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OBLAST PODPORY DATUM ZAHÁJENÍ DATUM UKONČENÍ OMEZENÍ ALOKACE V MIL. KČ.

1.1 Rozvoj dopravní 
infrastruktury v regionu

 5. 5. 2008 Kontinuální výzva Pouze na letiště 196

1.1 Rozvoj dopravní 
infrastruktury v regionu

 3. 7. 2008 Kontinuální výzva Pouze na silnice II. a III. třídy 5 263

1.2 Rozvoj dopravní 
obslužnosti a veřejné dopravy

pondělí, května 04, 
2009

úterý, června 30, 2009 Veškeré aktivity mimo ekobusy 250

1.2 Rozvoj dopravní 
obslužnosti a veřejné dopravy

 červen 2009  září 2009 Pouze na ekobusy 200

1.3 Obnova vozového parku 
drážních vozidel hromadné 
přepravy osob

2009/2010 Kontinuální výzva Pouze na železniční vozidla 240

1.4 Rozvoj infrastruktury pro 
nemotorovou dopravu

 červenec 2009  říjen 2009 Bez omezení 230

2.1 Rozvoj infrastruktury pro 
cestovní ruch

 červen 2009  listopad 2009 Pouze na rekonstrukce 
památkových objektů pro 

potřeby cestovního ruchu a 
na nově vybudované stezky 
pro hippo a pěší. Ubytovací 

kapacity mohou být jen 
doplňkovou aktivitou v rámci 

obnovy památek.

420

2.1 Rozvoj infrastruktury pro 
cestovní ruch

bude upřesněno v 
polovině dubna 2009

bude upřesněno v 
polovině dubna 2009

Strategické projekty bude upřesněno v 
polovině dubna 2009

2.2 Rozvoj služeb v cestovním 
ruchu

červen 2009  září 2009 Vyhlásit s omezením (pouze 
typy podpory b);c);f) dle 

Prováděcího dokumentu ROP)

110

3.1 Rozvoj urbanizačních center  5.5.2008 Kontinuální výzva Bez omezení 1 200

3.2 Rozvoj regionálních 
středisek

2. čtvrtletí 2009 Kontinuální výzva Pouze na broadbandové 
aktivity*

50

3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

2. čtvrtletí 2009 Kontinuální výzva Pouze na broadbandové 
aktivity*

50

3.4 Veřejné služby regionálního 
významu

 5.5.2008 Kontinuální výzva Bez omezení 312

* Broadbandové aktivity se pro potřeby ROP JV týkají rozvoje ICT v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu, (typicky z důvodů nízké nebo nulové návratnosti 
soukromých investic), viz mapa “Lokality s předpoklady pro selhávání trhu Jihomoravský kraj” a “Lokality s předpoklady pro selhávání trhu Kraj Vysočina”. Aktivity se zaměří 
především na výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) a fungujících na principu 
nediskriminačních otevřených sítí. V případě nejasností s lokalizací projektu (projekt musí být v oblasti s prokazatelným selháním trhu) se obracejte na odbory informatiky 
krajských úřadů kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Finanční odbor

Odd. správy rozpočtu
a financování
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a technické pomoci

Odd. účetnictví Odd. realizace projektů

Odd. hodnocení projektů
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PLÁN VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE PRO ROK 2009



REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD

programové období 2007–2013 
výše dotací: 704 miliony eur

ROP Jihovýchod podporuje dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj především 
investiční projekty prováděné v Jihomoravském kraji a na Vysočině.

Oblast dopravy se soustředí na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy, mostů, obchvatů, 
okružních křižovatek, protihlukových bariér, dále na přestupní terminály, záchytná parkoviště, 
nákup ekologických dopravních prostředků a modernizaci veřejné hromadné dopravy, letiště 
a výstavbu cyklostezek.

