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Health without Frontiers

Czech-Austrian healthcare 
project, which explores 
possibilities of cross-border 
cooperation between 
borderland hospitals and 
approaches the issue of 
healthcare human resources in 
a new way.

Small Project Fund

RDA SM acts as the secretariat 
of the fund supporting small 
projects with a Czech-Austrian 
cross-border impact.

Brownfield Sites

RDA SM has been long-term 
involved in the business of 
brownfield site regeneration.

Napoleonic Moravia

A project perceived as a great 
opportunity to encourage 
tourism development and raise 
the profile of South Moravia 
within a European context 
– under the title “European 
History within Reach.
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15 let RRA JM

V září roku 2012 oslavila 
agentura 15 let své existence.

15 years of RDA SM

In September 2012 the Agency 
celebrated the 15th anniversary 
of its establishment.

The Development of 
Socio-economically 
Disadvantaged 
Micro-regions 

RDA SM encourages 
the development of 
socio-economically weaker 
micro-regions: Vranovsko, 
Horňácko and Malá Haná.

Rozvoj socioekonomicky 
slabších regionů

RRA JM podporuje rozvoj 
socioekonomicky slabších 
mikroregionů – Vranovsko, 
Horňácko a Malá Haná.

Zdraví bez hranic

Česko-rakouský projekt se 
zdravotní tématikou, který 
se opět zabývá možnostmi 
spolupráce nemocnic 
v příhraničí a nově řeší 
problematiku lidských zdrojů ve 
zdravotnictví.

Fond malých projektů

RRA JM jako sekretariát 
fondu podporující malé 
projekty s česko-rakouským 
přeshraničním dopadem.

Morava napoleonská

Projekt, který je chápán jako 
velká příležitost pro rozvoj 
cestovního ruchu a pro 
výrazné profilování jižní Moravy 
v evropském kontextu pod 
heslem „Evropské dějiny na 
dosah“.

Brownfields

RRA JM se dlouhodobě 
angažuje v oblasti regenerace 
brownfields.
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Brno

Ostrava

Pardubice

Jihlava

Hradec králové

Liberec
Ústí n. L.

Praha

Plzeň

Karlovy Vary

České Budějovice

Regionální rozvojová agentura jižní 

Moravy (RRA JM) je organizací, která 

dlouhodobě pracuje na dynamickém 

rozvoji Jihomoravského kraje. V současné 

době působí zejména ve sféře přípravy 

projektů do strukturálních fondů, 

rozvoje prostředí pro šíření inovací, 

podpory regenerace brownfieldů nebo 

administrace Fondu malých projektů.

Mezi historicky významné činnosti 

patří zejména poskytování asistenční 

pomoci při lákání zahraničních investic, 

kdy se RRA JM podařilo umístit skoro 

50 zahraničních firem do Jihomoravského 

kraje, realizace prvních regionálních 

inovačních strategií Jihomoravského kraje 

a v souvislosti s přípravou na vstup do 

EU konzultace a přípravy projektů do 

předvstupních a strukturálních fondů.

RRA JM byla založena 10.9.1997 

za účelem přípravy realizace Programu 

obnovy zaplavených území, tedy 

programu určeného na obnovu 

povodněmi postižených oblastí, které 

v roce 1997 velmi intenzivně postihly 

skoro celou Moravu. RRA JM má 

v současné době formu zájmového 

sdružení právnických osob, jejímiž členy 

jsou Jihomoravský kraj (JMK), Sdružení 

obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) 

a Krajská hospodářská komora jižní 

Moravy (KHK JM).

ČESKÁ REPUBLIKA 
JIHoMoRAVSKý KRAJ

Olomouc



3
3

R
eg

io
na

l D
ev

el
o

p
m

en
t 

A
g

en
cy

 o
f 

So
u

th
 M

o
ra

vi
a

Regional Development Agency of South 

Moravia (RDA SM) is an organization 

that has worked on the dynamic 

development of the South Moravian 

Region on a long-term basis. At present it 

is particularly active in the preparation of 

projects for structural funds, development 

of an environment for the diffusion 

of innovations, support of brownfield 

regeneration or administration of the 

Small Project Fund.
The significant activities covered include, 

in particular, provision of assistance in 

attracting foreign investments when RDA 

SM managed to place almost 50 foreign 

companies in the South Moravian Region, 

implementation of the first Regional 

Innovation Strategies for the South 

Moravian Region and consultations and 

preparation of projects for pre-accession 

and structural funds in connection with 

the preparations to join the EU.

RDA SM was established on 10 September 

1997 to prepare implementation of the 

Restoration Programme of Flooded Areas, 

i.e. a programme for the restoration of 

areas impacted by floods which heavily 

affected almost whole Moravia in 1997. 

RDA SM currently has the form of 

a professional association of legal entities 

made up of the South Moravian Region 

(SMR), the Association of South Moravian 

Cities and Municipalities (SOM JM) and 

the Regional Chamber of Commerce of 

South Moravia (KHK JM).

CZECH REPUBLIC 
SoUTH MoRAVIA REGIoN

Bučovice

City

Hodonín

Mikulov

Blansko

Vranov

Pavlov

Bítov

Milotice

Kunštát

Lysice

Rájec - jestřebí

Moravian Karst

White Carpatian

Austerlitz

Pálava Ridge

Lednice – Valtice Complex

Sloup

Uherčice

National Monument 

Národní památník

UNESCO Monument 

Pamántka UNESCO

Urban reserve 

Městská památková 

rezervace

Znojmo

Břeclav

Brno

Petrov
Blatnice
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RRA JM je v současné době 
Morava napoleonská. Co 
si slibujete od projektu, 
který mapuje místa spojená 
s Napoleonovým tažením 
Moravou?

S projektem Morava napoleonská jsme žili 

intenzivně poslední dva roky a věnovali 

jsme mu velkou pozornost. A myslím, 

že výsledek stojí za to. V rámci projektu 

vznikl průvodce v pěti jazykových 

mutacích (česky, německy, rusky, 

francouzsky, anglicky). Osobně se mi moc 

líbí zpracování pěti filmových pohlednic, 

které vycházejí na mnohojazyčném DVD 

a velmi poutavě líčí některé události 

z počátku 19. století. Celý projekt byl 

financován z ROP NUTS 2 Jihovýchod 

a finančně k jeho realizaci přispěl 

i Jihomoravský kraj.

Doufám, že i touto cestou přispějeme 

ke zvýšení atraktivnosti našeho 

půvabného regionu nejen u zahraničních 

turistů. Věřím, že do budoucna budou 

nadšenci historie putovat po stopách 

císaře Napoleona a dalších historických 

osobností spojených se začátkem 

19. století mezi Slavkovem, Znojmem, 

Lipskem, Borodinem, Chlumcem, Waterloo 

a dalšími pamětními místy.

Jakou formou jste tedy projekt 
pojali?

