
DVA ROKY
REGIONÁLNÍHO
OPERAČNÍHO PROGRAMU

JIHOVÝCHOD





1

DVA ROKY
REGIONÁLNÍHO
OPERAČNÍHO PROGRAMU

JIHOVÝCHOD



2

JSME TU DVA ROKY. V PUBLIKACI, KTEROU DRŽÍTE V RUKOU, 
SHRNUJEME, CO JSME STIHLI A CO PŘIPRAVUJEME …



33

OBSAH

Regionální operační program Jihovýchod – evropská šance pro region 4

Regionální rada Jihovýchod 6
Výbor Regionální rady 7
Úřad Regionální rady  10
Monitorovací výbor 14

Příprava programu 16
Průzkum veřejného mínění pomohl určit priority 16
Rok 2007 rokem vyjednávání s Evropskou komisí 17

Klíčové události prvních dvou let 18
První konference ROP Jihovýchod 18
Danuta Hübner v Brně a zahájení komunikační kampaně 21

Současný stav ROP Jihovýchod 23

Vyhlídky do budoucnosti 25

Prezentace vybraných projektů podpořených dotacemi z ROP Jihovýchod 27
Dostupnost dopravy 27
Rozvoj cestovního ruchu 41
Rozvoj měst a obcí 52



4

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD – 
EVROPSKÁ ŠANCE PRO REGION
Prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod nabízí Evropská unie v letech 2007–2013 
regionu Jihovýchod, tzn. Jihomoravskému kraji  a Vysočině, z Evropského fondu pro regionální rozvoj 704 miliony eur.
Dotace přispějí k rozvoji regionu, jeho prosperitě a konkurenceschopnosti. Jsou připraveny pro převážně investiční 
projekty v oblasti dopravy, cestovního ruchu a v oblasti rozvoje měst a venkovských sídel. 
Žadateli o dotace z ROP Jihovýchod jsou kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či 
obcemi, provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé a další.

„Dotace EU chceme použít na realizaci skutečně potřebných věcí a věřím, že 
projekty významně pomohou zvýšit kvalitu života v našem regionu.“

Miloš Vystrčil
předseda Regionální rady
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STRUKTURA ROP JIHOVÝCHOD

kurs 1 EUR = 25,143 CZK

PPrioritní osa 2

Rozvoj udržitelného
cestovního ruchu
3 365 mil. Kč / 19 %

Prioritníní oosa 2
Rozvvojoj udržitelného
cecesstovního ruchu 

Prioritnitní oso aa a 333

Udržržiteltelný roozzvoj městěst
aa venkenkovskkýcých h sídeídel
5 5 0066 mil.il. Kč K / / 228,6 %%

PPriiooritnítníní ososaa 3
UUddržržržitellný ný rrozvvvojoj o měsměst
aa veenknkovovskýchýchc  sísídedel

Prioritní osa 1

Dostupnost dopravy
8 679 mil. Kč / 49 %

Prioritní oso a 1
Dostupnost dopravy

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

6 421 mil. Kč / 74 %

Rozvoj infinfrastruktury pro cestovníí ruruch

2 86600 mil. Kč / 85 %

RRozvoj dopdopravní obslužnužnosti

a veveřeřejné dopravyy

8875 mil. Kč / 1010,1 %

Rozvoj služžebeb v cestovním ruchruchuu

505 mil.mimil. K Kč / 15 %

Rozvoj regionálnálnííchch středisek

1 256 mil.il. K Kč Kč // 24,8 %

Roozvoj a sttababilbilizace

venkovvskskkýcých sídel

959 9 mmimil. Kč / 19 %

Veřejnejné é služs by regiogionálníhoho vvýznamu

802 milmil. Kč / 15,7 7 %

OObnova vozovééhohoo p parku

drd ážních voziziddedel

hromadnénéné přepravy osob

931 mmilmil. Kč K / 10,7 %

Rozvoj infrastruktury

pro nemotorovou dopravu

452 mil. Kč / 5,2 %

RoRozvvojoj urbanizačnícíchh centnter

2 04049 mil. Kč / 40404 ,5 %%

PrioPrioritnritní ososa 4
TeTechnic ckká ppomoc
60022 mil. Kč / / 3,3 4 %%
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REGIONÁLNÍ RADA JIHOVÝCHOD

Doslova průkopnickým činem v prostředí Evropské komise bylo v programovém období 2007 až 2013 v České 
republice prosazení regionálního řízení operačních programů. V předchozím období 2004 až 2006 byl Společný 
regionální program řízen centrálně ministerstvem pro místní rozvoj. 
Regionální řízení má nespornou výhodu ve znalosti prostředí, slabých i silných stránek regionu, jeho priorit i potřeb. 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod řídí Regionální operační program (ROP) Jihovýchod i celý proces 
rozdělování dotací Evropské unie do regionu a také kontrolu projektů i průběh čerpání příjemců dotací.
Regionální rada je složena ze tří orgánů. Předseda je statutárním orgánem a zastupuje Regionální radu. Výbor 
Regionální rady je složen z osmi zastupitelů z každého kraje a rozhoduje o záležitostech spojených s realizací 
programu. Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady, který organizačně zabezpečuje naplňování programu.
Dohled nad realizací programu při respektování principu partnerství zajišťuje Monitorovací výbor, složený z 26 
zástupců řídícího orgánu, obou krajů, akademické obce, podnikatelské sféry, neziskových organizací, partnerských 
ministerstev a Evropské komise.

„Pokud bude v obou našich krajích dostatek kvalitních projektů jako doposud, 
může se tak do regionu dostat každý rok na 2,5 miliardy korun. Zkušenosti 
z minulého programového období mě vedou k optimismu a věřím, že region 
Jihovýchod bude v úspěšném čerpání pokračovat i nadále.“

Stanislav Juránek
člen Výboru Regionální rady 
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VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY
Poprvé se Výbor Regionální rady sešel 1. července 2006, ustavil své členy a předsedou zvolil Miloše Vystrčila, 
hejtmana kraje Vysočina. Na druhém zasedání v září téhož roku byla ředitelkou Úřadu Regionální rady jmenována 
Marta Sargánková. O rok později již výbor vyhlásil první výzvy k předkládání projektů žádajících o dotace a v prosinci 
2007 schválil první projekty k získání dotací. Do října 2008 výbor na svých 15 zasedáních rozhodl o nezbytných 
krocích pro čerpání dotací a činnost Regionální rady, vyhlásil 21 výzev pro předkládání projektů usilujících o dotace 
a schválil 287 projektů pro čerpání dotací ve výši 6,6 miliard korun.

Ing. Václav Horák
náměstek hejtmana

Ing. Jaroslav Pospíšil
radní Jihomoravského kraje

Ing. Stanislav Juránek
hejtman 
Jihomoravského kraje 

Ing. Milan Venclík
1. náměstek hejtmana

MUDr. František Adamec
radní Jihomoravského kraje

RNDr. Miloš Vystrčil
předseda Výboru Regionální 
rady Jihovýchod a
hejtman kraje Vysočina
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Ing. Pavel Hájek
náměstek hejtmana

Ing. Václav Kodet
1. náměstek hejtmana

Ing. Miroslav Houška
radní kraje Vysočina

Ing. Marie Černá
náměstkyně hejtmana

Ing. Jana Fischerová
zastupitelka kraje Vysočina

Mgr. Václav Božek, CSc.
zastupitel Jihomoravského 
kraje

Stanislav Navrkal
zastupitel Jihomoravského 
kraje

Ing. Jiří Kadrnka
zastupitel 
Jihomoravského kraje
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Ing. Vladimír Novotný
zastupitel kraje Vysočina

RSDr. Jiří Vlach
zastupitel kraje Vysočina
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ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY
Proces schvalování projektů (nastavení postupů, konzultace a hodnocení projektů podle hodnotících kritérií) provádí 
Úřad Regionální rady. Následně potom předává seznam vyhodnocených projektů ke schválení Výboru Regionální rady. 
Kontrolu naplňování projektů, vyúčtování, platby, monitoring a evaluace provádí opět úřad.

