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Úvodní slovo předsedy
Tři roky existence Regionálního operačního programu Jihovýchod ukázaly, že v našem regionu je dostatek kvalitních 
projektů a že dokážeme v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod smysluplně využít strukturální fondy 
Evropské unie� Dosud bylo schváleno zhruba 400 projektů ve třech klíčových oblastech pro rozvoj regionu – doprava, 
cestovní ruch a rozvoj měst a venkova� V některých oblastech jsme zaznamenali až šestinásobek podaných projektů� 
Snažíme se, abychom dosáhli na veškeré prostředky, které jsou k dispozici� Výbor Regionální rady Jihovýchod při 
posuzování projektů klade důraz především na jejich kvalitu a přínos pro region – v dnešní ekonomické krizi bych ještě 
zdůraznil vznik nových pracovních míst�

Jsem přesvědčen, že všechny projekty, které se v rámci ROP Jihovýchod realizují, jsou důležité� Pro kraje jsou například 
velmi přínosné dotace do regionálních silnic� Osobně mne těší zkvalitňování zdravotní péče a projekty, které jsou 
přínosem pro širší veřejnost – rekonstrukce a úpravy veřejných prostranství, rekonstrukce dětských hřišť a škol, 
kulturních a sociálních zařízení� Radost mám i z výborné spolupráce zástupců Jihomoravského kraje a kraje Vysočina 
v orgánech regionální rady�

Jsem hrdý na skutečnost, že právě náš region soudržnosti Jihovýchod patří v rámci České republiky mezi nejúspěšnější 
v čerpání evropských fondů na velmi kvalitní projekty� Jsem si jistý, že díky Regionální radě regionu soudržnosti 
Jihovýchod a pracovníkům jejího úřadu tomu tak bude i nadále�

Mgr. Michal Hašek 
předseda Regionální rady Jihovýchod  
a hejtman Jihomoravského kraje
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Úvodní slovo místopředsedy
Tři předešlé roky představovaly pro naše regiony jedinečnou příležitost k financování kvalitních projektů� Tři roky 
úspěšného čerpání prostředků z evropských fondů mají u nás na Vysočině reálnou podobu stovek kilometrů nových 
a opravených komunikací i cyklotras, přibyly moderní sportovní areály a obohatila se regionální nabídka turistických 
atraktivit, lidé mohou ve svých městech a obcích pohodlněji žít��� 

Máme za sebou tři roky získávání zkušeností, někdo byl úspěšnější, někdo méně� Evropská dotační politika nám 
umožnila obohatit region o projekty, které pomohly Vysočině růst a poskytnout občanům i návštěvníkům dobré 
místo pro život, práci i investice�

Počet žádostí o spolufinancování projektů opakovaně několikanásobně přesahuje finanční možnosti ROP Jihovýchod� 
Velice nás těší aktivita měst, fyzických a právnických osob, neziskových organizací i škol� V průběhu předešlých 
let jsme získali potřebné zkušenosti z oblasti financování projektů, nastartovala se práce potřebných regionálních 
administrativních struktur, které získaly nezbytné zkušenosti pro úspěšné využívání prostředků z Evropské unie v rámci 
ROP Jihovýchod� Evropská unie je štědrá, a proto všem potenciálním žadatelům přeji v dalších letech mnoho dobrých 
nápadů třeba v oblasti regionální dostupnosti a dopravní infrastruktury, ve veřejných službách, v cestovním ruchu 
nebo občanské vybavenosti měst a venkova� 

Poděkování patří i těm, kteří stojí za procesem schvalování projektů, jejich kontrolou, administrací a publicitou�

MUDr. Jiří Běhounek 
místopředseda Regionální rady Jihovýchod  
a hejtman kraje Vysočina
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Regionální opeRační pRogRam Jihovýchod
Jaké jsou záměry Rop Jihovýchod?
Vytvořit podmínky pro efektivní využívání možností rozvoje regionu Jihovýchod prostřednictvím
-  zkvalitnění komunikační sítě a veřejné dopravy při respektování ochrany životního prostředí –  

prioritní osa 1 dostupnost dopravy
-  zvýšení účasti udržitelného cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu –  

prioritní osa 2 Rozvoj cestovního ruchu
-  zkvalitnění podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově –  

prioritní osa 3 Rozvoj měst a venkovských sídel

První rok ROP Jihovýchod byl završen podpisem smlouvy s Evropskou komisí� Úspěšně se tak uzavřela kapitola 
vyjednávání s Unií o podobě programu� Následovaly dva roky realizace programu: žadatelé o dotace předložili přes 
1 000 projektů požadujících téměř 20 miliard korun� Regionální rada Jihovýchod schválila dotace ve výši devíti miliard 
korun pro téměř 400 projektů realizovaných v Jihomoravském kraji a na Vysočině� Největší objem dotací (přes čtyři 
miliardy korun) je určen pro rozvoj dopravy v regionu Jihovýchod, další téměř tři miliardy jsou rozděleny pro projekty 
rozvoje měst a obcí a cestovní ruch je podpořen téměř 1,5 miliardy korun� V současné době je rozděleno přibližně 
44,6 procenta z celkové alokace ROP Jihovýchod pro období let 2007–2013�

víte, že…

•  Region Jihovýchod tvoří Jihomoravský kraj společně s Vysočinou? 
•  ROP Jihovýchod v letech 2007–2013 rozdělí 20 miliard korun evropských dotací do modernizace dopravy, 

cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí?
•  Realizátorům projektů již byly proplaceny 2,3 miliardy korun?
•  O projektech se můžete více dozvědět také v jedné z nejnovějších brněnských tramvají s potiskem 

ROP Jihovýchod?
•  Z ROP Jihovýchod zbývá ještě rozdělit 10 miliard korun?
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stRuktuRa Rop Jihovýchod

Prioritní osa 2 

Rozvoj udržitelného
cestovního ruchu
3 568 mil. Kč / 19 %

Prioritní osa 2  
Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu 

Prioritní osa 3 

Udržitelný rozvoj měst 
a venkovských sídel
5 353 mil. Kč / 28,6 %

Prioritní osa 3  
Udržitelný rozvoj měst  
a venkovských sídel 

Prioritní osa 1 

Dostupnost dopravy
9 187 mil. Kč / 49 %

Prioritní osa 1  
Dostupnost dopravy 

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

6 791 mil. Kč / 74 %

Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

3 036 mil. Kč / 85 %

Rozvoj dopravní obslužnosti 

a veřejné dopravy

932 mil. Kč / 10,1 %

Rozvoj služeb v cestovním ruchu

532 mil. Kč / 15 %

Rozvoj regionálních středisek

1 332 mil. Kč / 24,8 %

Rozvoj a stabilizace 

venkovských sídel

1 012 mil. Kč / 19 %

Veřejné služby regionálního významu

852 mil. Kč / 15,7 %

Obnova vozového parku 

drážních vozidel

hromadné přepravy osob

985 mil. Kč / 10,7 %

Rozvoj infrastruktury

pro nemotorovou dopravu

479 mil. Kč / 5,2 %

Rozvoj urbanizačních center

2 157 mil. Kč / 40,5 %

Prioritní osa 4
Technická pomoc
639 mil. Kč / 3,4 %

kurs 1 EUR = 25,143 CZK
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Finanční obJem pRoJektů Rop Jihovýchod schválených 
výboRem Regionální Rady k 10. listopadu 2009
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47 projektů

21,5 %
10 projektů

46,8 %
19 projektů
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44 projekty

10,9 %
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82,5 %
63 projekty

69,3 %
77 projektů

81,2 %
 22 projekty

70,0 %
2 projekty
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návRh plánu výzev 2010–2011
Plán výzev pro rok 2010 bude schvalovat Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání 11� listopadu 2009� 
Aktuální znění plánu výzev je zveřejněno na www�jihovychod�cz

 oblast podpory datum zahájení datum ukončení omezení alokace v mil. kč

1.1 Rozvoj dopravní

infrastruktury v regionu
Kontinuální výzva Pouze na letiště 196

1.1 Rozvoj dopravní 
infrastruktury v regionu

Kontinuální výzva Pouze na silnice II. a III. třídy 5 263

1.2 Rozvoj dopravní 
obslužnosti a veřejné 

dopravy
2. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011

Veškeré aktivity mimo 
ekobusy.  

Možnost PPP projektů.
75*

2.1 Rozvoj infrastruktury 
pro cestovní ruch

13. července 2010 11. října 2010
Bez nových ubytovacích 

kapacit
200–300*

2.2 Rozvoj služeb 
v cestovním ruchu

1. dubna 2010 30. června 2010

Mimo aktivity a) a e) 
Prováděcí dokument ROP 
Jihovýchod, další zpřesnění 
na základě plnění indikátorů 

25–45*

3.1 Rozvoj urbanizačních 
center

dle harmonogramu Kontinuální výzva
Bez omezení, bude vyhlášena 
po vyčerpání předchozí výzvy

700*

3.2 Rozvoj regionálních 
středisek

1. čtvrtletí 2010  
(dle notifikace)

2. čtvrtletí 2010
Pouze na broadbandové 
aktivity (viz Prováděcí 

dokument ROP Jihovýchod)
50

2. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011
Brownfields, sociální 
a zdravotní péče.  