Celý projekt není nudným historickým 

pojednáním plným detailů a souvislostí, ale 

je aktivním turistickým nástrojem, který 

má zpříjemnit chvilky strávené na jižní 

Moravě a třeba inspirovat zájem o historii 

mezi různými věkovými kategoriemi. 

Hlavním smyslem celého našeho snažení 

bylo ukázat jižní Moravu jako místo, kde je 

možné strávit pobyt v příjemném prostředí 

s příjemnými lidmi. A mým oblíbeným 

mottem se stal podtitul publikace, a to: 

„Evropská historie na dosah“, tj. nic 

vzdáleného, nic neznámého, ale všechno 

na dosah a k poznání.

Pokud chce někdo navštívit 
Jihomoravský kraj a dozvědět 
se něco nového nejenom 
o vínu, ale i o Napoleonovi na 
jižní Moravě, kde může získat 
potřebné informace?

Především průvodce Morava napoleonská 

je výborným návodem pro návštěvu 

30 vybraných turistických cílů, které 

jsou tím nebo oním způsobem spojeny 

s obdobím napoleonských bitev. Průvodce 

také obsahuje osm tématických tras, 

po kterých mohou turisté putovat 

pěšky, na kole, vlakem nebo i autem 

a uvidět na vlastní oči dávné bitevní pole, 

ale i muzea, zámky a církevní památky. 

Osobně to považuji za velmi inspirativní, 

protože každý z turistů může objevit 

zapomenuté pomníky, rozhlédnout 

se z velitelských stanovišť slavných 

vojevůdců a dostane se i na místa, 

kde probíhaly důležité vojenské porady 

a jednání o příměří.

Další a především aktuální informace jsou 

na portálu www.morava-napoleonska.cz, 

kde si můžete zdarma stáhnout průvodce 

či naplánovat vlastní trasu.

Pomalu končí programovací 
období 2007-2013, finanční 
zdroje z evropských fondů 
jsou skoro vyčerpané, 
intenzivně se připravují nové 
operační programy. Jsou 
ještě nějaké zdroje žadatelům 
z Jihomoravského kraje 
k dispozici?

Rok 2013 je posledním rokem 

současného plánovacího období, a proto 

je pochopitelné, že prakticky všechny 

finanční dotace jsou již vyčerpány. Navíc 

Jihomoravský kraj je znám, že čerpá 

finanční zdroje za strukturálních fondů 

nejlépe z celé ČR. Přesto ještě můžu 

informovat, že zbývá v současnosti 

cca 800 tis. EUR (stav k začátku července 

2013) ve Fondu malých projektů jižní 

Morava - Weinvirtel a obdobně je na tom 

i Fond mikroprojektů na česko-slovenské 

hranici. V září tohoto roku a lednu 2014 

plánujeme výzvy do česko-rakouského 

Fondu malých projektů, abychom 

dočerpali tyto dotace, a doufám, že 

žadatelé z našeho kraje aktivně přistoupí 

k dočerpání těchto finančních zdrojů.

Kdy podle Vás můžeme 
očekávat prostředky z nových 
evropských programů?

Ukončení všech projektů financovaných 

z FMP či česko-slovenského Fondu 

mikroprojektů je stanoveno na září 2014. 

To mohou být na delší dobu poslední 

bruselské peníze, protože příprava 

dalšího plánovacího období se značně 

zkomplikovala. Osobně očekávám zahájení 

skutečného čerpání finančních zdrojů z EU 

až začátkem roku 2015. Věřím, že RRA JM 

bude i do budoucna u administrování 

dotací pro přeshraniční spolupráci. Toto 

je však momentálně předmětem velmi 

složitých a zdlouhavých vyjednávání mezi 

regiony ČR a subjekty na rakouské straně.

RoZHoVoR S řEDITELEM 
RRA JM, JUDR. VLADIMíREM 
GAšPAREM
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Napoleonic Moravia is 
currently one of the core RDA 
SM projects. What benefits are 
you expecting from a project 
that maps localities associated 
with the Napoleon’s campaign 
through Moravia?

We have been living with the Napoleonic 

Moravia project for two years, paying 

great attention to it. And I believe that 

the outcome is worth it. A guidebook has 

been created in five languages (Czech, 

German, Russian, French and English) 

within the project. I personally love the 

form of the five “movie-postcards” that 

can be found on our multi-lingual DVD, 

very attractively depicting selected events 

from the beginning of the 19th century. 

The whole project has been financed 

by ROP NUTS 2 Southeast and its 

implementation has been subsidised by 

the South Moravian Region.

I hope that this one of the ways we can 

contribute to increasing the attractiveness 

of our charming region, and not only 

for foreign tourists. I also believe that 

in the future, history enthusiasts will 

wander between Slavkov, Znojmo, 

Leipzig, Borodino, Chlumec, Waterloo and 

other memorial places following in the 

footsteps of Napoleon and other historical 

characters from the beginning of the 

19th century.

What form have you chosen 
for the project?

The project is not a boring discourse full 

of details and historical links, but an active 

tourist tool to “season” the time spent in 

South Moravia and perhaps to encourage 

interest in history among people of 

different age groups. The main purpose 

of all our efforts was to present South 

Moravia as a place where one can spend 

free time in a pleasant environment with 

pleasant people. “European History within 

Reach,” the subtitle of the publication has 

become my favourite epigraph. Nothing 

distant or unknown, but everything within 

reach, close enough to be encountered.

If someone wants to visit the 
South Moravian Region and 
to learn more not only about 
wine but also about Napoleon 
in South Moravia, where 
can they obtain the needed 
information?

Mainly from Napoleonic Moravia, which 

is an excellent guidebook for visiting 

30 selected tourist destinations that are 

in one way or another associated with 

the time of the Napoleonic wars. It offers 

eight thematic routes that can be followed 

on foot, on bike, by train or by car and 

tourists can see not only the historical 

battlefields, but also museums, chateaux 

and church sights. I personally find it very 

inspiring as each tourist may rediscover 

forgotten monuments, look around from 

the command posts of famous generals 

and they can even get to places that 

hosted crucial military consultations and 

armistice negotiations.

Further and regularly updated 

information can be found at the 

www.morava-napoleonska.cz portal, 

where you can download the guidebook 

for free and/or plan your own route.

The 2007-2013 programming 
period is coming to an end, 
financial resources from 
European funds are nearly 
used up, new operational 
programmes are intensively 
being worked on. Are there 
still any resources available for 
South Moravian applicants?

2013 is the last year of the current 

planning period and it is therefore 

understandable that virtually all financial 

subsidies have been used up. In addition, 

the South Moravian Region is known 

to be the best at drawing finances from 

the Structural Funds in the whole Czech 

Republic. In spite of that I can inform 

you that there is still about EUR 800 000 

(as of the beginning of July 2013) in 

the South Moravian Small Project Fund 

- Weinvirtel and the situation is similar 

in case of the Fund of Micro-Projects 

along the Czech-Slovak border. We are 

planning to open calls for projects under 

the Czech-Austrian Small Project Fund in 

September this year and in January 2014 

in order to complete drawing on these 

subsidies. I hope that applicants from 

our region will be active in using this 

opportunity.