„Věřím, že všechny kroky ke zlepšení implementace programu z naší strany 
napomohou i k lepší kvalitě projektů. Zkušenost posledních několika let však 
naznačuje, že kvalitní projekt začíná u myšlenky, dobře a realisticky připravené 
projektové dokumentace a zodpovědných realizátorů.“ 

Marta Sargánková
ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod

Základním předpokladem pro efektivní realizaci programu je fungující, jednoduchá a přehledná struktura. Za tím 
účelem byla zřízena územní pracoviště v obou statutárních městech regionu Jihovýchod. 

Úřad Regionální rady Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
tel. 532 193 511
info@jihovychod.cz

Regionální pracoviště Jihlava
Úřad Regionální rady Jihovýchod
odbor implementace projektů Jihlava
Žižkova 89, 586 01 Jihlava
tel.: 532 193 601
info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz
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Cítíme odpovědnost za investice do budoucnosti našeho regionu.
Otevřenost – odbornost – odpovědnost – slova naplňující vizi úřadu.
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Struktura úřadu

Finančnčnčnníí oí oí oddboorr

OddOddOdd. správy rozpočtu
a financování

Odd. metodického řízení Odd. hodnocení pí rojektů

Odd. monitoringu a evaluace

Odd. publicity
a technické pomoci

Odd. účetnictví OOdd. monitoringu a evaluace dd. realizace projektů

Odd. hodnocení pí rojektů

Odd. realizace projektů

Odbor řízení ROP
Odbor implementace projektů

Brno
Odbor implementace projektů

Jihlava

řeředidittel l Úřřadadduuu RRRRR

přpřededseseda RR

Útvavarr inintterního auditu Kancelář ředitele
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Vedení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Ing. Artur Zatloukal
vedoucí odboru řízení ROP
zatloukal@jihovychod.cz

Ing. Jan Karásek
vedoucí odboru 
implementace projektů Brno
karasek@jihovychod.cz

Mgr. Marta Sargánková
ředitelka Úřadu Regionální 
rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod
sargankova@jihovychod.cz

Ing. Erika Štefl ová
vedoucí odboru 
implementace projektů 
Jihlava
stefl ova@jihovychod.cz 

Ing. Felix Carda
vedoucí 
fi nančního odboru
carda@jihovychod.cz
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MONITOROVACÍ VÝBOR 
Nezávislé monitorování naplňování programu zajišťuje Monitorovací výbor. Na jeho prvním zasedání 14. září 2007 
byl schválen statut Monitorovacího výboru, jednací řád a etický kodex, dále hodnotící kritéria pro výběr projektů, 
evaluační plán a plán technické pomoci. Zatím posledního (čtvrtého) zasedání se zúčastnil i zástupce Evropské komise 
Jack Engwegen a jeho kolegyně Alice Langerová.

SEZNAM ČLENŮ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Mgr. Marta Sargánková

Jihomoravský kraj
Ing. Stanislav Juránek
Ing. Milan Venclík

Vysočina
Ing. Marie Černá
Ing. Václav Kodet

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Ing. Ivo Minařík
Ing. Michal Franek

Krajský úřad kraje Vysočina
Ing. Ladislav Staněk
RNDr. Martin Černý, MBA

Vysoké učení technické v Brně
Ing. Vlastimil Bejček, CSc.

Masarykova univerzita
Doc. PhDr. Mikuláš Bek

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Mgr. Alena Štěrbová
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Sdružení obcí Vysočiny
Ing. Jaroslav Vymazal
Vladimír Měrka

Sdružení obcí a měst jižní Moravy
Ing. Jan Vitula
Roman Onderka

Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Ing. Antonín Oujezdský

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina
Ing. Tomáš Prchal

Koordinační uskupení NNO kraje Vysočina
RNDr. Josef Zetěk

Asociace nestátních neziskových organizací JMK
Jaromír Hron

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
Ing. Helena Pískovská

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Milan Půček, MBA, PhD.

Ministerstvo fi nancí / Odbor Národního fondu MFČR
Ing. Jan Gregor

Ministerstvo dopravy
Ing. Vít Sedmidubský

Ministerstvo fi nancí odbor Auditního orgánu – CHJ
Ing. Petr Burian

Host: Evropská komise
Zástupce DG Regio



16

PŘÍPRAVA PROGRAMU

Sedm regionálních rad regionů soudržnosti bylo zřízeno v červenci 2006 zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje jako řídící orgány regionálních operačních programů. Hned 1. července 2006 na ustavujícím 
zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod byl zvolen předsedou hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil a byla 
zahájena příprava dokumentace Regionálního operačního programu Jihovýchod. Materiál vycházel z analýzy 
ekonomické a sociální situace, z vyhodnocení dosavadních zkušeností s realizací programů předchozích období a byl 
v souladu s klíčovými strategickými programovými dokumenty politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POMOHL URČIT PRIORITY KOMUNIKACE 
V počáteční fázi svého působení jsme si byli dobře vědomi, že otázky Evropské unie a konkrétně evropských fondů 
podléhají nízkému povědomí nejen u široké veřejnosti, avšak i u samotných potenciálních žadatelů.

Z průzkumu veřejného mínění, který pro nás v listopadu 2007 přímo zpracovala agentura STEM, vyplynulo, kde máme 
činnost zlepšit a informovanost posílit. Za klíčové jsme považovali následující poznatky:

• o možnostech, jak získat fi nanční podporu z fondů EU, je dobře informováno 38 % respondentů;
• přibližně třetina respondentů si myslí, že je region na čerpání prostředků z fondů Evropské unie připraven dobře;
• v zásadách a pravidlech využívání ROP Jihovýchod se orientuje zhruba pětina potenciálních žadatelů;
•  žadatelé se o činnosti úřadu dozvídají hlavně z veřejných sdělovacích prostředků, za hlavní zdroj informací však 

považují internet.

Získaná fakta nás vedla k poznání, že před námi neleží pouze dlouhodobý úkol být akceschopným a transparentním 
úřadem, ale rovněž i nezbytnosti efektivně komunikovat s našimi klíčovými partnery i širokou veřejností. Přestože náš 
úřad byl připraven dobře a měl jasně nastavena pravidla čerpání, možní příjemci dotací žili stále v nevědomosti.

Měli jsme a nadále máme ambici vytvářet takové informační klima, aby všichni, již mají právo dotace čerpat, dostali 
relevantní informace včas a ve formě, která dává smysl.
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ROK 2007 ROKEM VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ
Součástí vyjednávání Regionálního operačního programu Jihovýchod s Evropskou komisí bylo např. rozdělení 
fi nančních objemů na jednotlivé oblasti podpory, systém hodnocení projektů, audit shody a další. 

Vláda České republiky schválila 20. prosince 2006 svým usnesením č. 1461 Regionální operační program Jihovýchod.