Možnost PPP projektů.
50*

3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

1. čtvrtletí 2010  
(dle notifikace)

2. čtvrtletí 2010
Pouze na broadbandové 
aktivity (viz Prováděcí 

dokument ROP Jihovýchod)
50

2. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011
Brownfields, sociální 
a zdravotní péče.  

Možnost PPP projektů.
110*

3.4 veřejné služby 
regionálního významu

Kontinuální výzva Bez omezení 312

Pozn.: Probíhající kontinuální výzvy

* Dle vývoje kurzu, přesunu alokace a finanční realizace smluvně vázaných projektů�
PPP (Public Private Partnership) projekt je projektem spolupráce veřejného a soukromého sektoru
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mgr. michal hašek
předseda Regionální rady 
Jihovýchod a hejtman 
Jihomoravského kraje

bc. zdeněk pavlík
radní Jihomoravského kraje

mgr. václav božek, csc.
náměstek hejtmana

Jihomoravský kraj: vysočina:

výboR Regionální Rady
Výbor Regionální rady rozhoduje o záležitostech spojených s realizací programu� Členy výboru je osm zástupců 
každého kraje

mudr. Jiří běhounek
místopředseda Regionální 
rady Jihovýchod a hejtman 
kraje Vysočina

ing. libor Joukl
náměstek hejtmana

ing. vladimír novotný
náměstek hejtmana

Regionální Rada Jihovýchod
•  spojuje zájmy Jihomoravského kraje a Vysočiny při poskytování dotací Evropské unie prostřednictvím Regionálního 

operačního programu Jihovýchod
•  konzultuje, hodnotí, schvaluje a kontroluje realizaci projektů ROP Jihovýchod
•  je složena ze tří orgánů: předseda, Výbor Regionální rady a Úřad Regionální rady
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ing. Jaroslav pospíšil
radní Jihomoravského kraje

ing. bc. martin hyský
radní kraje Vysočina

ing. milan venclík
radní Jihomoravského kraje

ing. mgr. zdeněk dufek
zastupitel  
Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj: vysočina:

ing. václav horák
zastupitel  
Jihomoravského kraje

stanislav navrkal
zastupitel  
Jihomoravského kraje

ing. václav kodet
zastupitel kraje Vysočina

Rsdr. Jiří vlach
zastupitel kraje Vysočina

ing. Jaroslav vymazal
zastupitel kraje Vysočina

Rndr. miloš vystrčil
zastupitel kraje Vysočina
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mgr. marta sargánková
ředitelka úřadu
sargankova@jihovychod�cz

ing. erika Šteflová
vedoucí odboru 
implementace projektů 
Jihlava
steflova@jihovychod�cz 

ing. artur zatloukal
vedoucí odboru řízení ROP
zatloukal@jihovychod�cz

ing. Jan karásek
vedoucí odboru 
implementace projektů 
Brno
karasek@jihovychod�cz

ing. Felix carda
vedoucí finančního odboru
carda@jihovychod�cz

Úřad Regionální Rady Jihovýchod
Úřad Regionální rady organizačně zabezpečuje naplňování programu�

vedení Úřadu
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Vysočina
MUDr� Jiří Běhounek, hejtman, předseda monitorovacího výboru

Ing� Bc� Martin Hyský, radní

Jihomoravský kraj
Mgr� Michal Hašek, hejtman

Ing� Milan Venclík, radní

Úřad Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod

Mgr� Marta Sargánková, ředitelka

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Ing� Ivo Minařík, vedoucí Odboru regionálního rozvoje

Ing� Michal Franek, Odbor dopravy

Krajský úřad kraje Vysočina
RNDr� Martin Černý, MBA, ředitel Sekce pro rozvoj regionu

Ing� Hana Strnadová, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství

Vysoké učení technické v Brně Ing� Vlastimil Bejček, CSc�, ředitel Institutu celoživotního vzdělávání

Masarykova univerzita Doc� PhDr� Mikuláš Bek, prorektor pro vnější vztahy

Vysoká škola polytechnická Jihlava Mgr� Alena Štěrbová, prorektorka pro rozvoj

Sdružení obcí a měst jižní Moravy
Roman Onderka, primátor města Brna 

Ing� Jan Vitula, starosta města Židlochovice

Sdružení obcí Vysočiny
Ing� Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy

Vladimír Měrka, starosta města Náměšť nad Oslavou

Krajská hospodářská komora jižní 
Moravy

Ing� Antonín Oujezdský, člen představenstva

monitoRovací výboR
Členové monitorovacího výboru se scházejí minimálně dvakrát ročně a dohlížejí na plynulost čerpání dotací 
z Regionálního operačního programu Jihovýchod a na změny vyplývající z průběhu realizace programu, jako jsou 
například přesuny finančních alokací v rámci oblastí podpory apod� 
Monitorovací výbor s ohledem na respektování principu partnerství je složen z 26 zástupců řídícího orgánu, obou 
krajů, akademické obce, podnikatelské sféry, neziskových organizací, partnerských ministerstev a Evropské komise�

seznam členů monitoRovacího výboRu
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Krajská hospodářská komora kraje 
Vysočina

Ing� Tomáš Prchal, ředitel

Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje

Jaromír Hron, předseda

Koordinační uskupení nestátních 
neziskových organizací kraje 
Vysočina

RNDr� Josef Zetěk, ředitel o� p� s� Chaloupky 

Svaz obchodu a cestovního ruchu 
České republiky

Ing� Helena Piskovská, čestná prezidentka

Ministerstvo pro místní rozvoj 
České republiky

Národní orgán pro koordinaci

Ing� Hana Hušková, vedoucí Oddělení koordinace a realizace operačních 
programů

Ministerstvo financí 
České republiky

Platební a certifikační orgán

Ing� Jan Gregor, ředitel odboru Národní fond

Ministerstvo financí 
České republiky 

Auditní orgán – Centrální 
harmonizační jednotka

Ing� Petr Burian, vedoucí oddělení Audit prostředků Evropského sociálního 
fondu, Evropského rybářského fondu a regionálních programů

Ministerstvo dopravy 
České republiky

Ing� Vít Sedmidubský, oddělení Dopravní politiky odboru Strategie

Evropská komise zástupce 
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klíčové události třetího Roku

vize 2015
Výroční konference Regionální rady Jihovýchod 12� listopadu 2008 se zaměřila na výzvy a specifika rozvoje regionu 
Jihovýchod pro nadcházející roky� Cílem konference bylo poskytnout názorovou platformu odborníkům a odpovědět 
na základní otázku: Kam směřuje rozvoj regionu Jihovýchod? Ve třech panelových diskusích, sestavených podle 
prioritních os ROP Jihovýchod, odborníci diskutovali na téma dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova� 

V panelu doprava poprvé zazněl slogan sdílený postupně i ostatními panely: dosáhnout více, utratit méně� Jak na to? 
Klíčovými slovy jsou efektivita a kvalitní lidské zdroje�

Výstupem konference bylo stanovení memorand pro jednotlivé oblasti a jejich využití pro strategie rozvoje regionu� 

Význam konference jako výborného příkladu komunikace vyzdvihl zástupce Evropské komise Jack Engwegen.
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Zleva: Jolana Voldánová, moderátorka konference, Daniel Braun, 
ředitel odboru řízení a koordinace NSRR ministerstva pro místní rozvoj 
a Michal Hašek, lídr ČSSD v krajských volbách 2008

Výstava projektů podpořených dotacemi ROP Jihovýchod měla 
na konferenci svou premiéru

pRvní pRoplacené dotace Rop Jihovýchod
Regionální rada Jihovýchod v lednu 2009 proplatila prvních 351 milionů korun na dotacích realizátorům projektů 
podpořených ROP Jihovýchod� Nejvyšší částka odešla projektům v oblasti dopravy (263 miliony korun)� V oblasti 
rozvoje měst a obcí bylo projektům proplaceno přes 78 milionů korun, zbývajících téměř 10 milionů získaly projekty 
cestovního ruchu�
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Rop Jihovýchod má Již své pRvní dokončené pRoJekty
Prvním dokončeným projektem, podpořeným dotacemi ROP Jihovýchod, je přeložka silnice II/422 v Lednici� Realizace 
projektu začala v únoru 2007 a koncem května 2008 byl projekt dokončen� Nově vystavěná komunikace v délce 
1,2 kilometru výrazně odlehčila dopravu v centru obce Lednice�

Koncem ledna 2009 bylo dokončeno dalších 17 projektů ROP Jihovýchod� Patří mezi ně: 

 pět projektů rekonstrukcí silnic: 
• silnice II/602 hranice kraje–Pelhřimov, 1� a 2� stavba 
• projekt zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice 
• most v Újezdu u Brna 
• silnice II/408 Suchohrdly u Znojma–Dyjákovice

  dva projekty cyklostezek: 
• cyklostezka mezi Dolní a Horní Krupou 
• cyklistická stezka Kunštát–Újezd

  přestupní uzel Bučovice, železniční stanice

  čtyři projekty cestovního ruchu: 
• Strašidelný zámek s expozicí pohyblivých loutek a muzeem legend s info centrem v Dolní Rožínce 
• Prázdniny na venkově Jihovýchod 
• Znovín Walking, chůze která léčí 
• EL ĎOĎO

  přístrojové vybavení Městské nemocnice Hustopeče

  rekonstrukce letního koupaliště Hodonín

  dva sportovní areály  
• v městysi Opatov 
• v areálu Základní školy Týnská v Třebíči

  zahrada Mateřské školy Údolní v Blansku�
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pRvní tisková konFeRence nového výboRu Regionální Rady
Michal Hašek, předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje, představil na tiskové konferenci 
5� února 2009 novinářům nové členy Výboru Regionální rady� Společně s Jiřím Běhounkem, místopředsedou regionální 
rady a hejtmanem Vysočiny, a Martou Sargánkovou, ředitelkou úřadu, seznámili novináře s aktuálními výsledky výzvy 
v oblasti rozvoje měst a obcí: přes jednu miliardu korun schválených dotací pro 75 projektů� Další 143 miliony putovaly 
na výstavbu silniční sítě a 77 milionů šesti novým cyklostezkám�

Zleva: Michal Hašek, Marta Sargánková a Jiří Běhounek

Účastníci konference

Marta Sargánková s novináři

Zleva: Michal Hašek, Marta Sargánková a Jiří Běhounek
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výzvy k předkládání pRoJektů žádaJících o dotace
Ve druhé polovině roku 2008 byly vyhlášeny tři kolové výzvy s finanční alokací téměř 1,2 miliardy korun� 

V roce 2009 bylo aktivních 11 výzev s objemem dotací ve výši téměř deseti miliard korun� Dvě kontinuální výzvy 
v oblasti dopravy nabízejí dotace na modernizace silnic a letiště a s nimi související infrastruktury� Další dvě kontinuální 
výzvy jsou otevřené v oblasti rozvoje měst a venkova� V oblasti dopravy byly vyhlášeny čtyři výzvy nabízející dotace 
v celkové výši jedné miliardy korun, a to na rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy včetně nákupu ekologických 
autobusů a vlaků a na výstavbu cyklostezek� Pro oblast cestovního ruchu byly vyhlášeny tři výzvy podporující rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu i jeho propagaci� Objemově největší je výzva na projekty v cestovním ruchu se 
strategickým významem pro region Jihovýchod� Jedná se o velké projekty s minimální přípustnou výší celkových 
způsobilých výdajů na jeden projekt 100 milionů korun� Nezbytnost zaměřit výzvu v oblasti cestovního ruchu 
na strategické projekty potvrdila i odborná studie Kvantifikační analýzy potenciálu cestovního ruchu regionu 
Jihovýchod, vypracovaná experty Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity�

zelená veřeJné hRomadné dopRavě v Regionech
Evropská komise schválila v březnu 2009 český režim podpory určený provozovatelům veřejné dopravy v regionech� 
Regionální rada Jihovýchod tak může uvolnit z ROP Jihovýchod 200 milionů korun pro pořízení a obnovu autobusů 
veřejné hromadné dopravy a dalších 240 milionů korun pro pořízení a obnovu vlaků s cílem podpořit integrované 
systémy veřejné hromadné dopravy v regionu Jihovýchod�
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kulatý stůl s heJtmany, zástupci ministeRstev, Finančních institucí 
a Regionálních Rad

průlomová dohoda krajů a bank ohledně evropských dotací
Při příležitosti Mezinárodního investičního veletrhu specializovaného na rozvoj regionů zemí střední a východní 
Evropy URBIS INVEST v brněnském veletržním areálu se konal 23� dubna 2009 kulatý stůl na téma Ohrozí finanční 
a ekonomická krize čerpání evropských dotací v regionech? 
„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 
České republiky Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje� 

Na tomto oficiálním a velmi úspěšném jednání mezi bankovním sektorem a řídícími orgány spravujícími evropské fondy 
došlo k dohodě o vytvoření společné pracovní skupiny, která se bude zabývat spoluprací na posuzování bonity žadatelů 
o dotaci a následně o úvěr, na edukaci trhu a řešení kurzového rizika ležícího na bedrech krajů a regionálních rad�

Zástupci bankovního sektoru zleva: Ladislav Macka (Českomoravská 
záruční a rozvojová banka), Daniel Heler, Petr Zahradník a Milan Hašek 
(Česká spořitelna) a Květoslava Botková (Komerční banka)

Zástupci regionů: Tomáš Novotný (Úřad Regionální rady Střední 
Čechy), Klára Dostálová (Centrum evropského projektování), Jaroslav 
Palas a David Sventek (Regionální rada Moravskoslezsko), Aleš Michl 
(Raiffeisenbank), Marta Sargánková (Úřad Regionální rady Jihovýchod) 
a Radko Martínek (Pardubický kraj)
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in-line závod o zlatou bRusli Regionu Jihovýchod
Regionální rada Jihovýchod ve spolupráci se statutárním městem Jihlava a krajem Vysočina pořádala 14� května 2009 
v rámci oslav Dne Evropy první ročník in-line závodu o Zlatou brusli regionu Jihovýchod� Záštitu nad akcí převzali 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek� Závod se konal v Jihlavě na ulici Vrchlického� Silný 
vytrvalý déšť a mokrá trať zkrátily závod na dvě soutěže: děti do 14 let jely jedno kolo, ostatní závodníci jeli dvě kola� 
Závod byl určen pro všechny věkové kategorie široké veřejnosti�

Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod: „Akce se vydařila a věřím, že jsme zahájili zajímavou tradici.“

Zleva: Erika Šteflová, vedoucí odboru 
implementace projektů Jihlava, Jiří Běhounek, 
hejtman Vysočiny a Jaroslav Vymazal, primátor 
Jihlavy
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Nikiforos Diamandouros: „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.“

návŠtěva evRopského ombudsmana 
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 pomoc při řešení problémů s administrativou Evropské unie�

Zleva: Jitka Seitlová, zástupkyně českého ombudsmana, Denisa 
Petriláková, tlumočnice, Nikiforos Diamandouros a členové jeho 
kanceláře: Branislav Urbanič a Gundi Gadesmann

Nikiforos Diamandouros a Marta Sargánková
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setkání ministRů zemědělství a Rybářství evRopské unie
Jeden z projektů Regionálního operačního programu Jihovýchod, Pivovar Černá Hora, přivítal 1� června 2009 delegaci ministrů 
zemědělství a rybářství Evropské unie v čele s evropskou komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerovou 
Boelovou (Dánsko), ministrem zemědělství České republiky Jakubem Šebestou a jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem� 
Při této živé ukázce projektu dotovaného Evropskou unií prostřednictvím ROP Jihovýchod představila ředitelka 
úřadu Marta Sargánková program i několik dalších realizovaných projektů ROP Jihovýchod z oblasti rozvoje dopravy, 
cestovního ruchu i rozvoje měst a obcí prezentovaných malou výstavou�

Zprava: Jiří Fusek, ředitel pivovaru, Mariann 
Fischerová Boelová, evropská komisařka pro 
zemědělství a rozvoj venkova, Michal Hašek, 
hejtman Jihomoravského kraje a Jakub Šebesta, 
ministr zemědělství České republiky

Zprava: Mariann Fischerová Boelová, Michal 
Hašek a Jakub Šebesta

Výstava projektů ROP Jihovýchod

semináře pRo žadatele a příJemce
Úřad Regionální rady uspořádal během tří let čtyři konference a 35 seminářů pro žadatele a příjemce dotací� Na seminářích 
bylo celkem proškoleno více než tři tisíce osob� Témata seminářů pro žadatele se zaměřila na ekonomické hodnocení 
projektů, přípravu žádostí BENEFIT7+ a také na finanční zdraví žadatele� Semináře pro příjemce odpovídaly na otázky 
týkající se realizace projektů, veřejných zakázek a povinností příjemců vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace� 

Brno Jihlava
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třetí naRozeniny Regionální Rady Jihovýchod a pRvní pRoplacená 
miliaRda koRun evRopských dotací 
Regionální rada Jihovýchod oslavila 1� července třetí výročí svého založení� Dalším důvodem k oslavám byla i první 
proplacená miliarda korun na účty příjemců dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod� 

„Těší mě skutečnost, že právě náš region Jihovýchod patří v rámci České republiky mezi nejúspěšnější 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 Jihomoravského kraje� 

Miloš Vystrčil, člen Výboru Regionální rady Jihovýchod a zastupitel kraje Vysočina, vzpomněl na začátky činnosti 
regionální rady a s humorem sobě vlastním označil Úřad Regionální rady za potenciální chráněný druh, neboť, jak 
vysvětlil, není obvyklé, aby úředníci iniciativně sami přicházeli s nápady�
Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod, zdůraznila pozici Regionální rady Jihovýchod po třech 
letech činnosti: „Regionální rada se stala funkční organizací, která je schopna poradit potenciálním žadatelům 
o evropské dotace, nejen jak připravit kvalitní projekt, aby mohl získat dotace, ale také jak projekt zdárně dokončit.“ 
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in-line Jízda bRnem
Poslední prázdninovou sobotu uspořádala Regionální rada Jihovýchod pod záštitou svého předsedy a hejtmana 
Jihomoravského kraje Michala Haška a primátora města Brna Romana Onderky jedinečnou in-line jízdu centrem Brna� 
Bruslaři si projeli místa jim obvykle zapovězená� 

evRopská komise schválila systém čeRpání dotací Rop Jihovýchod
Regionální rada Jihovýchod obdržela dne 6� 8� 2009 sdělení Evropské komise o schválení řídicího a kontrolního systému 
ROP Jihovýchod� Po schválení programu v prosinci 2007 se jedná o další klíčové rozhodnutí Evropské komise pro chod 
programu� V praxi toto rozhodnutí znamená zahájení průběžného financování projektů podpořených evropskými 
dotacemi z rozpočtu Evropské komise�

In-line jízdu Brnem odstartoval Zdeněk Dufek, člen Výboru Regionální 
rady Jihovýchod a zastupitel Jihomoravského kraje
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dvě miliaRdy pRoplacené příJemcům
Regionální rada Jihovýchod překročila v září 2009 při proplácení dotací svým příjemcům již druhou miliardu korun� 
Do dopravy putovala 73 procenta, do rozvoje měst a obcí 17 procent a do cestovního ruchu 10 procent této částky� 
ROP Jihovýchod se tak v Česku řadí mezi nejúspěšnější operační programy v čerpání evropských dotací�

expeRtní podpoRa Regionálních RozvoJových agentuR
Příjemcům dotací od podzimu loňského roku pomáhají s administrací projektů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 
a Regionální rozvojová agentura Vysočina� Služby agentur hradí Regionální rada Jihovýchod a pro příjemce jsou proto 
bezplatné� Agentury vedou příjemce k řádnému plnění veškeré administrativy v průběhu realizace projektu a pomáhají 
jim s přípravou dokumentů ještě ve fázi před jejich odevzdáním na Úřadu Regionální rady Jihovýchod� Společným cílem 
spolupráce Regionální rady Jihovýchod s regionálními rozvojovými agenturami je usnadnit příjemcům zdárné dokončení 
projektu a plynulé čerpání evropských dotací�

Newsletter

ROP Jihovýchod

09/20099/

www.jihovychod.cz

Michal Hašek

hejtman Jihomoravského kraje 

a předseda Regionální rady 

Jihovýchod

„NE. Kromě slavnostních příležitostí 

přestřihování pásky nových projektů, 

jako tomu bylo například v polovině 

července u zrekonstruované silnice 

v Oslavanech, nebo v předposledním 

srpnovém týdnu v Čejkovicích na Ho-

donínsku, nám téměř za humny staví 

obec Malhostovice trasu pro turisty 

i cyklisty nazvanou Čebínkou na kole 

ze Zlobice pod Paní horu.  Je to zají-

mavá naučná stezka lokalitou NATU-

RA 2000.“

Jiří Běhounek

hejtman Vysočiny 

a místopředseda Regionální 

rady Jihovýchod

„NE. Dopad evropských dotací je u nás 

na Vysočině vidět na každém kroku.  

Ozdravným procesem prochází na-

příklad všechna krajská zdravotnická 

zařízení. Jako dlouholetý primář v Ne-

mocnici Pelhřimov sleduji její proměnu 

v moderní funkční zařízení, kde budou 

mít lékaři i ostatní zdravotnický per-

sonál skvělé podmínky pro svou práci 

a pacienti příjemné prostředí pro léčbu. 

Při svých cestách regionem si, stejně 

jako řidiči, také všímám intenzivních re-

konstrukcí silnic.“

Vážení čtenáři. 

Léto nám skončilo a my za Úřad Regio-

nální rady Jihovýchod můžeme s potěše-

ním říct, že jsme během prázdnin velmi 

často potkávali zajímavá místa v našem 

regionu, kde se realizují, nebo již fungují 

projekty podpořené dotací z Regionál-

ního operačního programu Jihovýchod. 

Věříme, že i vy máte podobnou zkuše-

nost a že jste některé z nich navštívili při 

vašich dovolenkových cestách jižní Mo-

ravou či Vysočinou.

Zeptali jsme se také hejtmanů Jihomo-

ravského kraje a Vysočiny, primátorů 

Brna a Jihlavy a ředitelky Úřadu Regio-

nální rady, zda se jim podařilo prožít léto 

bez projektů podpořených z Regionální-

ho operačního programu Jihovýchod? 
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Informační tramvaj ROP Jihovýchod je 
doplněná o vnitřní letáky s informacemi 
o konkrétních projektech ROP Jihovýchod 

Výstava projektů podpořených 
z ROP Jihovýchod putuje regionem. 
Po prezentaci na krajských úřadech v Brně 
a v Jihlavě i na veletrhu URBIS navštívila Telč 
při příležitosti Dolnorakouské zemské výstavy 
a Černou Horu v době setkání ministrů 
zemědělství a rybářství Evropské unie.

Pravidelný měsíční newsletter informující 
o činnosti Regionální rady Jihovýchod vychází 
od června 2009 v tištěné podobě
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pRezentace vybRaných pRoJektů podpořených dotacemi 
z Regionálního opeRačního pRogRamu Jihovýchod

Regionální operační program Jihovýchod má ke konci října 2009 již 58 dokončených projektů, které podpořil 
dotacemi ve výši téměř 900 milionů korun� Nejvíce dokončených projektů (27) mají města a obce Jihomoravského 
kraje a Vysočiny, největší objem dotací (430 milionů korun) putoval na projekty silnic�

V mapce je zakresleno jak 58 dokončených projektů, tak i dalších 320 projektů, které se v současné době v obou 
krajích realizují� Projekty ve fázi realizace mají schváleny dotace dosahující téměř osmi miliard korun� Skoro polovina 
projektů ve fázi realizace se podílí na rozvoji měst a obcí regionu Jihovýchod, třetinu tvoří projekty cestovního ruchu 
a pětinu projekty z oblasti dopravy, jejichž objem smluvních dotací je však nejvyšší: 3,6 miliardy korun� Přehled 
doplňuje pět projektů technické pomoci�

Rop Jihovýchod proplatil příjemcům k 1. 11. 2009 dotace ve výši 2,3 miliardy korun.
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Prostředky (dotace) z prioritní osy

Dostupnost dopravy

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Prostředky z více priroritních os (v poměru)

70 000 000 Kč

Přehled smluvně vázaných projektů z ROP JV dle ORP realizace k 1. 10. 2009
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dopRava

víte, že…

•  V oblasti dopravy se staví například 130 kilometrů nových silnic, 52 mostů, 7 okružních křižovatek, 5 obchvatů, 
10 parkovišť?

•  V Brně jezdí devět nízkopodlažních tramvají s přispěním téměř 500milionové dotace ROP Jihovýchod?
•  V Jihlavě bude jezdit až 23 nových nízkopodlažních trolejbusů s využitím nového odbavovacího systému 

cestujících s přispěním dotací ROP Jihovýchod?
•  Díky dotacím ve výši 230 milionů korun se staví v regionu Jihovýchod 19 nových cyklostezek? 
•  Na Vysočině můžete nové cyklostezky vyzkoušet například v Hamrech nad Sázavou, Jihlavě, z Jihlavy do Raabs, 

mezi Dolní a Horní Krupou, v Sázavě a ve Ždírci nad Doubravou?
•  V Jihomoravském kraji zvyšují bezpečnost cyklistů i bruslařů na in-line bruslích nové cyklostezky v Blansku, Brně, 

Kunštátě, Němčičkách, Pasohlávkách, Rousínově a ve Veselí nad Moravou?

Rozvoj dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji

Most v Letovicích na silnici II/3657
Žadatel: správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Výše dotace: 8 mil. kč
Časová realizace projektu: 3. 7. 2008–28. 2. 2009
Rekonstrukce umožnila rozšíření mostu 3657-3, zvýšení jeho zatížitelnosti a zřízení jednostranného chodníku pro pěší�
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Silnice II/393 Oslavany
Žadatel: správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Výše dotace: 44 mil. kč
Časová realizace projektu: 24. 7. 2008–28. 2. 2010
Rekonstrukce silnice II/393 v Oslavanech v okrese Brno – venkov o délce jednoho kilometru a výstavba chodníků 
a dešťové kanalizace� 

Obchvat v Hrušovanech u Brna na silnici III/41619
Žadatel: správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Výše dotace: 91 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 6. 2008–31. 1. 2010
Přeložkou silnice III/41619 o celkové délce 2,4 kilometru byl dokončen severní regionální obchvat umožňující odvedení 
průmyslové dopravy zcela mimo obec Hrušovany u Brna�
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Silnice II/374 Adamov–Bílovice nad Svitavou
Žadatel: správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Výše dotace: 44,8 mil. kč
Časová realizace projektu: 24. 7. 2008–31. 12. 2009
Rekonstrukce silnice II/374, podjezdu pod železniční tratí a tří opěrných zdí na trase tohoto úseku�
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Rozvoj dopravní infrastruktury na Vysočině

Obchvat v Bohdalově na silnici II/353
Žadatel: vysočina
Výše dotace: 91 mil. kč
Časová realizace projektu: 25. 7. 2007–30. 9. 2009
Nová trasa silnice II/353 v délce téměř tří kilometrů převedla stávající tranzitní dopravu z centra obce�

Obchvat v Oslavičce na silnici II/360
Žadatel: vysočina
Výše dotace: 130,8 mil. kč
Časová realizace projektu: 7. 4. 2008–31. 8. 2010
Dokončení obchvatu obce Oslavička na silnici II/360 navazujícího na již vybudovanou a zprovozněnou stavbu a vznik 
mimoúrovňového křížení se železniční tratí�
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Silnice II/405 Brtnice–Zašovice
Žadatel: vysočina
Výše dotace: 249 mil. kč
Časová realizace projektu: 12. 5. 2008–31.12. 2010
Modernizace komunikace II/405 v délce téměř pěti kilometrů v úseku mezi obcemi Brtnice a Zašovice�

Most ve Stropešíně na silnici II/399
Žadatel: vysočina
Výše dotace: 55,5 mil. kč
Časová realizace projektu: 15. 2. 2009–31. 1. 2010
Rekonstrukce stávajícího mostu přes vodní nádrž Dalešice na silnici II/399 mezi obcemi Stropešín a Třesov� Rekonstrukce 
mostu z roku 1979 zahrnuje výměnu mostního svršku a sanaci povrchů nosné konstrukce a spodní stavby�
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Most v Humpolci na silnici II/129
Žadatel: vysočina
Výše dotace: 25,8 mil. kč
Časová realizace projektu: 12. 5. 2008–31. 12. 2010
Rekonstrukce mostního objektu 129-011 na silnici II/129 v úseku mezi koncem zastavěného území města Humpolce 
a místní části Trucbaba� Most převádí silnici II/129 přes zářez dálnice D1�
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Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji

Autobusové nádraží v Miroslavi
Žadatel: město miroslav, okres znojmo
Výše dotace: 13,3 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008–31. 8. 2009
Město Miroslav jako střediskový dopravní uzel Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje vybudovalo 
bezbariérově přístupné autobusové nádraží včetně stání typu Bike and Ride a parkových úprav�

Terminál veřejné hromadné dopravy v Bzenci
Žadatel: město bzenec, okres hodonín
Výše dotace: 24,6 mil. kč
Časová realizace projektu: 2. 3. 2009–30. 9. 2009
Nový bzenecký terminál je významným centrem veřejné hromadné dopravy a místem přestupů z páteřní železniční 
dopravy na autobusovou dopravu� Terminálem denně projde přes 5 700 cestujících�
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Cyklostezky v Jihomoravském kraji

Vybudování sítě cyklostezek v Mikroregionu Nový Dvůr – 1. etapa
Žadatel: mikroregion nový dvůr, okres hodonín
Výše dotace: 14,3 mil. kč
Časová realizace projektu: 20. 8. 2008–31. 10. 2009
Nové cyklostezky obcemi Milotice, Ratíškovice, Skoronice a Kyjovem v délce 4,5 kilometru s odpočívadlem slouží větší 
bezpečnosti cyklistů a dalších uživatelů�

Rozvoj sítě bezpečných cyklistických tras a stezek ve městě Brně 2007–2013, I. etapa
Žadatel: statutární město brno
Výše dotace: 9,4 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2008–31. 1. 2009
Cyklostezky dvou frekventovaných úseků brněnských cyklotras získaly nové zpevněné povrchy se slepeckou vodicí linií a zábradlím 
okolo řeky� Cílem bylo zvýšení bezpečnosti na těchto úsecích a jejich zpřístupnění osobám se sníženou mobilitou a orientací� 
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Bezpečná cyklistická stezka Kunštát–Újezd
Žadatel: město kunštát, okres blansko
Výše dotace: 1,7 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2008–31. 12. 2008
Osvětlený úsek pro pěší a cyklisty mezi městem Kunštátem a místní částí Újezd vyčlenil nemotorovou dopravu 
z nejfrekventovanější komunikace ve městě, kterou je silnice první třídy 1/19� 

Promenáda pro pěší a cyklisty Nové Mlýny–Pasohlávky 
Žadatel: obec pasohlávky, okres brno-venkov
Výše dotace: 10 mil. kč
Časová realizace projektu: 11. 11. 2008–30. 9. 2009
Promenáda pro pěší a cyklisty lemuje levý břeh horní nádrže Vodního díla Nové Mlýny mezi Autokempem Merkur, 
střediskem vodních sportů u Novomlýnské nádrže a obcí Pasohlávky�
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Cyklostezka Brno–Obřany–Bílovice nad Svitavou
Žadatel: mikroregion časnýř, okres brno-venkov
Výše dotace: 7,2 mil. kč
Časová realizace projektu: 5. 12. 2008–30. 9. 2009
Stezka pro pěší a cyklisty na trase Brno-Obřany-Bílovice nad Svitavou podél řeky Svitavy o délce 3,7 kilometru a šířce 
2,5–3 metry má nový povrch, doplněné značení a mobiliář� Je součástí tzv� Jantarové stezky na trase Krakov–Vídeň�

Vyhlídková cyklostezka v Němčičkách
Žadatel: obec němčičky, okres břeclav
Výše dotace: 2,9 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 3. 2009–30. 4. 2009
Cyklostezka umožní poznávat okolí bez použití motorového vozidla� Je propojena s významnými cyklotrasami 
v katastru obce, s vinařskými cyklostezkami a s turistickými trasami pro pěší�
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Sdružená stezka pro cyklisty a chodce Říčky–Domašov
Žadatel: obec říčky, okres brno-venkov
Výše dotace: 4,7 mil. kč
Časová realizace projektu: 16. 6. 2009–31. 10. 2009
Stezka pro cyklisty a chodce o délce přes 700 metrů je součástí cykloturistického systému Mikroregionu Domašovsko�
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Cyklostezka podél nehodových úseků silnice I/34
Žadatel: město ždírec nad doubravou, okres havlíčkův brod
Výše dotace: 6,7 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 5. 2008–31. 8. 2009
Rozšíření stávající sítě cyklostezek mezi městem a místními částmi, které jsou díky svému umístění na rušných silnicích 
I� třídy téměř nedostupné pro bezmotorovou dopravu�

Cyklostezky na Vysočině

Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě
Žadatel: statutární město Jihlava
Výše dotace: 21,9 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 9. 2008–31. 10. 2009
Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě o dva nové úseky: G04 – mimoúrovňové křížení s ulicí Havlíčkova o délce 
130 metrů a R01 – cyklostezka Pístov o délce jednoho kilometru�
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Cyklostezka s pruhem pro pěší v Sázavě – 2. a 3. etapa
Žadatel: obec sázava, okres žďár nad sázavou
Výše dotace: 3,7 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2009–1. 12. 2009
Cyklostezka o délce 726 metrů s pruhem pro pěší v oblasti s komplikovanou dopravní situací při výjezdu z obce směrem 
na Žďár nad Sázavou je součástí širšího záměru integrujícího cyklostrasy a cyklostezky Svazku obcí Pod Peperekem�
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víte, že…

•  Rozvoj cestovního ruchu zatím podpořila více než jedna miliarda korun?
•  Pro turisty z domova i ze zahraničí se staví či modernizuje přibližně 60 hotelů a penzionů? Ubytovací kapacity regionu se tak 

zvýší o více než dva tisíce lůžek?
•  V regionu Jihovýchod se rozvíjí i hipoturistika? Nejen pro ty, kteří rádi poznávají krásy kraje z koňského sedla, ale také pro pěší 

vzniká přes 90 kilometrů stezek?
•  Dokončeny jsou nové naučné stezky například v Kunštátě k Jeskyni Blanických rytířů, ve Velkých Bílovicích nejrozsáhlejšími 

vinicemi v Česku a Židlochovičtí otevřeli v přírodním parku Výhon turistický okruh s novou rozhlednou? 
•  Alexandrova rozhledna u Adamova umožnila po letech turistům opět výhled ze svého opraveného ochozu?
•  Bystřická zastavení je název nově otevřené naučné stezky v Bystřici nad Pernštejnem? Další stezky nabízejí například Počátky 

a Staré Město v Telči�
•  Beringie, nová expozice v brněnské ZOO, čerpá dotace ve výši 45 milionů korun?
•  Na zpřístupnění brněnského podzemí veřejnosti přispívá ROP Jihovýchod dotacemi ve výši 62 milionů korun?
•  V Brně vzniká Muzeum loutek, které zajímavě propojí živé divadlo s tradicí zdejšího loutkářství?
•  Na zpřístupnění zříceniny hradu Zubštějn a na obnovu historického vstupu do baziliky sv� Prokopa v Třebíči přispívá ROP 

Jihovýchod dotacemi ve výši 22 milionů korun?
•  Nová expozice o tvorbě Gustava Mahlera v Jihlavě či Knoflíkářské muzeum v Žirovnici čerpají dotace ve výši 47 milionů korun?

cestovní Ruch
Infrastruktura cestovního ruchu Vysočiny

Strašidelný zámek s expozicí pohyblivých loutek a muzeem legend s infocentrem
Žadatel / Místo realizace: Western – Šiklův mlýn, s. r. o. / dolní Rožínka, okres žďár nad sázavou
Výše dotace: 8,7 mil. kč
Časová realizace projektu: 10. 4. 2008–31. 7. 2009
Modernizací zchátralé budovy sýpky vznikla nová turistická atrakce: Strašidelný zámek a Muzeum legend s infocentrem�
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Infrastruktura cestovního ruchu Jihomoravského kraje

