           
(Hrušovany u Brna)

Doba realizace projektu: 1. 7. 2008 – 2. 12. 2009

Dotace celkem: 22,9 mil. KčDotace celkem: 22,9 mil. Kč



3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

Popis: rekonstrukcí objektu vznikne bezbariérový domov se 
zvláštním režimem poskytující pobytové služby osobám se 
sníženou soběstačností a specifickými potřebami způsobenými 
chronickým duševním onemocněním. Přínosem projektu je 
zajištění kvalitní a odpovídající zdravotní a sociální péče a 
snížení sociální izolace.  snížení sociální izolace.  

Villa Martha – Domov důstojného stáří 
(Hrušovany u Brna)



3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

Žadatel: Město Rájec - Jestřebí

Projekt: Kulturní centrum Rájec - Jestřebí

Doba realizace projektu: 1. 1. 2009 – 31. 10. 2010

Dotace celkem: 24,5 mil. Kč



3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

Popis: přebudování sokolovny na moderní kulturní centrum a 
získání zázemí pro spolkový, sportovní a kulturní život.

Kulturní centrum 
Rájec - Jestřebí



3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

Žadatel: Obec Lužice

Projekt: Revitalizace veřejného prostranství v obci Lužice

Doba realizace projektu: 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009Doba realizace projektu: 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009

Dotace celkem: 10,9 mil. Kč

Popis: Kompletní technické zhodnocení a revitalizace chodníků, 
vysázení vhodné zeleně a výstavba cyklostezek v centru obce. 
Součástí projektu je výstavba dvou autobusových zastávek 
a veřejného osvětlení.



Výzva

Rekapitulace výzev pro města a venkovská sídla

• Počet registrovaných projektů: 194 

• Počet projektů doporučených k získání dotací z ERDF • Počet projektů doporučených k získání dotací z ERDF 
prostřednictvím ROP Jihovýchod: 66

• Dotace z rozpočtu Regionální rady Jihovýchod vyhrazená pro 
doporučené projekty: 852,8 mil. Kč



Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
www.jihovychod.cz

Kontakty:
Mgr. Marta Sargánková
ředitelka
tel. 532 193 511
sargankova@jihovychod.cz

Konzultace projektů:
Ing. Jan Karásek
vedoucí Odboru implementace projektů Brno
tel. 532 193 505
karasek@jihovychod.cz

Metodické řízení programu:
Ing. Artur Zatloukal
vedoucí Odboru řízení ROP
tel. 532 193 555
zatloukal@jihovychod.cz

Oddělení publicity a TP 
Mgr. Milena Marešová
tisková mluvčí
tel. 532 193 552
maresova@jihovychod.cz



Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
www.jihovychod.cz

Regionální pracoviště Jihlava
Žižkova 16
586 01 Jihlava
tel. 564 602 547

Konzultace projektů:
Ing. Erika Šteflová
vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava
tel. 564 602 544
steflova@jihovychod.cz