Evropská komise schválila ROP Jihovýchod 3. prosince 2007

Slavnostní podpis ROP Jihovýchod 11. 12. 2007 – hejtman kraje Vysočina a předseda Regionální rady Jihovýchod Miloš Vystrčil a zástupkyně 
generálního ředitele Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio) Katarína Mathernová
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI PRVNÍCH DVOU LET

Od března 2007 má ROP Jihovýchod i Regionální rada svůj vizuální styl. V soutěži zvítězil návrh grafi ckého designéra 
Jana Jiskry z pražské agentury TYPO + Graphic Design Studio. Značka v sobě prolíná vizuální styly kraje Vysočina 
a Jihomoravského kraje a je tvořena tříbarevným obrazovým znakem, představujícím dynamický prvek – šipku, 
směřující na jihovýchod. Znak je složen z mnoha bodů, symbolizujících vesnice a města regionu.

PRVNÍ PREZENTACE ROP JIHOVÝCHOD A REGIONÁLNÍ RADY NA TISKOVÉ KONFERENCI 
V BRNĚ DNE 28. BŘEZNA 2007

Tisková konference Regionální rady Jihovýchod 28. 3. 2007 – (zleva) hejtman Jihomoravského kraje a člen Výboru Regionální rady Stanislav Juránek, 
ředitelka Úřadu Regionální rady Marta Sargánková, hejtman kraje Vysočina a předseda Regionální rady Jihovýchod Miloš Vystrčil

Tisková konference Regionální rady Jihovýchod 28. 3. 2007 - ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková v rozhovoru s novináři
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PRVNÍ KONFERENCE ROP JIHOVÝCHOD – EVROPSKÁ ŠANCE PRO REGION
Nabité konferenční sály v Jihlavě (29. 5.) i v Brně (31. 5.) koncem května 2007, diskuse a příznivé ohlasy svědčí 
o velkém zájmu o evropské dotace. Obou konferencí pod názvem Regionální operační program Jihovýchod 
– evropská šance pro region se zúčastnilo na 400 zájemců. Téměř polovinu posluchačů tvořili zástupci měst 
a obcí, ve druhé největší skupině byly zastoupeny vzdělávací instituce, o třetí místo se dělily konzultační agentury 
s podnikateli a následovali zájemci ze zdravotnického a sociálního sektoru. Přítomni byli rovněž reprezentanti politické 
sféry a představitelé bank.

Konference ROP Jihovýchod v Jihlavě 29. 5. 2007 – hejtman kraje Vysočina a předseda Regionální rady Jihovýchod Miloš Vystrčil a ředitelka Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková

  
Konference ROP Jihovýchod v Jihlavě 
29. 5. 2007

Konference ROP Jihovýchod v Brně 31. 5. 
2007 – hejtman Jihomoravského kraje a člen 
Výboru Regionální rady Stanislav Juránek
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Výbor Regionální rady vyhlásil první výzvy pro předkládání žádostí o dotace 17. září 2007, a to pro projekty z oblasti 
dopravní infrastruktury regionu a technické pomoci.

PŘEDÁVÁNÍ PRVNÍCH PROJEKTŮ ŽÁDAJÍCÍCH O DOTACI 8. ŘÍJNA 2007

Předávání prvních projektů ROP Jihovýchod 8. 10. 2007 – (zleva) Jiří Frýdek ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, ředitelka Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková, člen Rady JMK a člen Výboru Regionální rady Jaroslav Pospíšil a ředitel Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje Jan Zouhar

EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA ROP JIHOVÝCHOD 3. PROSINCE 2007

… a Výbor Regionální rady hned 12. prosince 2007 schválil první dotace pro první úspěšné projekty silnic 
Jihomoravského kraje a pro technickou pomoc ve výši 103 milionů korun.
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DANUTA HÜBNER V BRNĚ 
A ZAHÁJENÍ KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ ROP JIHOVÝCHOD
Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner při své návštěvě Brna 31. března 2008 jednala 
s představiteli regionu o současné i budoucí regionální politice Evropské unie. Dalšími členy delegace Evropské komise 
byli Madeleine Mahovsky, členka kabinetu komisařky, Alejandro Checchi Lang, ředitel sekce F Generálního ředitelství 
pro regionální politiku (DG Regio), Georgios Yannoussis, vedoucí sekce F2, Tomáš Kuchtík, člen sekce F2 a Martin 
Stašek, tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v Česku.

Delegaci Evropské komise v Brně doprovázeli ministr školství Ondřej Liška, náměstek pro řízení úřadu a fi nanční toky 
ministerstva pro místní rozvoj Milan Půček a ředitel odboru řízení a koordinace Národního strategického referenčního 
rámce Daniel Braun.

Zleva: Danuta Hübner, Miloš Vystrčil, Stanislav Juránek, Milan Venclík
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Představitelé regionu Jihovýchod informovali delegaci Evropské komise o naplňování ROP Jihovýchod. Jednání se 
zúčastnili předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, členové 
Výboru Regionální rady Jihovýchod, hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, první náměstek hejtmana JMK 
Milan Venclík, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Marie Černá a ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta 
Sargánková. Jana Fischerová, radní kraje Vysočina a starostka Havlíčkova Brodu, zastupovala rovněž starosty kraje 
Vysočina. Dále byli přítomni primátoři Brna a Jihlavy Roman Onderka a Jaroslav Vymazal, Marie Zezůlková, vedoucí 
Kanceláře strategie města Brna a Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. 

Na závěr své návštěvy komisařka Danuta Hübner zahájila komunikační kampaň ROP Jihovýchod „pokřtěním“ 
tramvaje se symboly Evropské unie a ROP Jihovýchod.

Zleva: Stanislav Juránek, Marie Černá, Danuta Hübner, Ondřej Liška, 
Miloš Vystrčil

Zleva: Danuta Hübner, Milan Venclík, Marta Sargánková
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SOUČASNÝ STAV ROP JIHOVÝCHOD 
Schválené dotace dosáhly 7. října 2008 částky 6,6 miliard korun pro 287 projektů regionu Jihovýchod. Po obou 
krajských městech směřuje nejvyšší částka dotací 757 milionů korun do okresu Žďár nad Sázavou.
Obcím a organizacím jimi zřizovaným náleží nejvyšší počet schválených projektů (163), druhou skupinu tvoří projekty 
předkládané kraji a organizacemi jimi zřizovanými, těsně následovány malými a středními podnikateli, kteří získali 
45 procent požadovaných dotací pro 63 projektů, což znamená pětinu všech schválených projektů. Neziskovým 
organizacím byly schváleny dotace ve výši 156 milionů korun pro 18 projektů.
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 Okres Kraj Počet schválených projektů Výše schválených dotací (Kč)

Blansko JMK 28 610 901 403

Brno-město JMK 27 885 383 437

Brno-venkov JMK 31 664 278 668

Břeclav JMK 30 548 564 862

Havlíčkův Brod VYS 13 252 256 034

Hodonín JMK 23 457 879 629

Jihlava VYS 30 977 486 966

Pelhřimov VYS 14 318 770 594

Třebíč VYS 15 234 916 600

Vyškov JMK 19 294 410 141

Znojmo JMK 26 457 813 726

Žďár nad Sázavou VYS 25 757 649 677

Jihomoravský kraj celkem 184 3 919 231 865

Vysočina celkem 97 2 541 079 869

Technická pomoc 6 120 618 125

Celkem 287 6 580 929 862

Regionální operační program Jihovýchod – přehled schválených projektů a dotací v krajích a okresech regionu Jihovýchod k 7. říjnu 2008
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VYHLÍDKY DO BUDOUCNOSTI
Regionální rada Jihovýchod připravuje řadu zajímavých novinek, které pomohou žadatelům a příjemcům ulehčit 
přípravu i řízení projektů. 