Technické zhodnocení Lázní Lednice
Žadatel / Místo realizace: lázně hodonín / lednice, okres břeclav
Výše dotace: 2,3 mil. kč
Časová realizace projektu: 2. 12. 2008–31. 10. 2009
Lázně byly vybaveny klimatizací i novým rehabilitačním a léčebným mobiliářem�

Alexandrova rozhledna
Žadatel / Místo realizace: město adamov / babice nad svitavou, okres blansko
Výše dotace: 2,77 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008–27. 10. 2008
Rekonstrukce dominanty kraje a zpřístupnění stavby ze 60� let 19� století veřejnosti�
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Rozšíření kongresového areálu výstavbou nových ubytovacích a školicích kapacit
Žadatel / Místo realizace: tenis pálava, a. s. / kudějov, okres břeclav 
Výše dotace: 23,6 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 6. 2008–23. 9. 2009
Nový hotelový dům Vinař s kapacitou 40 lůžek ve 20 pokojích, konferenčním sálem pro 200 osob a dvěma menšími 
školicími místnostmi rozšířil kongresové služby Hotelu Kurdějov�

Penziony v Jihomoravském kraji

Rozšíření kapacity zázemí penzionu Kaplanka ve Znojmě
Žadatel / Místo realizace: Jan blažíček / znojmo
Výše dotace: 3,5 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008–31. 5. 2009
Rodinný penzion vybudovaný ze středověkého domu v historickém jádru města�
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Restaurant a penzion Rumburak
Žadatel / Místo realizace: vladka pysková / bítov, okres znojmo
Výše dotace: 21,8 mil. kč
Časová realizace projektu: 16. 6. 2008–30. 6. 2009
Restaurant a penzion Rumburak rozšířil své ubytovací kapacity a služby o nabídku kongresové turistiky� Nabízí 
například tenisové hřiště, bowling, fitness, relaxační a masážní vany� Vznikla i nová turistická atrakce – rozhledna�

Golf Brno – kongresový sál a wellness
Žadatel / Místo realizace: golf brno, a. s. / kuřim, okres brno-venkov
Výše dotace: 47,5 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008–31. 12. 2009
Nové Kongresové centrum a wellness v Golfovém areálu Kaskáda rozšiřuje nabídku účastníkům kongresů, golfových 
turnajů a hostů� Wellness centrum tvoří bazénová hala, prostory pro whirlpool, masérna, sprchy, bazének se saunou atd�
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Hotel Kraví Hora – Bořetice – Dependance
Žadatel / Místo realizace: oldřich sadílek / bořetice, okres břeclav
Výše dotace: 16,5 mil. kč
Časová realizace projektu: 15. 4. 2008–31. 3. 2009
Hotel rozšířil nabídku služeb regionu v oblasti venkovské turistiky se zaměřením na vinařskou turistiku� Přístavba rozšířila 
ubytovací kapacity, vznikly také konferenční prostory, vinotéka, wellness centrum a cykloservis přímo v budově hotelu�
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Penzion Třešť
Žadatel / Místo realizace: ing. ivan křen / třešť, okres Jihlava
Výše dotace: 10,8 mil. kč
Časová realizace projektu: 20. 10. 2008–20. 10. 2009
Nový tříhvězdičkový penzion vznikl rekonstrukcí budovy na centrálním náměstí T� G� Masaryka v Třešti� Součástí 
projektu je i vybudování dětského koutku a úschovny kol pro návštěvníky�

Penziony na Vysočině

Rozšíření a zkvalitnění služeb hotelu Jelínkova vila
Žadatel / Místo realizace: aqueko, spol. s r. o. / velké meziříčí, okres žďár nad sázavou
Výše dotace: 1 mil. kč
Časová realizace projektu: 21. 7. 2008–31. 1. 2009
Hotel Jelínkova vila zvýšil kvalitu svých služeb rozšířením kongresové a ubytovací kapacity�
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Čebínkou na kole ze Zlobice pod Paní Horu
Žadatel: obec malhostovice, okres brno-venkov
Výše dotace: 5,5 mil. kč
Časová realizace projektu: 6. 4. 2009–30. 10. 2009
Cyklotrasy podél potoka Lubě vedou lokalitami Natura 2000� Návštěvníkům nabízejí vyhlídku z ochozu strážní věže bývalého 
vojenského areálu na Zlobici, informační tabule, lesní hřiště v Nuzířově a lávku pro cyklisty a pěší přes potok Lubě u Skaličky�

Turistické trasy v Jihomoravském kraji

Aktivní Kyjov – blíž turistům i obyvatelům
Žadatel: město kyjov
Výše dotace: 4,2 mil. kč
Časová realizace projektu: 20. 6. 2008–28. 11. 2008
Modernizované a rozšířené Informační centrum v centru města nabízí nové služby, zázemí pro odpočinek s krytým 
posezením a základním občerstvením, cykloturistům kompletní servis – miniopravnu, půjčovnu a úschovnu jízdních kol�
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Naučně poznávací stezka mezi vinicemi Velkých Bílovic
Žadatel: město velké bílovice, okres břeclav
Výše dotace: 6 mil. kč
Časová realizace projektu: 2. 3. 2009–19. 6. 2009
Naučně-poznávací stezka provází návštěvníky nejrozsáhlejšími vinicemi v Česku, je vybavena informačními tabulemi, 
stoly, lavicemi, altány� Lokalita je z hlediska přírodního i historického nesmírně atraktivní�

Výhon, turistický okruh s rozhlednou
Žadatel: město židlochovice, okres brno-venkov
Výše dotace: 2,4 mil. kč
Časová realizace projektu: 14. 7. 2008–1. 9. 2009
V katastru města byla vybudována nová turistická rozhledna, informační systém, mobiliář turistického okruhu 
a upraveno prostranství kolem gotické zvonice�
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Sportoviště v Jihomoravském kraji

Víceúčelové sportoviště Základní školy Tyršova
Žadatel: město slavkov u brna, okres vyškov
Výše dotace: 5 mil. kč
Časová realizace projektu: 10. 9. 2008–15. 6. 2009
Součástí nového sportoviště při základní škole, přístupného školám i veřejnosti, je atletické sportoviště se 150 metry 
dlouhým tartanovým oválem a hřiště s umělou trávou pro míčové sporty�

RozvoJ měst a obcí

víte, že…

•  Města a obce žádají o dotace nejvíce na sportovní a kulturní zařízení? Mají na ně již schváleny dotace ve výši 
814 milionů korun�

•  Školy v Jihomoravském kraji a na Vysočině čerpají na svou modernizaci již 718 milionů korun?
•  Brněnská konzervatoř získala téměř 14 milionů na pořízení mistrovských hudebních nástrojů?
•  Dotace ve výši 700 milionů pomáhají stavět nemocnice a vybavovat je moderní zdravotnickou technikou? 

Na Vysočině možnosti dotací z ROP Jihovýchod využily nemocnice v Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě, 
Pelhřimově a v Třebíči? V Jihomoravském kraji čerpají dotace nemocnice v Blansku, Brně, Boskovicích, Břeclavi, 
Vyškově a ve Znojmě?

•  Do sociální oblasti směřuje zatím 200 milionů korun na modernizaci center sociálních služeb, stacionářů, 
chráněného bydlení a penzionů?



50

Multifunkční sportoviště
Žadatel: obec ořechov, okres brno-venkov
Výše dotace: 16,3 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 9. 2008–31. 5. 2009
Nové multifunkční sportoviště v blízkosti základní školy s běžeckou dráhou, dálkařským doskočištěm, výškařským sektorem, 
galerií pro diváky a bezbariérovým přístupem na hřiště je využíváno pro různé druhy sportů žáky základní školy i veřejností�

Sportovní centrum Želva
Žadatel: město dubňany, okres hodonín
Výše dotace: 19,5 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 3. 2009–31. 7. 2009
Sportovní centrum Želva tvoří sportovní hřiště, dětský koutek a cyklostezka s in-line dráhou pro bruslaře� Centrum je 
přístupné všem věkovým skupinám místní veřejnosti i návštěvníkům města�
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Víceúčelové hřiště
Žadatel: městys doubravice nad svitavou, okres blansko
Výše dotace: 2,2 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 3. 2009–1. 11. 2009
Celoročně využitelné hřiště pro 14 druhů sportů je přístupné žákům místní mateřské i základní školy, oddílu kopané 
TJ Sokol a veřejnosti z okolních obcí�

Rekonstrukce sportovního areálu základní školy
Žadatel: město Rajhrad, okres brno-venkov
Výše dotace: 1,9 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008–31. 5. 2009
Modernizované školní hřiště základní školy přispívá ke zkvalitnění a rozšíření výuky i k volnočasovým aktivitám 
místních obyvatel�
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Víceúčelové hřiště
Žadatel: městys olbramovice, okres znojmo
Výše dotace: 5,7 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2009–31. 8. 2009
Víceúčelové hřiště je určeno zejména žákům základní školy a pro národní házenou, kterou v Olbramovicích hrají mladší žákyně 
i ženy na republikové úrovni� Také veřejnost využívá dvou tenisových kurtů, hřiště pro házenou, volejbal, nohejbal a futsal�

Modernizace sportovního areálu na ulici Petra Jilemnického
Žadatel: město adamov, okres blansko
Výše dotace: 11,6 mil. kč
Časová realizace projektu: 4. 5. 2009–31. 7. 2009
Na sídlišti Ptačina vznikl víceúčelový sportovní areál s hřištěm pro kopanou, basketbal, volejbal a další kolektivní 
sporty, dětským hřištěm s mobiliářem, asfaltové hřiště s cvičnou plochou pro jízdu na kole či bruslích pro děti a se 
stoly pro stolní tenis� Hřiště využívá široká veřejnost, Městský klub mládeže a další zájmové spolky�
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Víceúčelové hřiště při základní škole
Žadatel: obec dolní loučky, okres brno-venkov
Výše dotace: 7,6 mil. kč
Časová realizace projektu: 15. 4. 2009–30. 10. 2009
Sportovní areál s kvalitním umělým povrchem pro výuku tělesné výchovy i provozování mimoškolních sportovních 
aktivit je tvořen osvětleným víceúčelovým hřištěm, hřištěm pro volejbal a nohejbal, sprintérskou rovinkou, rozběhovou 
dráhou a doskočištěm pro skok daleký i vysoký�

Vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem
Žadatel: obec ivaň, okres brno-venkov
Výše dotace: 3 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2009–14. 8. 2009
Modernizací stávajícího sportoviště vzniklo víceúčelové hřiště s umělým povrchem umožňující sportovní aktivity 
na poloprofesionální úrovni (například volejbal, malou kopanou, florbal, házenou a další sportovní hry)�
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Dostavba Sokolovny – II. etapa
Žadatel: tJ sokol březina, okres brno-venkov
Výše dotace: 5 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008–1. 11. 2009
Sokolovna se rozšířila o druhé podlaží a bezbariérově přístupnou tělocvičnu velikosti 232 m2� Nové prostory slouží pro sportovní 
a částečně i pro kulturní aktivity žákům místní základní a mateřské školy, členům Sokola a ostatních zájmových spolků�

Přírodní koupací biotop v Bohuslavicích u Kyjova
Žadatel / Místo realizace: město kyjov / bohuslavice u kyjova, okres hodonín
Výše dotace: 4,9 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2009–31. 12. 2009
Přestavba nefunkčního koupaliště na koupací biotop (koupaliště s přírodním systémem filtrace vody bez chemikálií) 
našla prostor i pro stolní tenis, závěsné kuželky a dětské hřiště� Areál nabízí kvalitní relaxaci�
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Sportovní modelářské centrum
Žadatel / Místo realizace: Rc model klub brno / budkovice (část města ivančice), okres brno-venkov
Výše dotace: 9,7 mil. kč
Časová realizace projektu: 2. 10. 2008–30. 7. 2009
Moderní sportovní letiště pro modeláře splňuje bezpečnostní kritéria a požadavky pro pořádání mezinárodních soutěží� Letiště 
disponuje kromě přistávacích a vzletových drah také kvalitním zázemím správní budovy s dílnami, sklady, muzeem, ubytováním 
i společenskými prostorami� Provoz nového modelářského letiště prověřilo hned v létě 2009 několik i mezinárodních soutěží, 
zatím největší pořádanou akcí bylo mistrovství světa rádiem řízených větroňů kategorie F3 v srpnu 2009�



56

Sportoviště na Vysočině

Sportovní hřiště pro základní školu
Žadatel: město přibyslav, okres havlíčkův brod
Výše dotace: 11,2 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008-–30. 6. 2009
Víceúčelový venkovní sportovní areál umožňuje širokou škálu sportovních aktivit� Hřiště o velikosti 4 170 m2 tvoří 
běžecké dráhy, sektory pro skok vysoký a daleký, multifunkční hřiště a malá lezecká stěna�

Výstavba víceúčelového hřiště
Žadatel: městys opatov, okres třebíč
Výše dotace: 2,7 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008–30. 9. 2008
Opatovičtí řeší výstavbou nového víceúčelového hřiště nejen sportovní vyžití mládeže a veřejnosti, ale pokládají 
zkvalitnění občanské vybavenosti za jeden z příspěvků k zamezení trendu vysidlování venkova�
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Rekonstrukce a regenerace fotbalového hřiště
Žadatel: obec košetice, okres pelhřimov
Výše dotace: 3 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008–31. 7. 2009
Modernizace hrací plochy hřiště umožňuje místní základní škole více možností ve výuce tělesné výchovy, a tím 
i zvýšení její kvality, fotbalovému klubu TJ Sokol Košetice a místním spolkům bohatší sportovní vyžití�

Víceúčelové hřiště v areálu Základní školy Týnská
Žadatel: město třebíč
Výše dotace: 4,6 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008–1. 12. 2008
Víceúčelové hřiště spolu s hřištěm pro plážový volejbal slouží zejména k výuce tělesné výchovy na základní škole 
a obohacení výuky o nové sporty, jako je například volejbal, basketbal, tenis, které nebylo možno dříve realizovat� 
Hřiště jsou však otevřena také široké veřejnosti, sportovním spolkům a klubům�
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Modernizace atletického stadionu
Žadatel: město bystřice nad pernštejnem, okres žďár nad sázavou
Výše dotace: 18,6 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008–31. 7. 2009
Moderní atletický stadion Tomáše Dvořáka pro atletiku a míčové hry je využíván místními školami v rámci výuky 
i v rámci mimoškolní činnosti a pro rekreační sportování veřejnosti� Areál tvoří víceúčelové hřiště a atletický ovál 
s tartanovým povrchem a osvětlením, fotbalové hřiště s umělou trávou, tribunami a dalším sportovním vybavením�

Areál veřejných sportovišť Plovárenská
Žadatel: město havlíčkův brod
Výše dotace: 6,8 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 9. 2008–30. 4. 2009
Technické zhodnocení a dostavba víceúčelového sportovního areálu Plovárenská zatraktivnilo objekt pro sportovní 
aktivity na veřejně přístupném sportovišti� Zařízení vzhledem ke své univerzálnosti slouží pro neformální aktivity všech 
věkových skupin obyvatelstva Havlíčkova Brodu a širokého okolí�
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Sportareál Stonařov – Centrum volného času
Žadatel: městys stonařov, okres Jihlava
Výše dotace: 3,4 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 5. 2009–31. 7. 2009
Multifunkční hřiště umožňuje přístup občanů k novým aktivitám a zvyšuje kvalitu služeb občanské vybavenosti� Cílem je 
umožnit mládeži, školám a široké veřejnosti vyžít se ve sportech a zvýšit fyzickou, zdravotní a morální úroveň mládeže�

Zkvalitnění a rozšíření sportovních a volnočasových aktivit
Žadatel: obec kostelec, okres Jihlava
Výše dotace: 11,2 mil. kč
Časová realizace projektu: 27. 4. 2009–30. 9. 2009
Nové multifunkční hřiště rozšíří a zkvalitní možnosti sportovních a volnočasových aktivit dětí, mládeže, místních 
sportovních a zájmových sdružení a veřejnosti�
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Školy v Jihomoravském kraji

Bezdrátová škola v Jihomoravském kraji
Žadatel:  středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků brno
Výše dotace: 23 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 11. 2008–31. 8. 2009
Zavedení bezdrátové komunikace ve školství v Jihomoravském kraji� Do projektu je zapojeno 11 středních škol� 
Studenti a pedagogové využívají ve vzdělávacím procesu informační technologie a internet�



61

Zkvalitnění činnosti školských zařízení
Žadatel: obec polnička, okres žďár nad sázavou
Výše dotace: 7 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 8. 2008–31. 8. 2009
Modernizací školského zařízení byly rozšířeny prostory pro kvalitní výuku a pořízeny nové pomůcky umožňující 
inovace ve způsobech výuky� Učebny byly vybaveny výpočetní technikou, vznikla nová keramická dílna, cvičné školní 
kuchyňky a sborovny� Upravené hřiště využívá škola k výuce tělesné výchovy i občané pro sportovní aktivity�

Školy na Vysočině

Stavební úpravy Základní umělecké školy
Žadatel: město hrotovice, okres třebíč
Výše dotace: 10,7 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008–31. 8. 2009
Nový společenský sál slouží pro veřejná vystoupení žáků školy, setkávání zastupitelů s občany, divadelní představení, 
koncerty a další kulturní a společenské akce obce, stejně jako spolkovému životu a zájmovým sdružením�
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Mateřská škola Šafaříkova
Žadatel: moravské budějovice, okres třebíč
Výše dotace: 10,3 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 9. 2008–31. 8. 2009
Nová mateřská škola vznikla díky rekonstrukci a nástavbě budovy v centru města a přispěla k řešení nedostatku míst 
v místních předškolních zařízeních� 

Dětská hřiště – rozvoj pohybových dovedností dětí
Žadatel: městys měřín, okres žďár nad sázavou
Výše dotace: 2 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2009–31. 8. 2009
Nově vybudované venkovní dětské hřiště u mateřské školy je vybaveno hracími prvky pro rozvoj pohybových 
vlastností předškolních dětí�
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Nemocnice v Jihomoravském kraji