In your opinion, when can we 
expect resources from the new 
European programmes?

The deadline for closing all projects 

financed from the SPF or from the 

Czech-Slovak Fund of Micro-Projects has 

been set for September 2014. This could 

be the last Brussels money for a long 

time as the preparation for the next 

planning period has become significantly 

more complicated. Personally I assume 

the launch of actual drawing from 

EU resources only at the beginning of 

2015. I believe that RDA SM will assist in 

administering subsidies for cross-border 

cooperation even in the future. This, 

however, is currently a subject of very 

complicated and lengthy negotiations 

between the Czech regions and entities 

on the Austrian side.
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INTERVIEW WITH 
JUDR. VLADIMíR GAšPAR, 

THE RDA SM DIRECToR
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CHRoNoLoGIE

JUDr. Vladimír Gašpar became 
the RDA SM director.

2000

2001

2002

RRA JM smluvně zastupuje 
agenturu CzechInvest na jižní 
Moravě v oblasti podpory 
zahraničních investic.

RDA SM contracted to represent 
CzechInvest in South Moravia in 
the area of foreign investment.

Jihomoravský kraj vstupuje do 
RRA JM.

Aktivity RRA JM se rozšířily 
o oblast regenerace brownfields 
a vydávání grantového 
kalendáře.

The South Moravian Region 
joined the RDA SM.

RDA SM activities extended 
to include bwrownfield site 
regeneration and publishing 
a Grant Calendar.

RRA JM je vybrána jako 
zpracovatel Regionální inovační 
strategie jižní Moravy (RIS JMK).

RDA SM selected to design the 
Regional Innovation Strategy of 
the South Moravian Region 
(RIS SMR).

2003

2004

Na základě opatření RIS JMK 
založeno Jihomoravské 
inovační centrum (JIC) fungující 
zpočátku v rámci RRA JM.

The South Moravian Innovation 
Centre (SMIC) established 
based on a measure of RIS SMR, 
initially operating within the 
RDA SM.

Zahájení přípravných prací 
na projektu Biotechnologický 
inkubátor – INBIT.

V rámci projektu „Recyklace 
a úplné zneškodnění 
domácího chlazení“ ekologicky 
zneškodněno 16 533 kusů lednic.

Preparation work on the INBIT 
Biotechnological Incubator 
project launched.

16 533 refrigerators ecologically 
liquidated within the “Recycling 
and Complete Liquidation 
of Household Refrigerators” 
programme.

1999

Sdružení obcí a měst 
jižní Moravy a Obchodní 
a hospodářská komora zakládá 
RRA JM.

RDA SM founded by the 
Association of South Moravian 
Cities and Municipalities and by 
the Chamber of Commerce.

Klíčovou aktivitou RRA JM je 
administrace Programu obnovy 
zaplavených území a Fondu 
malých projektů.

Administration of the 
Restoration Programme of 
Flooded Areas and of the Small 
Project Fund was the RDA 
SM’s key activity.

Ředitelem RRA JM se stává 
JUDr. Vladimír Gašpar.

1997

1998



2
7

R
eg

io
na

l D
ev

el
o

p
m

en
t 

A
g

en
cy

 o
f 

So
u

th
 M

o
ra

vi
a

CHRoNoLoGY

2005

2006

RRA JM společně s JIC 
připravuje druhou Regionální 
inovační strategii.

RRA JM administrátorem 
programu Dispoziční fond.

RDA SM prepared the second 
Regional Innovation Strategy 
together with SMIC.

RDA SM administered the 
Disposition Fund programme.

V posledních šesti letech 
umístila RRA JM na 
50 zahraničních firem 
v Jihomoravském kraji.

RDA SM deployed close to 
50 foreign businesses in the 
South Moravian Region in the 
previous six years.

Zpracování akčního plánu 
a strategie Jihomoravského 
centra pro mezinárodní 
mobilitu (JCMM).

RRA JM se stává národním 
korespondentem v rámci 
projektu ERAWATCH řízeným 
Evropskou komisí.

An action plan and strategy for 
the South Moravian Centre for 
International Mobility (SMCIM) 
prepared.

RDA SM became the national 
correspondent of the 
ERAWATCH project managed 
by the European Commission.

2007

RRA JM se stala sekretariátem 
přeshraničního Fondu 
malých projektů (FMP) 
v Jihomoravském kraji.

Spolupráce na přípravě třetí 
Regionální inovační strategie.

RDA SM became the secretariat 
of the cross-border Small 
Project Fund (SPF) in the South 
Moravian Region.

Cooperation in the preparation 
of the third Regional Innovation 
Strategy.

Začátek realizace projektu 
„Zdraví – Gesundheit“ mapující 
přeshraniční spolupráci 
nemocnic a zdravotnické 
záchranné služby.

Launch of the “Zdraví 
– Gesundheit” project 
implementation mapping the 
cross-border cooperation of 
hospitals and the Emergency 
Medical Service.

2008

2009

Zpracování žádosti projektu 
moravského vědeckého centra 
„Moravian Science Center Brno“.

Application for the “Moravian 
Science Center Brno” project 
written.

Zahájení projektu 
„Morava Napoleonská“.

Launch of the “Napoleonic 
Moravia” project.

Začátek projektu „Zdraví bez 
hranic – Gesundheit ohne 
Grenzen“ navazující na projekt 
„Zdraví – Gesundheit“.

Launch of the “Zdraví bez 
hranic – Gesundheit ohne 
Grenzen” (Health without 
Frontiers) project extending the 
original “Zdraví – Gesundheit” 
project.

2010

2011

2012
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Regionální rozvojová agentura jižní 

Moravy (RRA JM) je zájmovým sdružením 

tří právnických osob, která funguje na 

neziskovém principu - získané prostředky 

jsou reinvestovány zpět do dalších aktivit 

a projektů ve prospěch jihomoravského 

regionu.

Mezi zakladatele RRA JM patří:

Jihomoravský kraj (JMK); 

Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM 

JM) a Krajská hospodářská komora jižní 

Moravy (KHK JM)

3.1.1 VAlné 
ShRoMáždění

Nejvyšším orgánem RRA JM je 

Valné shromáždění, které rozhoduje 

o strategických plánech a cílech RRA JM, 

schvaluje rozpočet a rozhoduje v dalších 

otázkách dle stanov sdružení.