Prvním z nich je expertní podpora příjemců dotace zaměřená na pomoc při kompletaci monitorovacích zpráv 
a žádostí o platbu. Tuto činnost provádí Úřad Regionální rady Jihovýchod ve spolupráci s Regionální rozvojovou 
agenturou jižní Moravy a Regionální rozvojovou agenturou Vysočina. Uvedené subjekty zkontrolují úplnost 
a správnost dokumentace, která bude následně předložena Úřadu Regionální rady Jihovýchod. Osobním přístupem 
expertů k individuálním potřebám příjemce podpory zvyšujeme informovanost příjemců a usnadňujeme jim přípravu 
monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Tato podpora je příjemcům dotace poskytována zcela zdarma.

V roce 2009 se také otevírá pro příjemce dotace nová možnost předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu 
přímo přes internetovou aplikaci BENEFIT7.  Automatizace předávání dokumentace prostřednictvím systému BENEFIT7 
sníží chybovost a pracnost přípravy dokumentace a zefektivní administrativní činnosti spojené s předkládáním 
dokumentace ke kontrole. 

Společně s možností předkládání dokumentace prostřednictvím BENEFIT7 bude zprovozněna také funkce 
automatického upozorňování příjemce na blížící se termín podání monitorovacích zpráv a žádostí o platby. Díky této 
službě získá příjemce aktuální přehled o fi nančním plánu projektu a možnost připravit si dokumentaci s časovým 
předstihem. 

Již v současné době probíhají přípravy vývoje a přechodu na nový manažerský informační systém, který podpoří 
strategické řízení a účinnou implementaci programu ROP Jihovýchod. Doplněna bude především monitorovací 
nástavba programu a projektů, která nahradí některé ze zdlouhavých a pracně ručně vykonávaných činností příjemců 
i pracovníků Úřadu Regionální rady Jihovýchod tak, aby čerpání evropských dotací bylo ještě jednodušší, rychlejší 
a efektivnější. Přehledné výstupy o aktuálním stavu čerpání ROP Jihovýchod budou k dispozici na webových stránkách 
www.jihovychod.cz.

Ve snaze vyjít vstříc potřebám žadatelů a příjemců připravila Regionální rada Jihovýchod plán výzev k předkládání 
projektových žádostí pro rok 2009. Plán stanovuje orientačně dobu, kdy budou jednotlivé výzvy vyhlášeny. Žadatelé si 
tak mohou optimálně načasovat přípravu svých projektů do jednotlivých výzev. Plán výzev je zpracováván s výhledem 
na jeden rok, schválen Výborem Regionální rady Jihovýchod a je pravidelně aktualizován.
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PREZENTACE VYBRANÝCH PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH DOTACEMI 
Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD

I. DOSTUPNOST DOPRAVY
V rámci ROP Jihovýchod bylo v letech 2007–2008 schváleno pro získání dotací 36 projektů výstavby či modernizace 
silnic, mostů, obchvatů, okružních křižovatek, šest přestupních uzlů v Bučovicích, Bzenci, Nesovicích, Hrušovanech 
u Brna, Otnici a v Rajhradě. Nové autobusové nádraží vyroste v Miroslavi, Rousínově a v Telči.
V Jihlavě bude zaveden nový odbavovací systém cestujících na bázi bezkontaktních čipových karet a rozšířena 
bezbariérová městská hromadná doprava. V Brně bude jezdit devět nových vysokokapacitních nízkopodlažních 
tramvají. 
Síť cyklostezek rozšíří 13 projektů výstavbou nových bezpečných úseků.

Rozvoj dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji

Zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice
Žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Výše dotace: 34 mil. Kč
Časová realizace projektu: 2. 5. 2007 – 31. 10. 2008
Projekt řeší zpřístupnění Ivančic včetně komplexní přestavby dvou mostů přes řeku Jihlavu v Ivančicích a rekonstrukce 
přilehlého úseku silnice do místní části Němčice.
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Okružní křižovatka Kuchařovice 
Žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Výše dotace: 5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 20. 3. – 30. 9. 2008
První stavba na silničním tahu II/408 Suchohrdly u Znojma – Kuchařovice – Přímětice. Přestavba stávající průsečné 
křižovatky se silnicí II/399 zajistí zvýšení bezpečnosti silničního provozu v této nehodové lokalitě.

Silnice II/422 Lednice
Žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Výše dotace: 73,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 3. 2007 – 30. 5. 2008
Rekonstrukce a přeložka části silnice v obci Lednice, která je součástí trasy Valtice - Podivín - dálnice D2. Projekt 
zahrnuje i rekonstrukci mostu, opěrné zdi a protihluková opatření. 
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Okružní křižovatka Čejkovice 
Žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Výše dotace: 13 mil. Kč
Časová realizace projektu: 30. 7. – 16. 12. 2008
Přestavba stávající okružní křižovatky, nehodové lokality, na silnici II/ 397 u obce Čejkovice (okres Znojmo). Celková 
délka úprav silnic je 323 metrů.
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Rozvoj dopravní infrastruktury v kraji Vysočina

Silnice II/405 Brtnice - Zašovice
Žadatel: Kraj Vysočina
Výše dotace: 249 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 1. 2007 – 30. 1. 2010
Modernizace komunikace v délce 5 km v úseku na parametry šířkového uspořádání S 9,5/70. 2009.

Silnice II/360 Oslavička – obchvat, druhá stavba
Žadatel: Kraj Vysočina
Výše dotace: 130,8 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 1. 2007 – 30. 9. 2010
Dokončení obchvatu obce s mimoúrovňovým křížením se železniční tratí. Délka nové komunikace bude cca 1 km.
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Silnice II/602 hranice kraje - Pelhřimov, druhá stavba
Žadatel: Kraj Vysočina
Výše dotace: 77,8 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 1. 2007 – 14. 12. 2008
Modernizace stávající komunikace v celkové délce 3,806 km v úseku mezi Velkým Beranovem a Helenínem včetně 
rekonstrukce tří mostů u Malého Beranova na parametry šířkového uspořádání S 9,5/70.

Silnice II/602 hranice kraje - Pelhřimov, první stavba
Žadatel: Kraj Vysočina
Výše dotace: 152 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 1. 2007 – 14. 12. 2008
Modernizace stávající komunikace v celkové délce 12,7 km v úseku od mostu přes řeku Oslavu ve Velkém Meziříčí 
a křižovatkou se silnicí II/354 (1. úsek) a v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/351 a křižovatkou se silnicí III/3531 (2. úsek). 
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Silnice II/353 Bohdalov - obchvat
Žadatel: Kraj Vysočina
Výše dotace: 91 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 1. 2007 – 30. 3. 2010
Vybudování nové trasy silnice II/353 vedoucí mimo intravilán obce a převedení stávající tranzitní dopravy na nově 
vybudovanou komunikaci. Délka budovaného obchvatu je cca 3 km. 
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Zavedení nového odbavovacího systému cestujících MHD v Jihlavě
Žadatel: Dopravní podnik města Jihlavy
Výše dotace: 16 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 5. 2008 – 31. 12. 2009
Nový odbavovací systém je na bázi bezkontaktních čipových karet. Součástí projektu je zavedení nových výhodných 
tarifů.

Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy v kraji Vysočina

Autobusové nádraží Telč
Žadatel: Město Telč
Výše dotace: 38 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 11. 2008 – 30. 11. 2010
Zkvalitnění systému veřejné hromadné dopravy integrací veřejné dopravy. Cílem projektu je vybudování, resp. 
přemístění autobusového nádraží do volného prostranství před nádraží Českých drah.
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Autobusový terminál
Žadatel: Město Rousínov
Výše dotace: 39,5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 2. 2. 2009 – 31. 12. 2010
Vybudování příjezdové komunikace, chodníků pro pěší, odstavných ploch autobusů, zastřešených nástupišť 
a obslužného objektu s čekárnou, sociálním zařízením a zázemí pro zaměstnance údržby terminálu.

Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy v Jihomoravském kraji

Přestupní uzel Bučovice, železniční stanice
Žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Výše dotace: 14, 6 mil. Kč
Časová realizace projektu: 25. 3. – 20. 6. 2008
Nový přestupní terminál Integrovaného dopravního systém Jihomoravského kraje na trati Brno – Uherské Hradiště. 
Součástí jsou čtyři autobusové zastávky, parkoviště a přístřešky pro cestující a pro odstavení kol.
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Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 
v Jihomoravském kraji

Obnova vozového parku drážních vozidel – nákup nízkopodlažních tramvají
Žadatel: Dopravní podnik města Brna
Výše dotace: 498 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 11. 2008 – 31. 10. 2009
Nákup devíti nových vysokokapacitních nízkopodlažních tramvají s cílem dosáhnout zkvalitnění tramvajové dopravy 
v Brně, zvýšit komfort v cestování městskou dopravou a rozšířit dostupnost cestování veřejnou dopravou osobám se 
sníženou schopností pohybu.
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Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 
v kraji Vysočina

Žijeme společně II. – bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava
Žadatel: Dopravní podnik města Jihlavy
Výše dotace: 211,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 10. 11. 2008 – 30. 12. 2011
Další rozšíření bezbariérové MHD, která má charakter pravidelného síťového provozu, tzn. nasazení dostatečného 
množství vozidel pro zajištění pravidelné dopravy v přijatelném intervalu, fungující podle regulérního jízdního řádu.
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Výstavba cyklostezky mezi Dolní a Horní Krupou
Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Krupsko
Výše dotace: 2 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 8. – 31. 10. 2008
Cyklostezka bude využívána nejen cyklisty, ale i pěšími a účastníky na kolečkových bruslích. Spojení mezi Dolní 
a Horní Krupou je využíváno školáky, kterým usnadní přístup do školy a na hřiště, dospělým trasu do zaměstnání.

Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu v kraji Vysočina

Cyklostezka podél nehodových úseků silnice I/34
Žadatel: Město Ždírec nad Doubravou
Výše dotace: 6,72 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.
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Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs
Žadatel: Cyklostezka Jihlava – Třebíč - Raabs
Výše dotace: 70 mil. Kč
Časová realizace projektu: Ukončení projektu 30. 4. 2010
Vybudování úseků cyklostezek o celkové délce cca 16 km a jejich následné propojení do jedné cyklotrasy. Nástupní místo 
cyklotrasy je v blízkosti centra Jihlavy; trasa povede až na státní hranici a bude navazovat na systém místních stezek.

Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě
Žadatel: Statutární město Jihlava
Výše dotace: 21,8 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 m a R01 – cyklostezka Pístov o délce 1 km.
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Vyhlídková a spojovací cyklostezka Němčičky / Promenáda pro pěší a cyklisty Nové Mlýny – Pasohlávky
Žadatel: Obec Němčičky
Výše dotace: 3 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 3. – 31. 7. 2009
Cílem projektu je rozšíření stávající sítě cyklostezek a jejich propojení s významnými cyklotrasami nacházejícími se 
v katastru obce. Záměrem projektu je dosáhnout snížení používání motorových vozidel pro kratší vzdálenosti.

Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu v Jihomoravském kraji

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úsek B
Žadatel: Město Blansko
Výše dotace: 1,28 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 1. – 30. 12. 2008
Výstavba nového úseku asfaltové cyklistické stezky a pěší komunikace navazující na již realizovanou cyklostezku 
u Salmova jezu; prochází podél mlýnského náhonu a sportovního areálu TJ Olympia k areálu Olympie.
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Bezpečná cyklistická stezka
Žadatel / Místo realizace: Město Kunštát / Kunštát-Újezd
Výše dotace: 1,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 4. – 31. 12. 2008
Vybudování osvětleného úseku pro pěší a cyklisty mezi městem Kuštátem a místní částí Újezd a vyčlenění nemotorové 
dopravy z nejfrekventovanější komunikace ve městě, kterou je 1/19.  

Rozvoj sítě bezpečných cyklistických tras a stezek ve městě Brně
Žadatel: Statutární město Brno
Výše dotace: 9,4 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2008 – 31. 1. 2009
Projekt se zaměřuje na dva frekventované úseky cyklotras v nevyhovujícím stavu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost 
na těchto úsecích a zpřístupnit je osobám se sníženou mobilitou a orientací. Cíle bude dosaženo prostřednictvím 
zpevnění povrchů cyklostezek a vybudováním slepecké vodící linie a zábradlí okolo řeky.
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II. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Nejpočetněji zastoupenou skupinou v oblasti infrastruktury pro cestovní ruch jsou projekty rozšíření ubytovacích 
kapacit výstavbou hotelů, penzionů a bungalovů, doplněné zařízeními pro kongresovou turistiku, wellness včetně 
klasických lázní, ale dokonce i pivních a vinoterapie. Dotace dále přispívají na zatraktivnění přibližně dvaceti 
historických památek a turistických atrakcí regionu, například baziliky sv. Prokopa v Třebíči, zříceniny hradu Zubštejn, 
rozhledny v Lipovci u Adamova a věže Nedárov, vybudování nové expozice živých zvířat v brněnské ZOO, vytvoření 
naučných stezek, například k jeskyni Blanických rytířů, mezi vinicemi Velkých Bílovic, k pramenům Počátek a okolí, 
zpřístupnění brněnského podzemí a také na vznik tří muzeí, například knofl íkářského v Žirovnici. Díky podpoře ROP 
Jihovýchod vznikne první bobová dráha na jižní Moravě a nové lyžařské trasy na Boskovicku.
V oblasti služeb v cestovním ruchu jsou dotacemi podpořeny informační kampaně na propagaci regionu, například 
Prezentace Jihomoravského kraje doma i v zahraničí, Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem, Za krásami 
Moravského krasu, Vysočina na dlani, podobně jako propagace specifi ckých regionálních turistických produktů, 
například S Bílou paní po Telči, Prázdniny na venkově Jihovýchod, Lipky v Telči se představují, Znojmo – město 
s přívlastkem, Znovín Walking – chůze, která léčí či expozice brněnského funkcionalismu, projekty Brno židovské, 
S kahanem za permoníky, brněnské architektonické stezky i stezky regionální gastronomie.

Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v kraji Vysočina

Obnova a rekonstrukce historického vstupu do baziliky sv. Prokopa
Žadatel: Město Třebíč
Výše dotace: 8 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 3. 2009 – 31. 12. 2010
Rekonstrukce přístupové cesty k bazilice sv. Prokopa v Třebíči, která bude tvořit přirozený turisticky atraktivní 
spojovací článek mezi Židovskou čtvrtí a bazilikou sv. Prokopa. 
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Bystřická zastavení – I. etapa 
Žadatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Výše dotace: 3,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 10. 3. 2008 – 31. 5. 2011
Soubor drobných staveb a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch navazuje na naučnou vodohospodářskou stezku 
z roku 2005 a doplňuje ji o lavičky, mini sportoviště, úpravu studánek, dílnu v přírodě, směrovky a další vybavení.

