
celková alokace 2007–2013 19,5 miliardy Kč

alokováno v projektech schválených Výborem Regionální rady Jihovýchod 12,5 miliardy Kč

alokováno ve smluvně vázaných projektech 9,9 miliardy Kč

alokováno relativně 50,8 %

proplaceno příjemcům 5 miliard Kč

proplaceno relativně 25,6 %

zbývá vyčerpat (vzhledem ke smluvně vázaným projektům) 9,6 miliardy Kč

zbývá vyčerpat relativně (vzhledem ke smluvně vázaným projektům) 49,2 %

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD

ROP Jihovýchod se přehoupl do své druhé poloviny. Program má pro evropské rozpočtové období 2007–2013 k dispozici dotace 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 704,45 milionu eur, tj. přibližně 20 miliard korun. Z této částky jsou v současné době 

pro téměř 500 projektů schváleny dotace ve výši 12,3 miliardy korun, což je více než 60 procent. Z toho výše smluvně vázaných dotací již 

dosahuje téměř 10 miliard, tzn. 50,8 procent. ROP Jihovýchod se tak stále drží na pozici jednoho z nejúspěšnějších programů v čerpání 

evropských dotací.

V dubnu 2010 dosáhl ROP Jihovýchod i dalšího milníku: pěti miliard korun proplacených dotací příjemcům na jejich projekty.  Úřad 

Regionální rady Jihovýchod proplatil přes 450 žádostí o platbu. V Jihomoravském kraji a na Vysočině bylo k tomuto datu dokončeno 

na 200 projektů. V současné ekonomické situaci evropské dotace významně pomáhají vyrovnávat pokles investic v regionech. 

ROP Jihovýchod podporuje především investiční projekty v oblasti infrastruktury a dostupnosti dopravy, rozvoje cestovního ruchu a rozvoje 

měst a obcí Jihomoravského kraje a Vysočiny. O dotace ROP Jihovýchod žádají kraje, obce, sdružení obcí, organizace založené či zřízené 

kraji a obcemi, neveřejné nestátní neziskové organizace, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé.

Statistika k 1. 4. 2010

1 EUR = 25,443 CZK

Informační prospekt Poločas (bez přestávky) vydala Regionální rada Jihovýchod v dubnu 2010
Projekt je podporován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj

Regionální rada Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
Tel.: 532 193 511
E-mail: info@jihovýchod.cz

Regionální pracoviště Jihlava
Úřad Regionální rady Jihovýchod
odbor implementace projektů Jihlava
Žižkova 89, 586 01 Jihlava
Tel.: 532 193 601
E-mail: info@jihovýchod.cz

www.jihovychod.cz
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Finanční objem projektů ROP Jihovýchod schválených Výborem Regionální rady k 1. dubnu 2010

Předpoklad vývoje proplácení dotací příjemcům v roce 2010

Projekty ROP Jihovýchod k 1. dubnu 2010
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní dostupnost, obslužnost a infrastruktura jsou hlavními tématy první prioritní osy ROP Jihovýchod. 
Program vyčlenil do této oblasti 9,5 miliardy korun, tj. 49 procent celkového rozpočtu ROP Jihovýchod pro 
programové období 2007–2013. 

Největší fi nanční objem putoval na modernizace silnic druhé a třetí třídy, mostů, obchvatů, dále na výstavbu 
terminálů veřejné hromadné dopravy, nákupy tramvají, trolejbusů a autobusů pro městskou a příměstskou 
dopravu a výstavbu cyklostezek.

Aktivní kontinuální výzvy umožňují předkládat žádosti o dotaci v oblasti dopravní infrastruktury.

Stropešínský most
Příjemce dotací: Vysočina
Výše dotace: 55,6 mil. Kč
Časová realizace projektu: 15. 2. 2009–31. 1. 2010
Jeden z největších mostů na Vysočině prošel v roce 2009 kompletní rekonstrukcí. Most přes Dalešickou přehradu, dlouhý 260 metrů 
a široký 13,6 metru, leží na silnici druhé třídy mezi obcemi Stropešín a Třesov. Výška mostu nad terénem je minimálně 17,32 metru 
a stavební výška mostu se pohybuje v rozmezí 2,95–5,15 metru. „Kraj Vysočina vznesl na výstavbu mostu dva hlavní požadavky, a to 
na zachování lodní dopravy na přehradě a na ochranu kolonie netopýrů velkých, kteří v konstrukci mostu hnízdí v letních měsících. 
Oběma požadavkům musela zhotovitelská fi rma přizpůsobit harmonogram prací,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a majetek 
Libor Joukl a dodal, že netopýři už v letošním roce mohou využít deseti nových budek umístěných do komory mostu.

Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs (I. etapa)
Příjemce dotací: Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs
Výše dotace: 70,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 2. 2009–31. 3. 2010
Kontinuální cyklostezka napříč regionem vede z Jihlavy do rakouského městečka Raabs an der Thaya. V Dobrovolném svazku 
Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs, zajišťujícím projekt, je sdruženo 25 obcí a měst. V první etapě, ukončené v dubnu 2010, šlo 
zejména o úpravy neprůjezdných úseků v délce přibližně 17 kilometrů. Cyklotrasa o celkové délce 120 kilometrů míří z centra 
Jihlavy údolím stejnojmenné řeky do Třebíče, dále přes Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice a Jemnici až do rakouského 
Raabs. Projekt bude pokračovat i v dalších letech, kdy svazek obcí bude usilovat o zvýšení komfortu trasy. Vzniknou nové povrchy, 
aby cyklostezku mohli využívat i vyznavači in-line bruslí, odpočívadla a v navigaci návštěvníkům pomohou informační tabule. 
Cyklotrasa je chápána jako vstupní brána do Vysočiny a návštěvníkům nabízí poznání malebnosti a kouzla Vysočiny.
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Obchvat v Hrušovanech u Brna
Příjemce dotací: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Výše dotace: 91 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 6. 2008–31. 1. 2010
Nová silnice o délce 2,5 km odvedla tranzitní dopravu z centra obce a přispěla k bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu. 
Původní silnice třetí třídy v průtahu Hrušovan u Brna byla přetížena nákladní dopravou, docházelo zde k častým blokádám 
kamionovou dopravou a stav silnice byl poznamenán četnými přeložkami inženýrských sítí i nekvalitním podložím. Po uvedení 
nově vybudovaného obchvatu do provozu dojde k rekonstrukcím místních komunikací Komenského a Masarykova v centru 
obce. Obchvat Hrušovan u Brna je nezbytným předpokladem nejen pro řešení regenerace centra obce a odstranění 
dopravních závad, ale i pro lepší napojení obce a regionu na nadregionální silniční síť TEN-T a na dálnici D2.

Silnice II/405 Brtnice–Zašovice
Příjemce dotací: Vysočina
Výše dotace: 249,3 mil. Kč
Časová realizace projektu: 12. 5. 2008–18. 1. 2010
Silnice druhé třídy z Brtnice do Zašovic je součástí významného tahu Jihlava–Třebíč. Motoristé ocenili, že silnice byla uvedena 
do provozu s předstihem již v polovině září 2009. Stavba trvala pouhých 14 měsíců. Modernizace přibližně pětikilometrového 
úseku spočívala v rozšíření vozovky a v úpravě výškového vedení trasy. Původní silnice s četnými serpentinami, stoupáním 
a klesáním přes 12 procent nesplňovala požadavky na bezpečnou a plynulou dopravu. Nová silnice umožní řidičům větší 
rozhled, zlepší jízdní komfort a bezpečnost provozu.

Nákup nízkopodlažních tramvají
Příjemce dotací: Dopravní podnik města Brna
Výše dotace: 498,4 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 11. 2008–31. 7. 2009
Brněnskou kolejovou síť brázdí nové vysokokapacitní nízkopodlažní tramvaje Škoda 13T s designem z dílny Porsche. Devět 
z nich podpořily i dotace ROP Jihovýchod. Nízkopodlažní vozidla jsou v hromadné dopravě nutností. Přinášejí lepší komfort 
a dostupnost veřejné dopravy nejen osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, ale také cestujícím s dětmi v kočárcích 
i všem ostatním cestujícím. Provoz nízkopodlažních tramvají je efektivnější. Tramvaje umožňují rychlejší nástup a výstup, a tím 
rychlejší odbavení vozů v zastávkách. Nezanedbatelný je i fakt, že tramvaje 13T přinášejí i 25% energetickou úsporu.