Členové Valného shromáždění:

 » JUDr. Michal Hašek (*1976) 

hejtman Jihomoravského kraje

 » MUDr. Oldřich Ryšavý (*1958) 

předseda Sdružení obcí a měst jižní 

Moravy

 » Ing. Michal Štefl (*1956) 

předseda Krajské hospodářské komory 

jižní Moravy

REGIoNÁLNí 
RoZVoJoVÁ 
AGENTURA JIžNí 
MoRAVY

Správní struktura RRA JM

Valné
shromáždění

správní 
výbor

kontrolní
komise

KhK JM JMK SoM JM

Datum založení 10. 9. 1997
Sídlo Královopolská 3052/139, 612 00 Brno – Žabovřesky
Právní forma Zájmové sdružení právnických osob
Identifikační číslo 65338090
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Registrace  Registr zájmových sdružení právnických osob vedených Krajským úřadem Jihomoravského kraje, 
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Established 10.9.1997
Registered office Královopolská 3052/139, 612 00 Brno – Žabovřesky
Legal form Interest organization of legal entities
Identification number 65338090
Description of activities  Information, coordination, counselling, training and mediation activities
Registration  Registry of interest associations of legal entities supervised by the South Moravia Regional Office, 

file no.: Rg 1997/6
Website www.rrajm.cz

The Regional Development Agency of 

South Moravia (RDA SM) is an association 

of three legal entities functioning as 

NGOs, with any funds acquired being 

re-invested into further activities and 

projects benefiting South Moravia.

The founders of RDA SM 
include:

the South Moravian Region (JMK); 

the Association of South Moravian Cities 

and Municipalities (SOM JM) and the 

Regional Chamber of Commerce of South 

Moravia (KHK JM).

3.1.0 RdA SM 
Administrative 
Structure

3.1.1 GeneRAl ASSeMbly

The supreme body of RDA SM is the 

General Assembly which makes decisions 

on strategic plans and goals of RDA SM, 

approves the budget and decides on 

other issues according to the Articles of 

Association.

General Assembly Members:

 » Mgr. Michal Hašek (*1976) 

Governor of the South Moravian Region

 » MUDr. Oldřich Ryšavý (*1958) 

Chairman of the Association of South 

Moravian Cities and Municipalities

 » Ing. Michal Štefl (*1956) 

Chairman of the Regional Chamber of 

Commerce of South Moravia

REGIoNAL 
DEVELoPMENT 

AGENCY oF SoUTH 
MoRAVIA

Administrative structure of RDA SM

General
Assembly

Monitoring 
committee

Steering 
committee

KhK JM JMK SoM JM
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3.1.2 SpRáVní VýboR

Správní výbor je výkonným orgánem 

sdružení, které realizuje do praxe usnesení 

Valného shromáždění. Správní výbor má 

dle stanov patnáct členů volených Valným 

shromážděním. Každý člen sdružení má ve 

Správním výboru po pěti zástupcích.

Členové Správního výboru

Jihomoravský kraj:

 » Mgr. David Macek, M.A. (*1976) 

předseda Správního výboru 

člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

člen Správního výboru od 12.3.2013

 » Mgr. Pavel Blažík (*1982) 

člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

člen Správního výboru od 12.3.2013

 » Mgr. Václav Božek, CSc. (*1949) 

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

 » Bc. Roman Celý (*1974) 

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 

člen Správního výboru od 12.3.2013

 » Jiří Petřík (*1949) 

člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

člen Správního výboru od 12.3.2013

Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy:

 » RNDr. Libor Kabát (*1959) 

starosta obce Lednice

 » Ing. Oliver Pospíšil (*1970) 

náměstek primátora města Brna

 » Pavel Prokop (*1950) 

starosta obce Otnice

 » Ing. Lubomír Šmíd (*1959) 

starosta obce Kobylnice

 » PhDr. Radim Šťastný (*1966) 

místostarosta obce Ratíškovice

Krajská hospodářská komora 
jižní Moravy:

 » Ing. Josef Bendl (*1947) 

předseda představenstva Okresní 

hospodářské komory Břeclav

 » Ing. Theodor Dvořák (*1951) 

předseda Okresní hospodářské komory 

Znojmo

 » Ing. Stanislav Holemý (*1953) 

předseda představenstva Okresní 

hospodářské komory Vyškov

 » Ing. Luděk Šebesta (*1955) 

předseda představenstva Okresní 

hospodářské komory Hodonín

 » Ing. et Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA 
(*1959) 

místopředseda představenstva RHK Brno

Změny ve Správním 
výboru v roce 2012, 
respektive do uzávěrky 
výroční zprávy

Ve Správním výboru dále 
nepůsobí:

Jan Koráb (*1950) 

Ing. Arch. Anna Procházková (*1952) 

Mgr. Marek Sklenář (*1977) 

Ing. Pavel Drahonský (*1963) 

Ing. Miroslav Hošek (*1965) 

Ing. Michal Štefl (*1956)
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3.1.2 SteeRinG 
CoMMittee

The Steering Committee is the executive 

body of the association, which puts the 

resolutions of the General Meeting in 

practice. According to the Articles of 

Association, the Steering Committee has 

fifteen members elected by the General 

Meeting. Each member of the Association 

has five representatives in the Steering 

Committee.

Steering Committee 
Members

South Moravian Region

 » Mgr. David Macek, M.A. (*1976) 

Chairman of the Steering Committee 

Member of the Assembly of the South 

Moravian Region 

Member of the Steering Committee 

since 12.3.2013

 » Mgr. Pavel Blažík (*1982) 

Member of the Assembly of the South 

Moravian Region 

Member of the Steering Committee 

since 12.3.2013

 » Mgr. Václav Božek, CSc. (*1949) 

Deputy Governor of the South 

Moravian Region

 » Bc. Roman Celý (*1974) 

Deputy Governor of the South 

Moravian Region 

Member of the Steering Committee 

since 12.3.2013

 » Jiří Petřík (*1949) 

Member of the Assembly of the South 

Moravian Region 

Member of the Steering Committee 

since 12.3.2013

Association of South Moravian 
Cities and Municipalities

 » RNDr. Libor Kabát (*1959) 

Mayor of Lednice

 » Ing. Oliver Pospíšil (*1970) 

Deputy Mayor of Brno

 » Pavel Prokop (*1950) 

Mayor of Otnice

 » Ing. Lubomír Šmíd (*1959) 

Mayor of Kobylnice

 » PhDr. Radim Šťastný (*1966) 

Deputy mayor of Ratíškovice

Regional Chamber of 
Commerce of South Moravia

 » Ing. Josef Bendl (*1947) 

Board Chairman of the District Chamber 

of Commerce of Břeclav

 » Ing. Theodor Dvořák (*1951) 

Chairman of the District Chamber of 

Commerce of Znojmo

 » Ing. Stanislav Holemý (*1953) 

Chairman of the District Chamber of 

Commerce of Vyškov

 » Ing. Luděk Šebesta (*1955) 

Chairman of the District Chamber of 

Commerce of Hodonín

 » Ing. et Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA 

(*1959) 

Vice-chairman of Regional Chamber of 

Commerce of Brno

Changes in the Steering 
Committee in 2012, or 
until the closing date of 
the Annual Report

Members no longer working in 
the Steering Committee:

 » Jan Koráb (*1950)

 » Ing. Arch. Anna Procházková (*1952)

 » Mgr. Marek Sklenář (*1977)

 » Ing. Pavel Drahonský (*1963)

 » Ing. Miroslav Hošek (*1965)

 » Ing. Michal Štefl (*1956)

REGIoNAL 
DEVELoPMENT 

AGENCY oF SoUTH 
MoRAVIA
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3.1.3 KontRolní KoMiSe

Kontrolní komise dohlíží na výkon 

působnosti Správního výboru a na 

uskutečňování činnosti sdružení v souladu 

s předmětem jeho činnosti. Kontrolní 

komise se dle stanov skládá z šesti členů, 

kteří jsou voleni Valným shromážděním. 