Revitalizace zámeckého pivovaru – Knofl íkářské muzeum
Žadatel: Město Žirovnice
Výše dotace: 38,6 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2009 – 30. 4. 2011
Revitalizace bývalého zámeckého pivovaru, kulturní nemovité památky, jejíž technický stav se blíží k havarijnímu. 
V objektu bude umístěno např. knofl íkářské muzeum.
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Strašidelný zámek s expozicí pohyblivých loutek a muzeem legend
Žadatel / Místo realizace: Western – Šiklův mlýn / Dolní Rožínka
Výše dotace: 9,5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 1. 2008 – 30. 8. 2009
Vybudování ojedinělé turistické atrakce s provozem infocentra, muzea a expozice pohyblivých loutek. Obnoveny 
budou sklepy sýpky a zajištěn bezbariérový přístup.   

Dostavba hotelového komplexu Hotel Ski 
Žadatel / Místo realizace: Inkora / Nové Město na Moravě
Výše dotace: 31 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 8. 2008 – 30. 11. 2009
Zvýšení kvality poskytovaných služeb v Hotelu Ski a navýšení jeho ubytovací kapacity. Dostavba se týká hotelové haly, 
kotelny a strojovny TZB, wellness centra a lůžkové části.
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Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Alexandrova rozhledna
Žadatel / Místo realizace: Město Adamov / Lipovec u Adamova
Výše dotace: 2,77 mil. Kč
Časová realizace projektu: 7. – 27. 10. 2008
Rekonstrukce dominanty kraje a zpřístupnění stavby ze 60. let 19. století veřejnosti.
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Beringie
Žadatel: ZOO Brno-Bystrc
Výše dotace: 45 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 11. 2008 – 31. 3. 2011
Vybudování nové unikátní expozice zvířat z oblasti Beringovy úžiny.  Naučně dobrodružné stezky navodí atmosféru 
přirozeného životního prostředí zvěře.

Hotel Sladovna
Žadatel: Pivovar Černá Hora
Výše dotace: 50 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 8. 2008 – 31. 3. 2010
Podpora kongresové turistiky – výstavba víceúčelového konferenčního sálu s příslušným zázemím, interaktivního muzea 
pivovarnictví s expozicí o historii i současnosti výroby piva, dále rozšíření ubytovací kapacity, wellnes, pivní lázně.
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Hotel na pivovaru Jevišovice
Žadatel: NASPA, a. s.
Výše dotace: 50 mil. Kč
Časová realizace projektu: 15. 1. 2009 – 31. 5. 2011
Projekt je zaměřen na komplexní rekonstrukci areálu původního pivovaru a průmyslových budov v Jevišovicích na 
hotelový komplex s relaxačním centrem pro wellness aktivity a rehabilitační kúry.

Areál služeb Celnice
Žadatel / Místo realizace: Anna Nešporová / Poštorná, Lednicko-Valtický areál
Výše dotace: 31 mil. Kč
Časová realizace projektu: 15. 12. 2008 – 14. 12. 2009
Výstavba ubytovacího zařízení, konferenčního sálu, relaxačního centra a doprovodné naučné stezky Františkův rybník.
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Lázeňský penzion u sv. Anny
Žadatel / Místo realizace: Biskupství Brněnské / Pasohlávky
Výše dotace: 5,8 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2007 – 30. 9. 2010
Přestavba nevyužívané fary na lázeňský penzion s možností aktivní rekreace  v atraktivní lokalitě Novomlýnských 
nádrží. 
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Znovín Walking, chůze, která léčí
Žadatel: Znovín Znojmo
Výše dotace: 970 tis. Kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2008 – 31. 8. 2008
Nový propagační materiál přispívá k lepšímu životnímu stylu návštěvníků regionu. Aktualizuje Vinařský turistický 
program a Tematické putování Znovínem.

Představte si jihomoravské hrady 
a zámky jako starobylý gobelín, 
v němž jsou pestrými barvami 
vetkány dějiny, lidské osudy, 
vrtkavé okamžiky štěstí i záblesky 
válečné vřavy. Na jeho lemu se 
mezi listím prodírají paprsky
slunce a ve stínech se skrývají 
srdce puklá láskou i nenávistí, 
zatímco kdesi v pozadí vábivě 
zní flétny trubadúrů. 
Odhalte skvostnou minulost 
šlechtických sídel jižní Moravy.

www.jizni-morava.cz

zažijte jižní Moravu

Rozvoj služeb v cestovním ruchu v Jihomoravském kraji

Prezentace Jihomoravského kraje doma i v zahraničí
Žadatel: Jihomoravský kraj
Výše dotace: 9,25 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 3. 2008 – 31. 10. 2009
Série propagačních aktivit v reklamních médiích, outdoorová reklama, kampaně v obchodních centrech, propagační 
materiály, veletržní expozice apod.
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Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem
Žadatel: Mikroregion Podluží
Výše dotace: 2,29 mil. Kč
Časová realizace projektu: 2. 6. 2008 – 30. 9. 2009
Vytvoření souboru turistických produktů pro informačně propagační aktivity. Součástí je databáze turistických cílů 
a služeb v regionu, pěších stezek a cyklotras.

Regionální rezervační systém
Žadatel: Agentura cestovního ruchu jižní Moravy
Výše dotace: 1 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 5. 2008 – 30. 12. 2009
Vytvoření regionálního rezervačního systému s přehlednou a jednotnou prezentací turistických služeb v regionu jižní 
Moravy. 
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Lipky v Telči se představují
Žadatel: Město Telč
Výše dotace: 372 tis. Kč
Časová realizace projektu: 1. 6. 2008 – 29. 11. 2009
Vytvoření uceleného a provázaného informačního systému o zajímavostech a krásách tohoto přírodně velmi cenného 
území.

Rozvoj služeb v cestovním ruchu v kraji Vysočina

S Bílou paní po Telči
Žadatel: Město Telč
Výše dotace: 1,94 mil. Kč
Časová realizace projektu: 21. 1. 2008 – 30. 9. 2009
Vznik dvou vycházkových tras zaměřených na památky města a na městské pověsti. Zaměřeno na rodiny s dětmi. 
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Vysočina na dlani
Žadatel: Sdružení obcí Vysočiny
Výše dotace: 1,1 mil. Kč
Časová realizace projektu: 17. 9. 2008 – 31. 3. 2009
Informace pro návštěvníky kraje Vysočina na významný potenciál cestovního ruchu regionu.

Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
Žadatel: Vysočina Tourism
Výše dotace: 1 mil. Kč
Časová realizace projektu: 8. 7. 2008 – 1. 4. 2010
Projekt upozorňuje na významný potenciál cestovního ruchu kraje Vysočina. Je určen všem cílovým skupinám, kterým 
nabídne variantní řešení, kam se na Vysočině podívat. Projekt má regionální dopad, bude prezentovat společně 
sto obcí kraje, a to na veletrzích cestovního ruchu, na internetových stránkách žadatele a při dalších vhodných 
příležitostech.
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Historická centra, městské památkové rezervace, veřejná prostranství 
v Jihomoravskem kraji

Obnova Parku na Réně
Žadatel: Město Ivančice
Výše dotace: 1,9 mil. Kč
Časová realizace projektu: 20. 10. – 30. 10. 2009
Obnovení funkčnosti jediného městského parku a využití jeho rekreačního potenciálu.

III. ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL
Téměř třetinu projektů v této oblasti podpory zaujímají projekty výstavby a technického zhodnocení škol a školských 
zařízení, například základních škol v Telči, Znojmě, Havlíčkově Brodě, Brankovicích, Bílovicích nad Svitavou, mateřských 
škol v Blansku, Moravských Budějovicích. Střední školy požadují většinou dotace na modernizaci techniky pro 
výuku odborných předmětů, jako např. Střední průmyslová škola v Jedovnici, SPŠ strojnická a slévárenská v Brně či 
Integrovaná střední škola polygrafi cká. Pořízení mistrovských nástrojů bylo cílem projektu brněnské Konzervatoře.
Na druhém místě v počtu projektů jsou sportovní zařízení. Jedná se například o projekty modernizace atletického 
stadionu Bystřice nad Pernštejnem, areál veřejných sportovišť Plovárenská v Havlíčkově Brodě, rekonstrukce zimního 
stadionu ve Světlé nad Sázavou, koupališť v Hodoníně a v Boskovicích.
Významný díl tvoří projekty regenerace historických center a úprav veřejných prostranství, například v Moravských 
Budějovicích, Havlíčkově Brodě, Bystřici nad Pernštejnem či náměstí v Dalečíně.
ROP Jihovýchod dále již podpořil 11 projektů výstavby zařízení sociální péče v Mikulově (Biliculum), Vyškově (Ostrov 
jistoty), Hodoníně (Centrum pro rodinu), Hrušovanech u Brna (Villa Martha), Myslibořicích (Domov na zámku pro 
seniory). Dotace jsou schváleny pro devět nemocnic v Blansku, Hustopečích, Břeclavi, Pelhřimově, Novém Městě 
na Moravě, Havlíčkově Brodě, Vyškově, Znojmě a Třebíči. Úspěšné byly i projekty osmi kulturních zařízení, například 
knihovny v Bořitově a v Černé Hoře, kulturní centra v Rájci-Jestřebí a Nosislavi.
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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.
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Komplexní úpravy veřejného prostranství na ulici Tovačovského sady
Žadatel: Město Moravské Budějovice
Výše dotace: 6,5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 9. 2008 – 31. 5. 2009
Komplexní úpravy významného veřejného prostranství v historickém centru města a vytvoření kvalitního a příjemného 
prostoru pro obyvatele města i jeho návštěvníky. 

Historická centra, městské památkové rezervace, veřejná prostranství v kraji Vysočina

Revitalizace veřejných prostranství v centru města
Žadatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Výše dotace: 52 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 4. 2009 – 31. 8. 2010
Vytvoření funkčního prostoru pro zónu klidu a odpočinku, nákupy, kulturní akce apod. Součástí je rekonstrukce 
Masarykova náměstí a vybudování záchytného parkoviště.
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Stavební úpravy Základní umělecké školy 
Žadatel: Město Hrotovice
Výše dotace: 10,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008 – 31. 8. 2009
Zkvalitnění podmínek pro vyučování v ZUŠ Hrotovice a výrazné zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život 
a volnočasové aktivity obyvatel a mládeže mikroregionu Hrotovicko.

Školy a školská zařízení v kraji Vysočina

Modernizace vybavení základních škol 
Žadatel: Město Telč
Výše dotace: 3,77 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 9. – 31. 12. 2008
Modernizace vybavení tříd a školních pomůcek na Základních školách Masarykova a Hradecká. 
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Škola hrou
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Nová Říše
Výše dotace: 2,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 20. 7. – 31. 8. 2008
Modernizace odborné učebny základní školy a tří oddělení mateřské školy.
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Úprava zahrady Mateřské školy Údolní
Žadatel: Město Blansko
Výše dotace: 3,6 mil. Kč
Časová realizace projektu: 8. – 15. 10. 2008
Zkvalitnění prostor společné zahrady Mateřské školy a Domu dětí a mládeže.

Školy a školská zařízení v Jihomoravském kraji

Komplexní modernizace vybavení Základní školy Brankovice v návaznosti na realizaci Školního 
vzdělávacího programu
Žadatel: Městys Brankovice
Výše dotace: 8,8 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008 – 1. 10. 2009
Komplexní modernizace vybavení přispěje ke zvýšení kvality výuky ve všech oblastech poznávání.



58

Modernizace Základní školy v Bílovicích nad Svitavou
Žadatel: Město Bílovice nad Svitavou
Výše dotace: 2,9 mil. Kč
Časová realizace projektu: 7. – 30. 9. 2008
Vybudování nové učebny, modernizace výukových prostor a odborných učeben.

Školský areál Želešice – sociálně terapeutické dílny
Žadatel: Jihomoravský kraj
Výše dotace: 17,92 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 12. 2008 – 31. 10. 2009
Využití jedné ze školních budov pro zabezpečení provozu dílen pro osoby se zdravotním postižením navštěvující zdejší 
speciální základní školu.

Modernizace učeben a laboratoří fyziky a chemie
Žadatel: Město Letovice
Výše dotace: 1,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 10. 1. – 31. 12. 2008
Celková rekonstrukce učeben chemie a fyziky na základní škole v Letovicích včetně nákupu nového vybavení, 
moderních technologií a zařízení. Realizace projektu přinese podstatné zlepšení a  inovaci v poskytované výuce 
a vznikne tak pro žáky nové motivující prostředí.

Pořízení mistrovských hudebních nástrojů
Žadatel: Konzervatoř Brno
Výše dotace: 13,8 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 1. 2008 – 31. 8. 2009
Profesionální, koncertní neboli mistrovský nástroj je předpokladem odborného růstu žáků konzervatoře. Projekt 
je zaměřen na zvýšení úrovně kvality odborného vzdělávání v oboru Hudba se zaměřením na klasickou hudbu. 
Současně bude podpořeno zvýšení uplatnitelnosti absolventů. Projekt zahrnuje pořízení mistrovských hudebních 
nástrojů potřebných pro výuku: příčné i zobcové fl étny, hoboje, klarinetu, fagotu, lesního rohu, trubky, tenor 
trombonu, tuby, akordeonu, cimbálu, bicích nástrojů, harfy, violy, violoncella, kantrabasu, klavíru, pianina a varhan.
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Digitalizace Nemocnice Blansko
Žadatel: Nemocnice Blansko
Výše dotace: 31,6 mil. Kč
Časová realizace projektu: 30. 9. – 15. 12. 2008
Pořízení diagnostického přístrojového vybavení a jeho připojení na systém zpracování, archivace a distribuce digitální 
obrazové informace včetně instalace infrastruktury lokální počítačové sítě, jejích serverů a stanic.

Nemocnice Břeclav – zdravotnické přístroje pro RDG oddělení
Žadatel: Nemocnice Břeclav
Výše dotace: 27,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 3. – 30. 5. 2009
Zkvalitnění péče o pacienty z hlediska diagnostického, urychlení přenosu informací mezi pracovišti RTG a odbornými 
pracovišti. 

Zdravotnická zařízení v Jihomoravském kraji

Obnova přístrojového vybavení nemocnice
Žadatel: Městská nemocnice Hustopeče u Brna
Výše dotace: 10,5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 9. – 30. 9. 2008
Obnova přístrojového vybavení a zabezpečení operačních sálů, obměna přístrojového vybavení na odděleních interny, 
chirurgie, multioborové jednotky intenzivní péče a vybavení ambulancí navazujících na zmíněná lůžková oddělení, 
obnova přístrojového vybavení a rozšíření poskytované péče na oddělení rehabilitace.
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Zdravotnické přístroje a mobiliář pro západní křídlo nemocnice
Žadatel: Nemocnice Vyškov
Výše dotace: 9,9 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 4. – 1. 12. 2008
Vybavení oddělení chirurgie, urologie a TRN novou lékařskou technikou zajišťující moderní léčebné metody. Součástí 
je i zajištění dostatečného komfortu především pro imobilní pacienty výše uvedených lůžkových oddělení.