Autobusový terminál Rousínov
Příjemce dotací: Město Rousínov
Výše dotace: 39,5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 2. 2. 2009–31. 5. 2010
Autobusový terminál v Rousínově v okrese Vyškov je součástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. 
Průměrně zde denně zastaví 230 autobusů a ročně terminál využije na 765 tisíc cestujících. Nový terminál podstatně zvýšil 
komfort, informovanost a bezpečnost cestujících i dopravců a zlepšil přístup handicapovaným osobám.

Obchvat v Bohdalově
Příjemce dotací: Vysočina
Výše dotace: 91 mil. Kč
Časová realizace projektu: 25. 10. 2007–30. 9. 2009
Nový obchvat Bohdalova zkvalitní dopravní propojení mezi Žďárem nad Sázavou, dálnicí D1 a krajským městem. Řidičům začal sloužit 
s měsíčním předstihem již v červenci 2009. Nová komunikace výrazně uleví průtahu obcí, kterou denně projížděly více než tři tisíce 
vozidel. Na téměř tři kilometry dlouhém obchvatu jsou tři mosty. Silnici lemuje 200 nově vysázených stromů. Na tři kilometry nové 
komunikace padlo více než 11 tisíc tun asfaltových směsí, odvodnění řeší více než pět kilometrů příkopů a 1,5 kilometru trativodů. 
Obchvat Bohdalova je první krajskou komunikací, na kterou kraj nechal umístit také čtyři dopravní značky napájené solární energií.

Stezka pro pěší a cyklisty Brno–Obřany–Bílovice nad Svitavou
Příjemce dotací: Časnýř
Výše dotace: 7,2 mil. Kč
Časová realizace projektu: 5. 12. 2008–30. 9. 2009
Mezi brněnskou městskou částí Obřany a Bílovicemi nad Svitavou se klikatí malebným údolím řeky Svitavy téměř 
čtyřkilometrový úsek nově zrekonstruované a frekventované stezky pro pěší a cyklisty. Je součástí Jantarové stezky, 
mezinárodní cyklotrasy mezi Krakovem a Vídní. Nový asfaltový koberec láká i bruslaře na in-line bruslích. Stezku krajem 
Lišky Bystroušky připravoval mikroregion Časnýř tři roky. Zájem cyklistů a bruslařů o cyklostezku je veliký. Nezhatil jej ani 
vytrvalý déšť při slavnostním otevření v září 2009.
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD

CESTOVNÍ RUCH
Pro cestovní ruch počítá ROP Jihovýchod do roku 2013 s dotacemi v celkové výši 3,8 miliardy korun, což 
představuje 19 procent celkového rozpočtu ROP Jihovýchod. 

Oblast infrastruktury pro cestovní ruch podporuje například projekty výstavby kongresových a lázeňských center, 
sportovně rekreačních objektů, ubytovacích zařízení a turistických center. Důraz je kladen také na zpřístupnění 
památek veřejnosti, obnovu skanzenů a výstavbu turistických tras, naučných stezek, hipostezek a stezek pro 
pěší, lyžaře i cyklisty. K prioritám rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě patří lázeňství. Představuje jednu 
z nejvýznamnějších možností, jak prodloužit pobyt návštěvníků v regionu a také jak vytvořit nová pracovní 
místa.
Stranou nezůstávají ani služby v cestovním ruchu, podpora marketingových a informačních kampaní, propagace 
turistických atrakcí i výjimečných tradičních kulturních akcí v regionu.

ROP Jihovýchod stále ještě nabízí dotace projektům cestovního ruchu. Pro rok 2010 plánuje regionální rada 
dvě výzvy. Od 30. března do 31. května je otevřená výzva s alokací 50 milionů korun pro překládání projektů 
v oblasti služeb v cestovním ruchu. Výzva v oblasti infrastruktury pro cestovní ruch nabídne až 400milionové 
dotace pro kvalitní projekty, například zoologických zahrad, skanzenů, národních kulturních památek či značení 
turistických tras, předložené od druhé poloviny roku 2010.

Noc kostelů
Příjemce dotací: Biskupství brněnské
Výše dotace: 4,3 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 9. 2008–31. 7. 2011
Noc kostelů se v Česku poprvé konala 29. května 2009 a evropské dotace zajišťují minimálně dvě další pokračování. Navazuje 
na rakouskou tradici, kde se během pěti let akce rozrostla z Vídně do celého Rakouska. O akci mají zájem i další evropské metropole – 
Paříž a Brusel a tak je pravděpodobné, že postupně vznikne tradice evropské Noci kostelů. Netradiční noční prezentace kulturního 
dědictví, doplněná bohatým doprovodným programem koncertů, fi lmových projekcí, komentovaných prohlídek, ukázek unikátů 
a kuriozit z jindy nepřístupných sbírek, přednášek i soutěží přilákala do 35 otevřených kostelů a modliteben v Brně, Adamově, Mikulově, 
Velkých Pavlovicích, Třebíči, Plzni a dalších městech na sto tisíc návštěvníků. Termín dalšího ročníku je již stanoven: 28. května 2010.