Každý člen sdružení má v Kontrolní komisi 

po dvou zástupcích. Členové Kontrolní komise

Jihomoravský kraj:

 » JUDr. Jan Navrátil (*1955) 

člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 » Ing. Jaroslav Parolek (*1955) 

člen Rady Jihomoravského kraje

Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy:

 » Ing. Luboš Kuchynka (*1950) 

starosta města Hustopeče

 » Mgr. Petr Kostík (*1950) 

člen Zastupitelstva obce Slavkov u Brna

Krajská hospodářská komora 
jižní Moravy:

 » Mgr. Ing. Milan Šouba (*1956) 

člen Dozorčí rady Krajské hospodářské 

komory jižní Moravy

 » Josef Vrba (*1945) 

místopředseda představenstva Oblastní 

hospodářské komory Blansko

Kontrolní komisi v roce 
2012, respektive do 
uzávěrky výroční zprávy

V Kontrolní komisi dále 
nepůsobí:

 » Mgr. David Macek, M.A. (*1976)
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3.1.3 MonitoRinG 
CoMMittee

The Monitoring Committee supervises 

over the performance of the Steering 

Committee and the fulfilment of 

activities of the association in line with 

its objectives. As per the Articles of 

Association, the Monitoring Committee 

consists of six members elected by the 

General Meeting. Each association 

member has two representatives in the 

Monitoring Committee.

Monitoring Committee 
Members

South Moravian Region

 » JUDr. Jan Navrátil (*1955) 

Member of the Assembly of the South 

Moravian Region

 » Ing. Jaroslav Parolek (*1955) 

Member of the Council of the South 

Moravian Region

Association of South 
Moravian Cities and 
Municipalities

 » Ing. Luboš Kuchynka (*1950) 

Mayor of Hustopeče

 » Mgr. Petr Kostík (*1950) 

Local councilor for Slavkov u Brna

Regional Chamber of 
Commerce of South Moravia

 » Mgr. Ing. Milan Šouba (*1956) 

Member of the Supervisory Board of the 

Regional Chamber of Commerce of Brno

 » Josef Vrba (*1945) 

Board Member of the District Chamber 

of Commerce of Blansko Changes in the Monitoring 
Committee in 2012, 
or until the closing date 
of the Annual Report

Members no longer working in 
the Monitoring Committee:

 » Mgr. David Macek, M.A.(*1976)

REGIoNAL 
DEVELoPMENT 

AGENCY oF SoUTH 
MoRAVIA
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Regionální rozvojová agentura jižní 

Moravy, která v roce 2012 zaměstnávala 

20 pracovníků, je organizačně rozdělena 

na tři oddělení. Oddělení projektů se 

zabývá konzultacemi a zpracováním 

projektů do národních i evropských 

dotačních programů, Oddělení 

přeshraniční spolupráce zejména 

administruje Fond malých projektů 

a Oddělení podpory investic a inovací, 

jehož působnost spadá od regenerace 

brownfieldů, přes podporu investorů 

v JMK až po podporu inovací.

organizační struktura RRA JM

Ředitel

Sekretariát

oddělení přeshraniční 
spolupráce

oddělení podpory 
investic a inovací

oddělení projektů

REGIoNÁLNí 
RoZVoJoVÁ 
AGENTURA JIžNí 
MoRAVY

3.2.0 organizační 
členění RRA JM
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The Regional Development Agency 

of South Moravia, which employed 

20 people in 2012, is organized into three 

branches. The Project Branch provides 

counselling and prepares projects for both 

national and European grant programmes; 

the Cross-border Co-operation Branch 

manages the Small Project Fund; and 

the Investment Support and Innovation 

Branch whose scope goes from brownfield 

regeneration, through investor support in 

SM to innovation support.

organisational structure of RDA SM

director

Secretariat

Cross-border 
Cooperation branch

investment Support and 
innovation branch

project branch

REGIoNAL 
DEVELoPMENT 

AGENCY oF SoUTH 
MoRAVIA

3.2.0 RdA SM 
organizational 
Structure
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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

je členem České asociace rozvojových 

agentur (ČARA). Posláním této asociace, 

která sdružuje rozvojové agentury s krajskou 

působností, je podpora systematického 

hospodářského, sociálního a kulturního 

rozvoje krajů České republiky.

Nevládní organizace ČARA působí jako 

jeden z nástrojů regionální politiky. Hlavními 

partnery na území ČR jsou státní správa na 

centrální i regionální úrovni, samospráva 

krajů a obcí a jiných veřejných subjektů, 

instituce zastupující hospodářský sektor 

i nevládní, neziskové organizace, zaměřené 

na hospodářský a sociální rozvoj. V zahraničí 

pak veřejné i soukromé instituce, zaměřené 

na regionální rozvoj a sdružení s podobnými 

aktivitami jako ČARA.

Partnery asociace jsou:

Asociace inovačního podnikání ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Od roku 2007 je JUDr. Vladimír Gašpar, 

ředitel RRA JM, zároveň předsedou 

představenstva ČARA. Z této pozice se pak 

účastní řady jednání se zástupci Ministerstva 

pro místní rozvoj a dalších státních úřadů. 

Vedle toho byl z titulu své funkce v ČARA 

delegován do předsednictví Asociace 

inovačního podnikání ČR, která plní úlohu 

nevládání organizace podporující oblast 

inovačního podnikání.

3.3.0 
Členství v ČARA
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DEVELoPMENT 

AGENCY oF SoUTH 
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The Regional Development Agency of 

South Moravia is a member of the Czech 

Association of Development Agencies 

(ČARA) whose mission is to promote 

systematic economic, social and cultural 

development of regions of the Czech 

Republic. ČARA associates all regional 

development agencies.

ČARA is a non-governmental organization 

acting as one of the instruments of 

regional policy. Its main partners in the 

Czech Republic include both central and 

regional state administration, regional 

governments, municipal administrations 

and other public institutions, authorities 

representing the economic sector as well as 

non-governmental non-profit organisations 

specialising in economic and social 

development. Foreign partners include both 

public and private institutions specialising 

in regional development and associations 

whose mission is similar to that of ČARA.