Pořízení magnetické rezonance pro radiodiagnostické oddělení 
Žadatel: Nemocnice Znojmo
Výše dotace: 41,9 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 5. 2008 – 16. 2. 2009
Zkvalitnění zdravotní péče a rozšíření možností diagnostického vyšetření pro pacienty spádové oblasti nemocnice 
s 250 tisíci obyvateli.
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Interní pavilon v nemocnici
Žadatel / Místo realizace: Kraj Vysočina / Nové Město na Moravě
Výše dotace: 142 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008 – 31. 12. 2011
Komplexní přestavba pavilonu interních oborů a rehabilitace, jejichž stav je dlouhodobě neudržitelný.

Zdravotnická zařízení v kraji Vysočina

Hlavní lůžková budova nemocnice
Žadatel / Místo realizace: Kraj Vysočina / Pelhřimov
Výše dotace: 151,99 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 6. 2008 – 31. 5. 2011
Přístavba a nástavba hlavní lůžkové budovy nemocnice, vybavení novou moderní lékařskou technologií.
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Rekonstrukce budovy interny
Žadatel / Místo realizace: Kraj Vysočina / Havlíčkův Brod
Výše dotace: 64 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008 – 15. 10. 2010
Vybudování nové moderní jednotky intenzivní péče a modernizace oddělení kardiologie včetně nového přístrojového 
vybavení. Součástí projektu je rekonstrukce a modernizace standardní lůžkové stanice interny a neurologie a také 
dovybavení centrální budovy nemocnice příslušnými zdravotnickými technologiemi.

Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici v Třebíči
Žadatel / Místo realizace: Kraj Vysočina / Třebíč
Výše dotace: 122,6 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 1. 2009 – 31. 8. 2009
Přesun porodnice, šestinedělí, novorozeneckého a dětského oddělení a oddělení rehabilitace do nového pavilonu.
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Střed – centrum prevence a pomoci
Žadatel / Místo realizace: Střed / Moravské Budějovice
Výše dotace: 10 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 2. 2008 – 20. 6. 2010
Rozšíření a zkvalitnění nabídky preventivních sociálně–výchovných a psychologických služeb. Aktivity umožní 
předcházet umísťování dětí do dětských domovů a přispějí ke snižování kriminality mladistvých v regionu.

Zařízení neziskové sociální péče v kraji Vysočina

Domov na zámku
Žadatel / Místo realizace: Diakonie Českobratrské církve evangelické / Myslibořice, okres Třebíč
Výše dotace: 10,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 8. 2008 – 30. 6. 2011
Zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb pro seniory, zdravotně postižené, mentálně postižené především 
Alzheimerovou chorobou.
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Mahenka – centrum sociálních služeb
Žadatel / Místo realizace: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava / Jihlava
Výše dotace: 18,5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 2. – 31. 12. 2009
Významné zlepšení životních podmínek pro specifi cké skupiny obyvatel ohrožené sociální exkluzí. Především jde 
o nezaměstnanou mládež a mládež ohroženou nezaměstnaností ze znevýhodněného či odlišného sociokulturního 
prostředí ve věku 15 až 26 let. Projekt preferuje individuální přístup jako prostředek k obnovení jejich důvěry ve 
společenské hodnoty a také důvěry v sebe sama a zároveň posiluje jejich snahu o sebevzdělávání a zvyšování 
kvalifi kace, co se týká řemeslných dovedností či práce s informačními technologiemi.
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Chráněné bydlení Šanov
Žadatel / Místo realizace: Zámek v Břežanech / Šanov
Výše dotace: 6 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 10. 2008 – 15. 12. 2009
Vybudování objektů chráněného bydlení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Zařízení neziskové sociální péče v Jihomoravském kraji

Villa Martha – Domov důstojného stáří
Žadatel / Místo realizace: Betánie – křesťanská pomoc / Hrušovany u Brna
Výše dotace: 22,9 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008 – 2. 12. 2009
Rekonstrukcí objektu vznikne bezbariérový domov se zvláštním režimem poskytující pobytové služby osobám se 
sníženou soběstačností a specifi ckými potřebami způsobenými chronickým duševním onemocněním. Přínosem 
projektu je zajištění kvalitní a odpovídající zdravotní a sociální péče a snížení sociální izolace.
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Vybudování tréninkového bydlení
Žadatel / Místo realizace: Zámeček Střelice / Střelice
Výše dotace: 4,4 mil. Kč
Časová realizace projektu: 17. 11. 2008 – 17. 11. 2009
Výstavba tří bytů pro nácvik samostatného bydlení a případné osamostatnění osob s mentálním postižením.

Centrum sociálních služeb Biliculum
Žadatel / Místo realizace: Občanské sdružení Biliculum / Mikulov
Výše dotace: 12,4 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 7. 2008 – 30. 11. 2010
Vybudování Centra sociálních služeb pro osoby s kombinovanými vadami a autismem, kapacitní rozšíření Dětského 
denního stacionáře, vybudování domova pro osoby se zdravotním postižením, pokoje pro odlehčovací služby 
a rehabilitační centrum s bezbariérovým propojením celého objektu v ucelený komplex sociálních služeb.



67

Rekonstrukce areálu letního koupaliště
Žadatel: Město Hodonín
Výše dotace: 58 mil. Kč
Časová realizace projektu: 20. 2. – 30. 6. 2008
Druhá etapa kompletní rekonstrukce a dostavby stávajícího areálu letního koupaliště poskytující zázemí pro 
volnočasové a sportovní aktivity obyvatel a návštěvníků města. 

Objekty pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží v Jihomoravském kraji

Kulturní centrum
Žadatel: Město Rájec-Jestřebí
Výše dotace: 24,5 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 1. 2009 – 30. 10. 2010
Přebudováním sokolovny z 30. let na moderní kulturní centrum získá město chybějící zázemí pro spolkový, sportovní 
a kulturní život.
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Sportovní modelářské centrum
Žadatel / Místo realizace: RC model klub Brno / Budkovice
Výše dotace: 9,7 mil. Kč
Časová realizace projektu: 3. – 1. 11. 2009
Vybudování sportovního letiště pro modeláře s možností pořádání mezinárodních soutěží.
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Areál veřejných sportovišť Plovárenská
Žadatel: Město Havlíčkův Brod
Výše dotace: 6,8 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 9. 2008 – 30. 4. 2009
Dostavba víceúčelového veřejně přístupného sportovního areálu Plovárenská sloužícího pro neformální aktivity všech 
věkových skupin.

Objekty pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží v kraji Vysočina

Modernizace atletického stadionu
Žadatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Výše dotace: 18,6 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 8. 2008 – 31. 8. 2009
Komplexní rekonstrukce školního hřiště na moderní stadion pro atletiku a míčové hry.
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Zkvalitnění a rozšíření služeb knihovny a internetového centra ve Velké Losenici
Žadatel / Místo realizace: Obec Velká Losenice / Velká Losenice
Výše dotace: 3,23 mil. Kč
Časová realizace projektu: 3. 11. 2008 – 31. 8. 2009
Zlepšení dostupnosti služeb knihovny s internetovým centrem veřejnosti, rozšíření a zkvalitnění služeb knihovny 
a internetového centra.

Centrum kultury, sportu a zájmových činnosti
Žadatel: Obec Osová Bítýška
Výše dotace: 29,89 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 8. 2008 – 30. 10. 2009
Výstavba multifunkčního objektu pro volnočasové aktivity v areálu místní základní školy.
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Dětské hřiště Kalinovo nábřeží
Žadatel: Město Havlíčkův Brod
Výše dotace: 1,76 mil. Kč
Časová realizace projektu: 1. 2. 2008 – 30. 10. 2009
Rozšíření a zkvalitnění hřiště pro volnočasové vyžití dětí různých věkových skupin.  
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