V cestovním ruchu program podporuje projekty výstavby turistické infrastruktury (kongresová 
a lázeňská centra, sportovně rekreační objekty, ubytovací zařízení, skanzeny, turistická centra 
aj.). Důraz je kladen na zpřístupnění památek pro veřejnost. Stranou nezůstává ani podpora 
marketingových a informačních kampaní, propagace turistických atrakcí i výjimečných tradičních 
kulturních akcí 
v regionu.

Dotace v oblasti rozvoje měst a venkovských sídel podporují například projekty oživení historických 
center, památkových rezervací a veřejných prostranství, výstavby či technického vybavení 
nemocnic, škol, sportovních i kulturních objektů, zařízení sociální péče i využití brownfi elds.

příjemci dotací: kraje, obce, organizace zřizované a zakládané kraji či obcemi, právnické osoby 
s účastí samosprávy, svazky obcí, neziskové organizace, malí a střední podnikatelé
 

REGIONÁLNÍ RADA JIHOVÝCHOD

•  spojuje zájmy Jihomoravského kraje a Vysočiny při poskytování dotací Evropské unie 
prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod

•  je řídícím orgánem programu – řídí čerpání peněz z ROP Jihovýchod ve shodě s naplňováním 
cílů programu a plněním všech slíbených ukazatelů (např. kilometrů modernizovaných silnic a 
cyklostezek, počtu přestupních terminálů, ubytovacích kapacit, zvýšení kvality služeb v cestovním 
ruchu atp.);

•  konzultuje, hodnotí, schvaluje a kontroluje projekty ROP Jihovýchod

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY

Jihomoravský kraj:

Michal Hašek – hejtman, Václav Božek – náměstek hejtmana, Zdeněk Pavlík, Jaroslav Pospíšil 
a Milan Venclík – radní, Zdeněk Dufek, Václav Horák a Stanislav Navrkal – členové zastupitelstva.

Vysočina:

Jiří Běhounek – hejtman, Libor Joukl a Vladimír Novotný – náměstci hejtmana, Martin Hyský – radní, 
Václav Kodet, Jiří Vlach, Jaroslav Vymazal a Miloš Vystrčil – členové zastupitelstva.

místopředseda: 
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

předseda:
Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

Prioritní osa 2

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

Prioritníní oosa 2
Roozvzvoj udržitelného
cestovního ruchu

PPrioioritritnritnníí osa 33

Uddržržžiteitetelite ný rozvoj měst
aaa a vevenvenkovských sídel
5 066 mil. Kč / 28,6 %

Pririooritní osa 3
Udržitelný rozvoj měst
a venkovských sídel

Prioritní osa 1

Dostupnost dopravy
8 679 mil. Kč / 49 %

PrPriPrioritní ososa 1
Dosttupupnost dopravy

RoRozvoj dopravní infrfrasastruktury v reregigiongionu

6 421 mil. Kč / / 7474 %

Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

2 860 mil. Kč / 85 %

Rozvoj dopravní obslužnosti 

a veřejné dopravy

875 mil. Kč / 10,1 %

Rozvoj služeb v cestovním ruchu

505 mil. Kč / 15 %

RoRozvzvojo reegiogionálnín ch střededisek

1 25256 mil.m  Kč / 24/ 24,8,8 %%

RoR zvoj a a stabilizace

venkkovských sídel

959 mil. Kč / 19 %

Veeřejnř é služl žbyb regionálního významu

8002 2 mil.mil. Kč / 15,7 %

Obnova vozového parku

drážních vozidel

hromadné přepravy osob

931 mil. Kč / 10,7 %

RoRozvoj infrastrastrtruuktury

pro nemoemomottorovou dopravu

4545522 2 mmil. Kč / 5,2 %

RoRozvzvoj urbanizačních center

2 2 049 mil.mil. Kč Kč / / 40,5 %

Prioritntní osaaosa 444
Techchninicckcká páá pomoocc
606022 2 mmil.mil. Kč / / 3,3,3,,444 %%%

STRUKTURA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD
kurz: 1 EUR = 26,60 CZK