Hotel Galant
Příjemce dotací: Ing. Jiří Marian - TRIM
Výše dotace: 32,3 mil. Kč
Časová realizace projektu: 10. 7. 2008–30. 9. 2009
Hotel Galant v Mikulově vznikl rekonstrukcí části brownfi eld bývalé továrny Gala v centru města, na hranici Městské památkové 
rezervace. Čtyřhvězdičkový hotel nabízí komfortní ubytování a kvalitní gastronomii návštěvníkům atraktivní destinace Mikulova, Pálavy 
a Lednicko–valtického areálu. Jak se praví na webu hotelu: „Se Svatým kopečkem za zády a historickým centrem města po boku, se 
tak stáváte součástí místního genia loci.“ Díky nabídce kongresových služeb není vytížení hotelu pouze sezónní.
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Strašidelný zámek s expozicí pohyblivých loutek a muzeem legend v Dolní Rožínce
Příjemce dotací: Western – Šiklův mlýn, s. r . o.
Výše dotace: 9,5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 10. 4. 2008–31. 7. 2009
Nevšední turistická atrakce vznikla po rekonstrukci 400 let staré zámecké sýpky Mitrovských a pozdějšího pivovaru 
v Dolní Rožínce. Zdejší zámek, ke kterému objekt patří, je kulturní památkou. S podporou evropské dotace zde 
vznikl strašidelný zámek DraXmoor s expozicí pohyblivých loutek, muzeem legend Vysočiny, originálními sklepními 
prostory, středověkým pohádkovým tržištěm a stylovou krčmou. Je zde otevřeno i nové turistické informační centrum. 
Veřejnosti je objekt zpřístupněn od srpna 2009 a významně přispívá k turistické nabídce kraje. Nedaleko zámku se 
nachází největší přírodní zábavní areál v Česku Westernové městečko Šiklův mlýn, kde jsou pro návštěvníky připraveny 
westernová show, akční vystoupení kaskadérů s pyrotechnickými efekty, ukázky country tanců, soutěže pro děti 
a další zajímavosti.

Výhon, turistický okruh s rozhlednou
Příjemce dotací: Město Židlochovice
Výše dotace: 2,4 mil. Kč
Časová realizace projektu: 14. 7 . 2008–1. 9. 2009
Hlavním lákadlem turistického okruhu Výhon v Židlochovicích je nová rozhledna Akátová věž. Brněnský architekt Pavel 
Jura je autorem projektu téměř 18metrové dřevěné stavby kruhového půdorysu o průměru 3,7 metru. Plášť stavby, 
nosnou konstrukci schodiště i celé stavby tvoří třicet nosných sloupů. V harmonii s okolními obilnými poli je dle autora 
projektu hlavní stavební materiál – akátové dřevo, doplněné ocelovými konstrukcemi. Rozhledna je od slavnostního 
otevření v srpnu 2009 volně celoročně přístupná. Po zdolání 76 schodů se návštěvníkům otevře ve výšce 14,5 metru 
panoramatický rozhled ke všem světovým stranám. Stavba získala ocenění Nejlepší investice roku 2009 v soutěži 
TOP INVEST vyhlašované ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem podnikatelů 
ve stavebnictví ČR a společností Veletrhy Brno.

Bystřická zastavení (I. etapa)
Příjemce dotací: Město Bystřice nad Pernštejnem
Výše dotace: 3,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 3. 3. 2008–30. 6. 2011
Bystřická zastavení navazují na Vodohospodářskou naučnou stezku podél Svratky z roku 2005. Celkem 28 zastavení 
přinášejí návštěvníkům zábavnou a pestrou formou informace o přírodě, životním prostředí a hlavně o ochraně 
vody, neboť Bystřicko je zásobárnou vody pro Moravu. Stezka pro pěší a cyklisty s lákavými místy pro odpočinek, 
poučení i zábavu je vybavena navigačním systémem se směrovkami a orientačními tabulemi, lavičkami, odpočívadly, 
minisportovištěm, dílnou v přírodě i polyfunkčními ekologickými pavilony pro výuku v přírodě a školní výlety. Organizátoři 
také obnovili tradici otevírání studánek a nechali vysvětit repliku původní sochy sv. Jana Nepomuckého na jednom ze 
zastavení. Vznikla dokonce i příležitostná poštovní známka s motivem Bystřicka, na jejíž návrh byla vypsána dětská 
výtvarná soutěž. Zajímá-li vás, jak vypadá aktivní antivandal, nezbývá, než se naučnou stezkou vydat.

