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Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti 
regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve 
venkovském prostoru. 
Specifi cké cíle se zaměřují na oživení neadekvátně využívaného nebo 
nerozvinutého městského prostředí urbanizačních center a úpravy veřejných 
prostranství, dále na regeneraci historických center a městských památkových 
rezervací a funkčního využití stavebního fondu, na regeneraci a revitalizaci 
zanedbaných ploch a objektů (brownfi elds atp.), na řešení nedostatečné dopravní 
infrastruktury související s rostoucí individuální automobilovou dopravou, na 
technické zhodnocení infrastruktury a zařízení občanské vybavenosti včetně 
zařízení pro kulturu, sport, práci s dětmi a mládeží, národnostními menšinami a 
rizikovými skupinami obyvatel, na realizaci inovativních pilotních projektů. 
Podporovány budou projekty vedoucí k naplňování integrovaných plánů rozvoje 
měst (IPRM). Důraz bude kladen na inovaci a bezbariérovost řešení podporovaných 
projektů.
Jednotlivé oblasti podpory dále sledují např. rozvoj socioekonomických funkcí 
urbanizačních center jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionu, posilování úlohy 
regionálních středisek jako dalších významných rozvojových center regionu 
Jihovýchod, udržitelný rozvoj a stabilizaci sídel ve venkovském prostoru a zvýšení 
jejich atraktivity pro život a zvyšování kvality života obyvatel regionu.
Z fondů EU vyčleněno 201 mil. EUR, tj. cca 5 065,6 mil. Kč, což je 28,6 % ROP JV.



ROZVOJ URBANIZAČNÍCH CENTER

Jaké projekty mohou být fi nancovány?
•  Regenerace historických center a městských památkových rezervací a obnova vhodného 

funkčního využití stavebního fondu ve starší zástavbě těchto center a rezervací; 
•  revitalizace veřejných prostranství ve městech (např. náměstí, parky, dětská hřiště včetně 

ploch veřejné zeleně a jiné) včetně řešení související infrastruktury; 
•  výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrova-

ných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve smyslu zvýšení kvality a komfortu 
zařízení sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán měst; 

•  řešení kvalitativně i kapacitně nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí au-
tomobilovou dopravou (např. místní komunikace, automatické parkovací domy určené pro 
veřejnost aj.); 

•  výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání 
zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení a modernizace učebních 
pomůcek a vybavení sloužících přímo k výuce; technické zhodnocení musí být využito ke 
zvýšení kvality a k inovaci poskytované výuky; 

•  technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči ve 
smyslu zákona č. 20/1966, v platném znění (zřizovaných a zakládaných územně samospráv-
nými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým vybavením včetně 
souvisejících stavebních úprav (např. přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť, reha-
bilitačních zařízení a zařízení následné péče, informační systémy aj.); 

•  technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb pro 
sociální integraci skupin ohrožených a postižených sociální exkluzí; 

•  výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží; 
•  regenerace, revitalizace a konverze brownfi elds a s tím souvisejících zanedbaných území, 

včetně úpravy a dostavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní účelové komu-
nikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, teleko-
munikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.); 

•  součástí realizace projektů může být (do 10 % celkových způsobilých výdajů) budování part-
nerství a rozvoj sítí mezi městy a dalšími subjekty (semináře, konference) za účelem přenosu 
dobré praxe (včetně mezinárodního partnerství s úspěšnými podobnými regiony a městy) 
v oblasti inovačních strategií zaměřených na oblasti vzdělávání, veřejných služeb a veřejné 
správy.

OBLAST 
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Kdo může být příjemcem podpory?
Statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod Brno 
a Jihlava, dalšími příjemci mohou být pouze v případě 
realizace projektu na správním území vymezených měst také 
organizace zřizované nebo zakládané statutárními krajskými 
městy regionu soudržnosti Jihovýchod Brno a Jihlava se 
souhlasem zřizovatele, nestátní neziskové organizace, 
vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé.

Jaký je objem fi nančních prostředků?
81 mil. EUR, tj. cca 2 049,4 mil. Kč

Vzorový projekt – příklad
Město vlastní zchátralý a nevyužitý objekt bývalých kasáren. 
Součástí strategie města je výstavba zařízení poskytující 
sociální služby pro ohrožené skupiny obyvatelstva, protože 
takovéto zařízení v oblasti chybí. Projekt sestává z regenerace 
zchátralého objektu a z vytvoření zázemí pro nové centrum 
sociálních služeb.



ROZVOJ REGIONÁLNÍCH STŘEDISEK

Jaké projekty mohou být fi nancovány?
•  Komplexní úpravy veřejných prostranství (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezpro-

středního okolí, výstavba a technické zhodnocení související dopravní a technické infrastruk-
tury pro dopravu v klidu); 

•  výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání 
zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení a modernizace učebních 
pomůcek a vybavení sloužících přímo k výuce; technické zhodnocení musí být využito ke zvý-
šení kvality a k inovaci poskytované výuky; 

•  technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, 
ve smyslu zákona č. 20/1966, v platném znění (zřizovaných a zakládaných územně samo-
správnými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým vybavením 
včetně souvisejících stavebních úprav (např. přístrojová technika radiodiagnostických praco-
višť, rehabilitačních zařízení a zařízení následné péče, informační systémy aj.); 