Zdravotnické přístroje a mobiliář pro západní křídlo Nemocnice Vyškov
Žadatel: nemocnice vyškov, příspěvková organizace
Výše dotace: 10 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2008–1. 12. 2008
Oddělení chirurgie, urologie a transpiračních a respiračních nemocí byla vybavena novou lékařskou technikou� Projekt přispěl 
ke kontinuálnímu zvyšování kvality poskytované zdravotní péče nemocnicí v rámci její spádové oblasti, která činí 87 tisíc obyvatel�

Nemocnice Břeclav – zdravotnické přístroje pro radiodiagnostické oddělení
Žadatel: nemocnice břeclav, příspěvková organizace
Výše dotace: 27,7 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 3. 2009–30. 5. 2009
S cílem zkvalitnění péče o pacienty z hlediska diagnostického a urychlení přenosu informací mezi pracovišti došlo 
k nákupu moderních přístrojů, jako jsou víceúčelový skiagrafický systém, systém pro digitalizaci rentgenového obrazu, 
počítačový tomograf a vysokotlaký injektor�
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Digitalizace nemocnice Blansko I + II
Žadatel: nemocnice blansko
Výše dotace: 52,4 mil. kč
Časová realizace projektu: 30. 9. 2008–15. 12. 2008
Pořízení diagnostického přístrojového vybavení a jeho připojení na systém zpracování, archivace a distribuce digitální 
obrazové informace zajistí kvalitní zdravotní péči široké veřejnosti� Účelem je zlepšit a zpřesnit diagnostiku zejména 
onkologických, neurologických a kardiologických onemocnění a zároveň zkrátit dobu vyšetření�
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Sociální zařízení v Jihomoravském kraji

Chráněné bydlení Šanov
Žadatel / Místo realizace: zámek břežany / Šanov, okres znojmo
Výše dotace: 6,3 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008–15. 12. 2009
Chráněné bydlení Šanov je moderním typem sociálních služeb umožňujících osobám s mentálním nebo kombinovaným 
postižením prožít samostatný a plnohodnotný život, který se co nejvíce podobá životu lidí bez postižení�

Vybudování tréninkového bydlení
Žadatel: zámeček střelice, okres brno-venkov
Výše dotace: 4,4 mil. kč
Časová realizace projektu: 17. 11. 2008–17. 11. 2009
Tréninkové bydlení je pobytová sociální služba zaměřená na cílovou skupinu osob se zdravotním či mentálním 
postižením a slouží jako příprava na chráněné bydlení nebo na samostatný život v běžném společenském prostředí� 
V zámečku Střelice je tréninkové bydlení poskytováno šesti osobám ve třech malometrážních bytech�
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Vybudování domu chráněného bydlení pro mentálně postižené ve Vyškově – Ostrov jistoty
Žadatel: oblastní charita vyškov
Výše dotace: 5,1 mil. kč
Časová realizace projektu: 30. 9. 2008–15. 9. 2009
Ostrov jistoty je chráněným bydlením pro mentálně postižené spoluobčany� Jedná se již o třetí zařízení tohoto typu 
v Jihomoravském kraji� Vzniklo rekonstrukcí jednopodlažního rodinného domu s podkrovím a slouží šesti až sedmi 
osobám, kterým pomáhá tým osobních asistentů�

G-centrum
Žadatel: město mikulov
Výše dotace: 22,3 mil. kč
Časová realizace projektu: 5. 1. 2009–30. 11. 2009
Rekonstrukcí nevyužívaného objektu bývalých kasáren vznikl domov pro seniory, denní stacionář a dům s pečovatel-
skou službou�
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Villa Martha – Domov důstojného stáří
Žadatel / Místo realizace: betánie – křesťanská pomoc / hrušovany u brna, okres brno- venkov
Výše dotace: 22,8 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008–2. 12. 2009
Bezbariérový domov se zvláštním režimem a službami osobám se sníženou soběstačností a specifickými potřebami 
způsobenými chronickým duševním onemocněním (stařecká, Alzheimerova a ostatními typy demencí)� Služby zajišťují 
kvalitní zdravotní a sociální péči a snížení sociální izolace�
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Veřejná prostranství v Jihomoravském kraji

Regenerace historického jádra
Žadatel: město znojmo
Výše dotace: 47,5 mil. kč
Časová realizace projektu: 6. 2. 2008–30. 7. 2010
Rekonstrukce Horního a Václavského náměstí, ulice Vlkovy a Přemyslovců – přístupové cesty k významné národní 
kulturní památce, románské rotundě Panny Marie a sv� Kateřiny a ke znojemskému hradu�

Obnova parku na Réně
Žadatel: město ivančice, okres brno-venkov
Výše dotace: 2 mil. kč
Časová realizace projektu: 20. 10. 2008–30. 10. 2009
Obnovení funkčnosti jediného městského parku a využití jeho rekreačního potenciálu�
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Veřejná prostranství na Vysočině

Rekonstrukce náměstí 
Žadatel: dalečín, okres žďár nad sázavou
Výše dotace: 5,5 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 8. 2008–31. 12. 2008
Náměstí v Dalečíně se pyšní novou zámkovou dlažbou, lavičkami, dětským koutkem, internetovým kioskem, 
informačními tabulemi pro turisty, osvětlením a novými travnatými plochami�

Park volného času
Žadatel: dalečín, okres žďár nad sázavou
Výše dotace: 5,5 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008–30. 1. 2009
Víceúčelové hřiště bude sloužit pro kolektivní míčové hry a v zimě jako kluziště� Modernizované dětské hřiště je 
doplněno novými herními prvky, jako jsou například skluzavky a prolézačky�
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Komplexní úpravy veřejného prostranství na ulici Tovačovského sady
Žadatel: město moravské budějovice, okres třebíč
Výše dotace: 6,5 mil. kč
Časová realizace projektu: 1. 9. 2008–31. 5. 2009
Tovačovského sady v historickém centru města získaly atraktivnější podobu� Snahou bylo vytvořit zde příjemný prostor pro 
uspokojování rozdílných pohybových, pobytových a společenských aktivit obyvatel města i návštěvníků veřejného prostranství�

Revitalizace náměstí
Žadatel: městys luka nad Jihlavou, okres Jihlava
Výše dotace: 2,3 mil. kč
Časová realizace projektu: 8. 8. 2008–28. 12. 2008
Náměstí má novou podobu klidové zóny s vyhlídkou na Kozlovský potok� Estetičnost prostředí podtrhuje výsadba 
zeleně�
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závěRečné slovo ředitelky

Vážení čtenáři,
z historického pohledu je tříletá instituce benjamínkem� Regionální rada Jihovýchod za tuto dobu stihla vyjednat 
s Evropskou komisí podobu Regionálního operačního programu Jihovýchod, vyhlásit 26 výzev k předkládání projektů 
žádajících o dotaci, vyhodnotit přes 1 000 podaných projektových žádostí a vybrat z nich na 400 nejkvalitnějších 
projektů, kterým byly schváleny dotace v celkové výši přes devět miliard korun� V současné době tak máme rozděleno 
příjemcům necelých 45 procent finančních prostředků ROP Jihovýchod� Na účty příjemců byly proplaceny 2,3 miliardy 
korun� Dokončeno již bylo 58 projektů� 
 
V následujících dvou třetinách, které nás do roku 2015 čekají, budeme řešit například strategické projekty v cestovním 
ruchu a projekty dopravní infrastruktury� Především ale budeme napomáhat k úspěšnému dokončení právě 
realizovaných projektů a sledovat naplňování cílů programu� Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti obou 
krajů� V konkrétních číslech jsou cíle naplňovány například kilometry nových či zrekonstruovaných silnic a cyklostezek, 
nově vytvořenými lůžky v hotelech či pensionech v obou krajích, novými pracovními místy a v neposlední řadě také 
novou infrastrukturou pro volný čas, vzdělávání či zdravotnictví� V následujících letech chceme dále pokračovat 
v předávání informací a sdílení příkladů dobré praxe� Dosud jsme uspořádali čtyři konference a 35 seminářů, 
na kterých bylo proškoleno přes tři tisíce žadatelů a příjemců� Vydáváme pro vás informační brožury a poslední rok 
také pravidelný newsletter, ve kterém se vám mimo jiné snažíme představit i realizované projekty v ROP Jihovýchod�
 
Podpora Evropské unie začíná být díky realizovaným projektům v Jihomoravském kraji i na Vysočině vidět� Tato 
skutečnost mne velmi těší, protože je to velká odměna za práci vynaloženou všemi účastníky v celém projektovém 
cyklu� Dovolte mi proto na závěr poděkovat kolegům z Úřadu Regionální rady i zástupcům Výboru Regionální rady 
za velmi odpovědný a aktivní přístup k realizaci ROP Jihovýchod� Když se společně podíváme tři roky zpět, je 
vidět obrovský kus cesty, kterou jsme ušli� Chtěla bych také popřát všem příjemcům, aby dokončené projekty byly 
naplněním jejich očekávání – a radostí, nikoli noční můrou�

Mgr. Marta Sargánková,
ředitelka Úřadu Regionální rady  
regionu soudržnosti Jihovýchod
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