Dostavba hotelového komplexu Hotel Ski Nové Město na Moravě 
Příjemce dotací: Inkora, s. r. o.
Výše dotace: 31,2 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 8. 2008–31. 11. 2009
Hotel Ski poskytuje několikrát do roka zázemí účastníkům vrcholných sportovních soutěží světového formátu a nabízí 
rovněž kongresové služby. Od podzimu 2009 rozšířil Hotel Ski svou ubytovací kapacitu o dvacet nových pokojů v kategorii 
čtyř hvězdiček, vybudoval wellness centrum s bazénem a modernizoval hotelovou halu. Návštěvníci mohou využít 
i přilehlý sportovní areál s biatlonovou střelnicí a dráhami pro in-line bruslení, tenisové kurty a minigolf.

Vyhlídková věž Nedánov
Příjemce dotací: Městys Boleradice
Výše dotace: 2,2 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 3. 2009–16. 12. 2009
Městys Boleradice v okrese Břeclav vystavěl na vrcholu Nedánov novou rozhlednu, na jihu Moravy po Pálavě druhou nejvyšší 
přístupnou turistickou vyhlídku. Dřevěnou stavbu s ocelovými prvky ve tvaru přesýpacích hodin a vysokou 26 metrů navrhl 
Antonín Olšina. Rozhledna je přístupná veřejnosti od července 2009 a návštěvníci z vyhlídkové plošiny ve výšce 21 metrů vidí 
Drahanskou vrchovinu, Pálavu, Novomlýnská jezera, Chřiby a dokonce i vrcholky Bílých a Malých Karpat. 

S Bílou paní po Telči a okolí
Příjemce dotací: Město Telč
Výše dotace: 2 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008–31. 8. 2009
Město Telč, proslulé svými historickými památkami zařazenými na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, rozšířilo 
nabídku atraktivit města o kulturní akce pro děti a dvě nové vycházkové trasy zaměřené na památky města a městské pověsti, primárně 
určené rodinám s dětmi. Zajímavé doplnění prezentace cestovního ruchu města získalo speciální cenu ministerstva pro místní rozvoj 
v kategorii Nejlepší jednotná kampaň. Zástupci Telče si ocenění převzali na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v lednu 2010.
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD

ROZVOJ MĚST A OBCÍ
Pro rozvoj měst a obcí Jihomoravského kraje a Vysočiny jsou k dispozici dotace ROP Jihovýchod ve výši 
5,6 miliardy korun, tj. 28,6 procent celkového rozpočtu programu pro rozpočtové období Evropské unie 
2007–2013. 

Obce a sdružení obcí jsou nejaktivnějšími subjekty v rámci ROP Jihovýchod. Předložily 60 procent všech 
projektů žádajících o dotace a na schválených projektech mají 48procentní podíl. Nejvíce obce žádají o dotace 
na modernizaci veřejných prostranství, dále na infrastrukturu pro volný čas, školská a zdravotnická zařízení. 
Obce jsou úspěšné i v jiných oblastech podpory. Například krajská města získala prostředky na nákup drážních 
vozidel městské hromadné dopravy. Obce čerpají dotace také na výstavbu či modernizaci dopravních terminálů, 
cyklostezek a na podporu cestovního ruchu.

Regionální rada Jihovýchod připravuje v roce 2010 vyhlášení další výzvy v oblasti rozvoje měst a obcí, 
tentokrát pro projekty zaměřené na broadbandové aktivity, tzn. na výstavbu místních datových sítí v oblastech 
postižených prokazatelným selháním trhu.
Kontinuální výzvy jsou otevřené pro projekty integrovaných plánů rozvoje měst Brna a Jihlavy a v oblasti 
veřejných služeb regionálního významu.