The contractual partners of the 
association include:

Association of Innovative Entrepreneurship 

of the Czech Republic 

Ministry of regional development CZ 

Center for Regional Development Czech 

Republic Since 2007, JUDr. Vladimír Gašpar, Director 

of RDA SM, is also Chairman of ČARA. 

In this position, he participated in many 

meetings with representatives of the 

Ministry of Regional Development and 

other State bodies. In addition, owing to 

his position in ČARA, he was appointed 

Vice-president of the Association of 

Innovative Entrepreneurship of CR, which 

is a non-governmental organization 

promoting innovative entrepreneurship.

3.3.0 Membership 
in ČARA
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Rok 2012 byl pro RRA JM velmi důležitý 

z mnoha důvodů. Tím nejdůležitějším 

je, že agentura v září oslavila 15 let své 

existence, ve kterých prošla zásadním 

vývojem. Od prvních krůčků v oblasti 

projektů zaměřených na odstraňování 

škod po katastrofálních povodních 

v roce 1997, přes programy přeshraniční 

spolupráce až po seriózního a uznávaného 

partnera pro lokální, regionální, 

celostátní i mezinárodní partnery. Tím 

nejvýznamnějším z nich je pochopitelně 

Jihomoravský kraj.

Za posledních 15 let si regionální 

rozvojové agentury v České republice 

vybudovaly seriózní pozici v oblasti služeb 

pro veřejnou i soukromou sféru a staly 

se důležitým partnerem i pro neziskové 

organizace. Jejich existence v každém kraji 

je důkazem, že regionální agentury mají 

místo v systému regionálního rozvoje.

Při této příležitosti byla za podpory 

Jihomoravského kraje uspořádaná 

konference na téma „Regionální rozvoj 

na prahu nového programovacího období 

a přeshraniční spolupráce na česko - 

rakouské hranici“

15 LET 
RRA JM

15 let 
Regionální 
rozvojové 
agentury 
jižní Moravy
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2012 has been very important for RDA 

SM for many reasons. The most important 

one was that in September, the Agency 

celebrated 15 years of its existence during 

which it has developed radically. It took 

its first steps within projects focusing on 

harm reduction after the catastrophic 

floods in 1997, continued via cross-border 

cooperation programmes to become 

a serious and renowned partner for 

local, regional, national and international 

counterparts. The most recognised among 

them is obviously the South Moravian 

Region.

In the last 15 years, regional development 

agencies in the Czech Republic have 

established a recognised position among 

service providers to both the public 

and private spheres and have become 

important partners even for non-profit 

organisations. Their existence in all regions 

documents that regional agencies have 

their place in the regional development 

system.

On this occasion, a conference – 

subsidised by the South Moravian 

Region – was held focusing on “Regional 

development at the threshold of the new 

programming period and cross-border 

cooperation along the Czech-Austrian 

border.”

15 YEARS 
oF RDA SM

15 years of 
Regional 
development 
Agency of South 
Moravia
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HLAVNí AKTIVITY 
RRA JM V RoCE 2012

4.1.1 podpoRA inVeStiC

Již od roku 2000 poskytuje RRA JM 

kompletní servis zahraničním investorům. 

Doposud se aktivně účastnila na lokalizaci 

desítek investičních projektů, z nichž 

49 bylo úspěšně realizováno a umístěno 

na území Jihomoravského kraje. Mezi 

úspěšně lokalizované firmy patří například 

společnosti Honeywell, FEI Copmpany nebo 

Daikin Devices. 

Vzhledem k aktuální hospodářské situaci 

a dalším faktorům se RRA JM v dnešní době 

aktivně zabývá komunikací s již usídlenými 

investory a napomáhání při řešení různých 

bariér v jejich podnikání, nežli lákáním 

nových zahraničních investic do regionu. 

Nicméně i v roce 2012 jsme poskytli 

konzultace firmám hledající umístění 

pro své závody – především výrobního 

charakteru. 

V rámci dlouholeté činnosti tzv. after 

care RRA JM mapuje potřeby firem 

v Jihomoravském kraji, kdy vedle vlastního 

terénního šetření mezi firmami analyzuje 

i řadu odborných zpráv, které se tímto 

také zabývají. Za poslední období jsme 

proto byli v kontaktu s desítkami firem 

v Jihomoravském kraji, které zaměstnávají 

tisíce lidí. 

V rámci podpory přílivu zahraničních 

investic do Jihomoravského kraje vydává 

RRA JM každoročně publikaci „Survival Kit 

to South Moravia“. Tato publikace má 

za úkol představit Jihomoravský kraj 

investorům a poskytnout jim aktuální 

informace například z daňové oblasti, 

pracovního práva nebo regionální 

informace z kultury. Součástí publikace je 

i obsáhlá kapitola zabývající se prezentací 

vědecko-výzkumných center, se kterými je 

možné navázat spolupráci.

4.1.2 podpoRA inoVACí

Regionální inovační 
strategie Jihomoravského 
kraje

RRA JM společně s Jihomoravským 

inovačním centrem a Jihomoravským 

centrem pro mezinárodní mobilitu 

spolupracovala na realizaci Regionální 

inovační strategie JMK na léta 2009-2013. 

RRAJM fungovala jako spolu-koordinátor 

implementace strategie – ředitel RRAJM 

zastával funkci předsedy Koordinační 

skupiny RIS 3 JMK.

Projektová činnost

RRA JM se angažovala na přípravě 

V&V projektových záměrů, které byly 

vždy plánované jako účinná spolupráce 

mezi komerčním subjektem a veřejnou 

vysokou školou. V loňském roce jsme 

byli zodpovědní za zpracování dotačních 

projektů v souhrnné částce dosahující 

cca 25 mil. korun.

Projektový management

RRA JM se podílí na řízení V&V projektu 

zabývající se vývojem mazacího sytému 

kolejových okolků, kde má na starosti 

projektový management a přidružené 

činnosti týkající se projektového 

managementu. Tento projekt je tříletý 

a jeho rozpočet činí cca 12 mil. Kč.

Asociace inovačního 
podnikání ČR (AIP ČR)

RRA JM se účastnila celostátního projektu 

„Technologický profil ČR“, který má za cíl 

zmapovat inovační potenciál ČR a subjekty 

zabývající se inovačním podnikáním. 

Garantem projektu je Asociace inovačního 

podnikání ČR, kde na pozici viceprezidenta 

působí ředitel RRA JM.

V rámci České asociace rozvojových agentur 

spoluorganizovala RRA JM s AIP ČR již 

11. ročník odborné konference „Inovace 

a technologie v rozvoji regionů“, která 

byla součástí doprovodného programu 

Stavebních veletrhů Brno 2012.

