Přehled tiskových zpráv
Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura
(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu.
Jedná se o důležitý milník a předpoklad pro uzavření programu.
Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více
než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci.
V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více▸

Úřad Regionální rady Jihovýchod povede Artur Zatloukal
(14. 12. 2016) 14. prosince 2016 se stal novým ředitelem Úřadu Regionální rady Jihovýchod Ing. Artur
Zatloukal.
více▸

Nový Výbor Regionální rady uzavře ROP Jihovýchod
(14. 12. 2016) Na zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 16. 11. 2016 byli zvoleni noví členové
Výboru Regionální rady Jihovýchod za Jihomoravský kraj. Za Kraj Vysočina byli členové zvoleni již 22. 11. 2016.
Nově zvolený výbor se sešel k prvnímu jednání 14. 12. 2016.
více▸

10 let úspěšného fungování Regionální rady Jihovýchod
(31. 8. 2016) Regionální rada Jihovýchod funguje už 10 let. Za tu dobu umožnila investovat na území
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a
zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. Tyto pozitivní výsledky si do Velkého Meziříčí přišli poslechnout
členové Výboru Regionální rady, kteří v něm zasedli od roku 2006 až do současnosti. více▸

13 miliard korun investováno na území Kraje Vysočina díky ROP Jihovýchod
(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům na Vysočině
a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů z
toho 322 na Vysočině a 70 v Jihlavě. Celkový objem financí, investovaných na území Kraje Vysočina, je více než
13 miliard korun. Z toho na území města Jihlavy se realizovaly projekty za tři miliardy korun. více▸

Téměř 18 miliard investováno na území Jihomoravského kraje díky ROP Jihovýchod
(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům v
Jihomoravském kraji a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo
schváleno 932 projektů, z toho 610 v Jihomoravském kraji a 154 v Brně. Celkový objem financí, investovaných na
území Jihomoravského kraje je téměř 18 miliard korun. Z toho na území města Brna se realizovaly projekty za
šest miliard korun. více▸

V Bosonohách mají nové vzdělávací centrum stavebních řemesel
Dne 22. 3. 2016 se v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy slavnostně otevírá nové výukové
centrum, které nemá v naší republice obdoby. Žáci, studenti středních škol, vysokoškolští studenti stavebních
oborů, ale i hasiči, příslušníci řemeslných cechů a revizní technici spalinových cest i plynových zařízení se tu na
jednom místě mohou prakticky seznámit
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a vyzkoušet si souvislosti jednotlivých profesí při stavbě domu tak, aby celá stavba perfektně fungovala jako
celek. více▸

Celkem 3,6 miliardy korun pro Vysočinu – proplaceno, ukončeno, v provozu
(29. 2. 2016) Poslední tři projekty silnic Kraje Vysočina čekají na proplacení dotace. Celkem bylo od roku 2007
dodnes dokončeno 53 projektů silnic II. a III. třídy, obchvatů a mostů za více než 3,6 miliardy korun dotací z ROP
Jihovýchod. více▸

Pět gymnázií má pět nových badatelských center
(10. 2. 2016) Projekt Kraje Vysočina s názvem Badatelská centra pro přírodní vědy je již kompletně dokončen a
slouží pro výzkumnou činnost studentů pěti gymnázií na Vysočině. Tato centra mohla vzniknout i díky dotaci
z ROP Jihovýchod ve výši téměř 31,5 milionu korun. více▸

Brno-Tuřany mají novou tělocvičnu
Nová víceúčelová tělocvična při Základní škole Měšťanská v městské části Brno-Tuřany byla dnes, 1. 2. 2016,
slavnostně otevřena a zpřístupněna k užívání. Novostavba mohla vzniknout i díky dotaci z ROP Jihovýchod ve výši
téměř 39 milionů korun, celkové náklady na výstavbu jsou zhruba 49 milionů korun. více▸
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