Živé městečko
Příjemce dotací: Dalešice
Výše dotace: 17 mil. Kč
Časová realizace projektu: 10. 4. 2009–30. 11. 2009
Městys Dalešice v okrese Třebíč a jeho malebné okolí proslavil proslulý fi lm Jiřího Menzela Postřižiny na motivy 
povídek Bohumila Hrabala. Historie Dalešického pivovaru sahá až do konce 16. století. Dalešice jsou zajímavým 
místem pro rodiny, cykloturisty, rybáře a rekreanty z Dalešické přehrady. Po několika projektech pro rozvoj cestovního 
ruchu, k nimž patřilo například zahájení lodní dopravy na Dalešické přehradě, zprovoznění cyklostezek či výstavba 
Muzea rakousko-uherského pivovarnictví, se obec rozhodla pro kompletní renovaci návsi, nazývané místními obyvateli 
Městečko. Náves je urbanistickým i společenským centrem obce. Klidové zóny s lavičkami, kašnami a fontánou střídá 
moderně vybavené dětské hřiště. Komunikace, chodníky i parkoviště jsou vydlážděny kamennou dlažbou, nechybí 
veřejné osvětlení, vzrostlé stromy jsou doplněny nově vysazenou zelení. To vše za osm měsíců na ploše 1,2 hektaru. 
Dalešičtí projekt nazvali Živé městečko a jeho dokončení oslavili koncem listopadu 2009 děkovnou mší svatou, 
ohňostrojem a rozsvícením vánočního stromu.
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Modernizace atletického stadionu Tomáše Dvořáka
Příjemce dotací: Bystřice nad Pernštejnem
Výše dotace: 18,6 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008–31. 7. 2009
Moderní sportovní areál v Bystřici nad Pernštejnem nese jméno svého patrona, úspěšného desetibojaře Tomáše Dvořáka. 
Nové sportoviště pro atletiku a míčové hry je otevřené i pro oddíly zájmové činnosti mládeže a pro rekreační sportování 
veřejnosti od září 2009. Víceúčelové hřiště o rozměrech 40 x 20 metrů i atletický ovál jsou vybaveny moderním 
tartanovým povrchem a osvětlením. Dominantou areálu je umělá tráva na fotbalovém hřišti o velikosti 70 x 45 metrů. 
Areál je moderně zařízen tribunami, střídačkami a dalším sportovním vybavením, jako jsou brány, branky, basketbalové 
koše apod. Stupně vítězů mají zajímavou podobu sochy atleta.
Tomáš Dvořák, trojnásobný mistr světa v desetiboji, stříbrný na olympijských hrách v Atlantě 1996, držitel bývalého 
světového rekordu z roku 1999 a dosud druhého nejlepšího výsledku všech dob při slavnostním otevření areálu prohlásil: 
„Je poctou pro každého sportovce, když stadion nese jeho jméno. Doufám, že i zde by mohl vyrůst nějaký dobrý 
desetibojař.“



Sportovní modelářské centrum v Budkovicích u Ivančic
Příjemce dotací: RC model klub Brno 
Výše dotace: 9,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 2. 10. 2008–30. 7. 2009
Moderní sportovní letiště pro modeláře Czech Heaven v Budkovicích u Ivančic 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, ubytovacími i společenskými prostorami. Provoz nového sportovního letiště 
pro modeláře prověřilo pár dní po jeho dokončení v srpnu 2009 hned několik i mezinárodních soutěží. Zatím největší 
pořádanou akcí bylo Mistrovství světa rádiem řízených větroňů kategorie F3 v srpnu 2009. Je výroba modelů letadel vaším 
koníčkem? Přijeďte si své modely prověřit na letiště do Budkovic! Využití letiště není podmíněno členstvím v klubu.

Zkvalitnění podmínek pro výuku na Základní škole Měřín
Příjemce dotací: Městys Měřín
Výše dotace: 12,5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 3. 11. 2008–31. 10. 2009
V Měříně vyřešili nedostatečnou infrastrukturu pro vzdělávání a sport využitím půdních prostor místní základní školy 
a rekonstrukcí tělocvičny. Od října 2009 slouží žákům čtyři nové učebny v půdní vestavbě základní školy. Počítačová učebna má 
14 míst s připojením na internet, další odborná učebna je určena pro výtvarnou výchovu a na půdě je i nový gymnastický sál, 
který odlehčí provozu tělocvičny a místnost pro odpolední volnočasové aktivity žáků. Modernizace se dočkala i školní tělocvična.