4.1.0 podpora 
podnikatelského 
prostředí
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MAIN ACTIVITES 
oF RDA SM IN 2012

4.1.1 inVeStMent 
SuppoRt

RDA SM has been providing comprehensive 

services to foreign investors since as early 

as 2000. It has actively participated in 

localising dozens of investment projects 

of which 49 have been successfully 

implemented in the South Moravian 

Region. The successfully localised businesses 

include Honeywell, FEI Company and Daikin 

Devices among others. 

Due to the current economic situation and 

other factors, nowadays, RDA SM actively 

communicates with already established 

investors and assists them in overcoming 

various barriers in their business activities 

rather then trying to draw new foreign 

investments into the region. However, 

even in 2012 we provided consultation to 

businesses searching for localities for their 

facilities – mainly production ones. 

As part of its long-term after-care, RDA SM 

maps needs of businesses in the South 

Moravian Region where apart from its own 

field research among companies, it analyses 

numerous expert reports addressing these 

issues. We have recently been in touch with 

dozens of South Moravian companies that 

provide jobs to thousands of people. 

In order to encourage the inflow of foreign 

investment in the South Moravian Region, 

RDA SM annually publishes its Survival 

Kit to South Moravia. The purpose of 

this publication is to introduce the region 

to investors and to provide them with 

up-to-date information on taxes, the labour 

law or regional information on culture, 

for example. The publication comprises 

a comprehensive chapter presenting 

scientific and research centres with which 

cooperation could be established.

4.1.2.innoVAtion 
SuppoRt

Regional Innovation 
Strategy of the South 
Moravian Region

RDA SM together with the South 

Moravian Innovation Centre and South 

Moravian Centre for International Mobility 

cooperated on the implementation of 

the Regional Innovation Strategy for 

the SMR for 2009–2013. RDA SM has 

acted as a co-coordinator of the strategy 

implementation process; the RDA SM 

Director held the office of the Chairman 

of the RIS 3 SMR Coordination Group.

Project Activities

RDA SM has been involved in the 

preparation of R&D project plans of 

which all have been designed as effective 

cooperation between a commercial 

entity and a public university. We were 

responsible for processing grant 

projects worth a total of approximately 

CZK 25 million last year.

Project Management

RDA SM has been co-managing an R&D 

project developing a system for lubricating 

railway wheel flanges, where it has been 

in charge of the project management 

and associated activities. This project 

spreads over three years and its budget is 

approximately CZK 12 million.

Association of Innovative 
Entrepreneurship of the 
Czech Republic (AIE CR)

RDA SM participated in “Technological 

Profile of the CR”, a nation-wide project 

for mapping the innovation potential of the 

CR as well as entities involved in innovative 

businesses. The Association of Innovative 

Entrepreneurship of the CR (with the RDA 

SM Director at a post of the Vice-President) 

is the project guarantor.

As part of the Czech Association of 

Development Agencies, RDA SM and AIE 

co-organised the 11th “Innovation and 

Technology in Regional Development” 

professional conference as an auxiliary 

programme of the Building Fairs Brno 2012.

4.1.0 business 
environment 
Support

petrkincl
Lístek s poznámkou
vyměnil jsem foto - bylo stejné jako na str 30
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4.2.1 bRownfieldS

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

v současné době ve svých aktivitách 

v oblasti regenerace brownfieldů zastává 

zprostředkovatelskou roli. Snahou je 

především zajistit informační kanál mezi 

koncovými uživateli a institucemi, které 

mají bezprostřední vztah k potenciálním 

dotačním titulům.

Případové studie 
regenerace brownfieldů

Publikace „Případové studie regenerace 

brownfieldů 2012“ staví na poptávce 

veřejné i podnikatelské sféry po praktických 

příkladech realizovaných projektů. V roce 

2012 vyšlo již šesté vydání. Obsahem 

publikace je prezentace zkušeností 

vybraných realizovaných projektů 

regenerace brownfieldů. Publikace je 

volně k dispozici v elektronické podobě 

na webových stránkách agentury 

www.rrajm.cz/publikace a na vyžádání 

je k dispozici v tištěném formátu.

Konference Regenerace 
brownfieldů 
v Jihomoravském kraji

RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským 

krajem pořádala konferenci „Regenerace 

brownfieldů v Jihomoravském kraji 

2012“, nad kterou přezval záštitu 

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, 

Mgr. Václav Božek, CSc. Cílem odborné 

konference bylo poskytnout účastníkům 

informace o aktuální veřejné podpoře, 

dostupných finančních nástrojích na 

regeneraci nevyužívaných areálů a objektů 

a o vývoji vybraných lokalit v čase.

řešení projektů regenerace 
brownfieldů

RRA JM poskytuje konzultace 

k regeneračním záměrům brownfieldů, 

které probíhají jako součást terénních prací 

evidence brownfieldů v Jihomoravském 

kraji nebo v rámci podpory systémového 

přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších 

regionů JMK. 

V roce 2012 bylo konzultováno 

cca 30 rekonstrukčních záměrů nemovitostí, 

mezi nimiž se objevily například:

 » rekonstrukce výrobní haly spol. 

Gumotex, Břeclav

 » rekonstrukce bývalého výrobního areálu, 

Dolní Loučky

 » rekonstrukce bývalého zámečku ve 

Křtinách

 » rekonstrukce bývalého mlýna, Radostice

 » rekonstrukce bývalé sýpky, Valtice

 » rekonstrukce areálů bývalých 

zemědělských družstev

Projekt „Využití 
brownfieldů pro 
rozvoj obcí“

Ve spolupráci se slovenským 
partnerem realizuje RRA JM projekt 
„Využití brownfieldů pro rozvoj 
obcí“. Projekt, který je podpořený 
dotací z Fondu mikroprojektů 
česko-slovenské přeshraniční 
spolupráce, řeší především podporu 
regenerace nevyužívaných areálů 
a objektů na česko-slovenské 
hranici. Dalším záměrem projektu 
je nastavení komunikační platformy 
pro rozvoj funkčních podpůrných 
nástrojů, které budou zapracovány 
jako součást hospodářského 
rozvoje obcí přeshraničních okresů 
v Jihomoravském a Trnavském kraji.

4.2.0 Rozvoj 
měst a obcí
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MAIN ACTIVITES 
oF RDA SM IN 2012

4.2.1 bRownfield SiteS

The Regional Development Agency 

of South Moravia is currently playing 

the role of a mediator in the area of 

brownfield site regeneration. Its efforts 

aim predominantly at providing an 

information channel between end users 

and institutions, which have a direct 

relationship to potential grants.

Brownfield Regeneration 
Case Studies

“Brownfield Regeneration Case Studies 

in 2012” is a publication responding 

to a demand from both the public and 

business spheres for practical examples 

of realised projects. Already the sixth 

issue was published in 2012. It presents 

experience gained in selected realised 

regeneration projects. The publication 

is freely downloadable at 

www.rrajm.cz/publikace and available 

upon request in printed form.