•  výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrova-
ných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve smyslu zvýšení kvality a komfortu 
zařízení sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán měst; 

•  výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží, národ-
nostními menšinami i rizikovými skupinami obyvatel; 

•  regenerace, revitalizace a konverze brownfi elds a s tím souvisejících zanedbaných území, 
včetně úpravy a výstavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní a účelové 
komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, 
telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.);

•  výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti 
(vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, 
rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbando-
vého přístupu a aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační 
trh (podpora nabídky).
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Kdo může být příjemcem podpory?
Obce a města s 5 000 - 49 999 obyvateli a města Pohořelice 
a Židlochovice, dalšími příjemci mohou být pouze v případě 
realizace projektu na správním území vymezených měst 
a předloží-li souhlas zřizovatele s podáním projektu také 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi vymezenými 
výše, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí 
a střední podnikatelé.

Jaký je objem fi nančních prostředků?
50 mil. EUR, tj. cca 1 255,6 mil. Kč

Vzorový projekt – příklad
Město ve svém plánu rozvoje počítá s úpravou náměstí. 
Následně vytvořený projekt zahrnuje komplexní rekonstrukci 
náměstí včetně přilehlých místních komunikací. 
Součástí rekonstrukce je revitalizace místního parčíku 
a vytvoření dětského hřiště. Před městským úřadem na 
náměstí je naplánováno odstavné parkoviště pro motorová 
vozidla.



OBLAST 
PODPORY 
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ROZVOJ A STABILIZACE VENKOVSKÝCH SÍDEL

Jaké projekty mohou být fi nancovány?
•  Komplexní úpravy veřejných prostranství (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezpro-

středního okolí, výstavba a technické zhodnocení související dopravní a technické infrastruk-
tury pro dopravu v klidu); 

•  výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání 
zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení a modernizace učebních 
pomůcek a vybavení sloužících přímo k výuce; technické zhodnocení musí být využito ke zvý-
šení kvality a k inovaci poskytované výuky; 

•  technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči ve 
smyslu zákona č. 20/1966, v platném znění (zřizovaných a zakládaných územně samospráv-
nými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým vybavením včetně 
souvisejících stavebních úprav (např. přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť, reha-
bilitačních zařízení a zařízení následné péče, informační systémy aj.); 

•  výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrova-
ných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 

•  výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží, národ-
nostními menšinami i rizikovými skupinami obyvatel; 

•  revitalizace brownfi elds, nové využití objektů a ploch, které pozbyly svou původní funkci; 
•  výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti 

(vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, 
rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbando-
vého přístupu a aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační 
trh (podpora nabídky).



Kdo může být příjemcem podpory?
Obce nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat 
podporu v rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2), organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele, 
svazky obcí, nestátní neziskové organizace, vzdělávací 
instituce, malí a střední podnikatelé.

Jaký je objem fi nančních prostředků?
38 mil. EUR, tj. cca 958,8 mil. Kč

Vzorový projekt – příklad
Obec plánuje rekonstrukci, resp. zvětšení stávající tělocvičny 
u základní školy. Kapacita stávající tělocvičny je nedostačující 
vzhledem k celkovému počtu dětí navštěvujících základní 
školu (spádová oblast je jasně vymezena). Součástí projektu 
je také víceúčelové venkovní hřiště, které bude kromě školní 
výuky v odpoledních hodinách využíváno širokou veřejností 
k aktivitám ve volném čase.



Informace odpovídají stavu dokumentace v říjnu 2008
Aktualizaci najdete na www.jihovychod.cz
Kurz 1 EUR = 25,143 CZK
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VEŘEJNÉ SLUŽBY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

Jaké projekty mohou být fi nancovány?
•  Výstavba a technické zhodnocení zařízení pro celoživotní vzdělávání (střední školy, speciál-

ní školy, knihovny aj.) včetně technického vybavení nezbytného pro výuku a pro zvyšování 
úrovně vzdělávání; 

•  výstavba a technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulant-
ní péči včetně zdravotnické záchranné služby ve smyslu zákona č. 20/1966, v platném znění, 
(zřizovaných a zakládaných územně samosprávnými celky) a jejich vybavení informačními 
technologiemi, přístrojovým a jiným vybavením, včetně souvisejících stavebních úprav (např. 
přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť, rehabilitačních zařízení a zařízení následné 
péče, informační systémy aj.); 

•  výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrova-
ných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 

•  technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb 
za účelem sociální integrace skupin postižených sociální exkluzí; 

•  výstavba regionálních páteřních sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb ve-
řejnosti (vyjma interních služeb veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních ote-
vřených sítí, podpora rozvoje prostředí pro regionální služby privátního sektoru v oblasti ICT 
využívajících broadbandového přístupu (např. bezdrátové a optické sítě, prostory vybavené 
technologiemi pro propojení sítí aj.); 

•  aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora 
nabídky), podpora ICT vybavenosti regionálních inovačních center a regionální hostingové 
a peeringové služby. 

Kdo může být příjemcem podpory?
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané krajem 
se souhlasem zřizovatele.

Jaký je objem fi nančních prostředků?
32 mil. EUR, tj. cca 801,8 mil. Kč

Vzorový projekt – příklad
Krajská nemocnice podává se souhlasem kraje projekt 
na modernizaci přístrojového vybavení a s tím související 
stavební úpravy stávajících prostor.