Vybudování tréninkového bydlení 
Příjemce dotací: Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Výše dotace: 4,4 mil. Kč
Časová realizace projektu: 17. 11. 2008–17. 11. 2009
Zámeček ve Střelicích začal stavět hrabě Albert Herberstein v roce 1912 jako své letní sídlo. Po první světové válce prodal 
rozestavenou budovu kongregaci sester dominikánek a od té doby je zde domov pro zdravotně postiženou mládež. S přispěním 
dotace ROP Jihovýchod bydlí od února 2010 šest uživatelů v tzv. tréninkovém bydlení ve třech malometrážních bytech. Tréninkové 
bydlení je pobytová sociální služba pro osoby s mentálním postižením a slouží jako dvouletá příprava na chráněné bydlení 
nebo samostatný život. Uživatelé z ústavů či z rodin se zde učí samostatnému životu a pracovním návykům. Se zařízením tří 
bytů v půdní vestavbě pomohl pořad České televize Bydlení je hra. Byty jsou v moderním stylu, září jasnými barvami, zařízené 
masivním nábytkem. Designérka využila i výrobků klientů ústavu: keramiky, tkaných koberců i práce místních truhlářů.

Digitalizace nemocnice v Blansku (dvě etapy)
Příjemce dotací: Nemocnice Blansko
Výše dotace: 52,4 mil. Kč
Časová realizace projektu: 30. 9. 2008–15. 12. 2009
Digitalizace nemocnice přispívá ke kvalitnějšímu a rychlejšímu zpracování dat, jejich dostupnosti a vyhledávání, 
umožňuje přenosy dat jak mezi pracovišti v jedné nemocnici, tak i mezi nemocnicemi. Zpřesnění diagnostiky 
zlepšuje i následnou léčbu pacienta. Digitalizace vede ke zvýšení efektivnosti, snížení některých nákladů nemocnice 
a pozitivně se projevuje na spokojenosti pacientů. Lékařům poskytuje stálý a okamžitý přístup ke všem archivovaným 
snímkům a údajům o klientech. V neposlední řadě zvýšení kvality diagnostických přístrojů má pozitivní dopad 
na zdraví pacientů, a to snížením radiační zátěže, zkrácením doby vyšetření a zvýšením komfortu.

Mahenka – centrum sociálních služeb
Příjemce dotací: Diecézní charita Brno
Výše dotace: 18,5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 3. 2009–31. 12. 2009
Nové centrum sociálních služeb Mahenka vybudovala Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava na ulici Mahenova 16 v Jihlavě. 
Vzniklo celkovou stavební rekonstrukcí a rozšířením původního objektu o výukové a dílenské prostory pro řemeslné kurzy, počítačovou 
učebnu a prostory pro sociální programy. Centrum je v provozu od ledna 2010 a pomáhá osobám s různým typem znevýhodnění 
v zapojení do společnosti. Hlavní cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 15 do 26 let, bez zaměstnání a kvalifi kace, dále osoby 
ze sociokulturního znevýhodněného prostředí a služby se rozšiřují i pro osoby se zdravotním postižením. Sociální centrum Mahenka 
disponuje v současné době akreditacemi ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na řemeslné kurzy truhlářských, malířských, 
zahradnických a údržbářských prací a kurzy pro obsluhu osobních počítačů a akreditací pro šičky. Tréninkové programy a rekvalifi kační 
kurzy umožňují zvyšování kvalifi kace klientů, a tím i jejich uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti. 

Villa Martha – Domov důstojného stáří
Příjemce dotací: Betanie – křesťanská pomoc
Výše dotace: 23 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008–2. 12. 2009
Villa Martha – Domov důstojného stáří vytvořený v Hrušovanech u Brna v okrese Brno-venkov z bývalé fary Církve československé 
husitské občanským sdružením Betanie – křesťanská pomoc je bezbariérovým domovem se zvláštním režimem a službami pro osoby se 
sníženou soběstačností a specifi ckými potřebami způsobenými chronickým duševním onemocněním, jako jsou stařecká, Alzheimerova 
a ostatní typy demencí. Služby zajišťují kvalitní zdravotní a sociální péči a snížení sociální izolace. Domov byl slavnostně otevřen v listopadu 
2009. Projekt Villa Martha – Domov důstojného stáří byl v listopadu 2009 vyhlášen Nejzajímavějším projektem ROP Jihovýchod 2009. 
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