Conference on 
Regeneration of 
Brownfield Sites in the 
South Moravian Region

RDA SM and the South Moravian 

Region organised a conference 

titled “Regeneration of Brownfield 

Sites in South Moravian Region 

2012”, taken under the patronage 

by Mgr. Václav Božek, CSc, the Vice 

Governor of the region. The objective was 

to provide participants with information 

on the state support and financial tools 

available for regenerating unused sites 

and buildings, and on the development 

of selected localities in time.

Brownfield Site 
Regeneration Projects

RDA SM provides consulting for 

brownfield regeneration planning, which 

takes place as part of the fieldwork that 

registers brownfield sites in the South 

Moravian Region or as part of a systematic 

approach to the development of 

socio-economically disadvantaged South 

Moravian sub-regions.

Approximately 30 reconstruction plans 

have been consulted in 2012 including for 

example:

 » reconstruction of the Gumotex 

production hall in Břeclav

 » reconstruction of a former production 

facility in Dolní Loučky

 » reconstruction of an old small chateau 

in Křtiny

 » reconstruction of an old mill in Radostice

 » reconstruction a former granary in 

Valtice

 » reconstruction of facilities of former 

cooperative farms

“Utilisation of Brownfield 
Sites for the Development 
of Municipalities” Project

RDA SM together with its Slovak 
counterpart implements a project 
called “Utilisation of Brownfield 
Sites for the Development of 
Municipalities”. This project, 
subsidised from the Fund of 
Micro-Projects of Czech-Slovak 
cross-border cooperation, supports 
mainly regeneration of unused sites 
and buildings on the Czech-Slovak 
border. Another objective is to 
establish a communication platform 
for developing functional supportive 
tools, which will be incorporated 
in the economic development of 
municipalities in border districts in the 
South Moravian and Trnava Regions.

4.2.0 development 
of Municipalities
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4.2.2 poRAdenSKé 
A KonzultAČní Služby 
pRo RozVoJ MěSt 
A obCí

RRA JM zajišťuje poradenské a konzultační 

služby o dotačních zdrojích a v případě 

zájmu o další spolupráci zpracovává 

i projektové žádosti a další doprovodnou 

dokumentaci.

Vybrané schválené 
projekty zpracované 
RRA JM

4.2.3 RozVoJ 
SoCioeKonoMiCKy 
SlAbšíCh 
MiKRoReGionů 
JihoMoRAVSKého KRAJe

Na základě identifikace územních disparit 

a s přihlédnutím k vymezení regionů se 

soustředěnou podporou státu pro roky 

2010 až 2013 byly vybrány tři pilotní 

mikroregiony, kde je ověřována forma 

a možnost systémové podpory ze strany 

Jihomoravského kraje.

Vzhledem k potřebě spolupráce s lokálními 

aktéry a logickou potřebou vzájemné 

spolupráce jsou hlavními partnery 

dobrovolné svazky obcí, které jsou 

zastřešujícím reprezentantem pilotního 

mikroregionu. Pilotními mikroregiony jsou:

 » Vranovsko (okres Znojmo) 

reprezentované Sdružením pro obnovu 

a rozvoj obcí Vranovska

 » Horňácko (okres Hodonín) 

reprezentované dobrovolným svazkem 

obcí Mikroregion Horňácko

 » Malá Haná (okres Blansko) 

reprezentovaná Svazkem obcí Malá 

Haná

Budování spolupracující 
sítě na podporu rozvoje 
mikroregionu

V pilotních mikroregionech se aktivní 

působení RRA JM opírá o snahu vyhledat 

a pomoci realizovat témata, která mají 

významnější rozvojový potenciál. Z tohoto 

důvodu uspořádala RRA JM tři semináře, 

které tematicky reflektovaly problematiku, 

jenž zajímá větší počet obcí. Ve všech 

třech mikroregionech se téma týkalo vody 

a vodního hospodářství, byť pokaždé byl 

důraz kladen na odlišné aspekty. Mezi 

diskutovaná témata proto patřila:

 » Vranovská přehrada a hraniční řeka Dyje

 » Skupinový vodovod Horňácko

 » Vodní zdroje pitné vody na Malé Hané

Dlouhodobou snahou RRA JM je napomoci 

vybraným koncepčním záměrům - například 

formou vybudování funkčního partnerství 

veřejného a soukromého sektoru pro rozvoj 

daných mikroregionů.

Identifikace a příprava 
projektových záměrů

RRA JM vede aktualizovaný seznam 

vyhotovených projektových žádostí, 

tzv. projektový zásobník, který obsahuje 

poskytovateli schválené projekty, ale 

které z důvodu nedostatku peněz nebyly 

financovány. Pro každý projektový záměr 

je proto založeno sledování vhodných 

dotačních titulů a v případě přijatelnosti 

projektového záměru je s příslušným 

nositelem projednána možnost aktualizace 

projektu a jeho opětovného podání do 

vyhlášené výzvy.

Ačkoliv jsou finanční prostředky 

z evropských fondů skoro vyčerpané 

a z nedostatku finančních prostředků ve 

státním rozpočtu jsou omezovány i národní 

dotační zdroje na všech úrovních, tak i přes 

tyto skutečnosti se nám ovšem podařilo 

celou řadu projektů z tohoto projektového 

zásobníku umístit do některé z posledních 

dotačních výzev.

projekt žadatel program / zadavatel

Projekt výstavby nového dopravního terminálu Obec Lelekovice ROP JV 1.2

Archeopark Mikulčice – území Předhradí Jihomoravský kraj ROP JV 2.1. Podpora turistické infrastruktury

„Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel 
Jihomoravského kraje“

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební 
Brno - Bosonohy

ROP JV 3.4. veřejné služby regionálního významu

Založení biocenter a prvků ÚSES v k. ú. Drnholec, 
okres Břeclav

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. OPŽP 6.3. Obnova krajinných struktur

Celnice – zahradní domek Löw-Beerovy vily Muzeum Brněnska ROP JV, 2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy 
– IV. etapa

Město Blansko
ROP JV 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou 
dopravu
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MAIN ACTIVITES 
oF RDA SM IN 2012

4.2.2 AdViSoRy And 
ConSultinG SeRViCeS 
foR the deVelopMent 
of MuniCipAlitieS

RDA SM provides advisory and consulting 

services concerning grant resources. In 

case of interest in further cooperation, it 

prepares project applications and other 

accompanying documentation.

Samples of approved 
projects prepared by 
RDA SM

4.2.3 deVelopMent of 
SoCio-eConoMiCAlly 
diSAdVAntAGed South 
MoRAViAn MiCRo-
ReGionS

Based on the identification of disparities 

and considering the delimitation of 

regions for concentrated state support 

between 2010 and 2013, three pilot 

micro-regions have been selected where 

possibilities and forms of systematic 

support from the South Moravian Region 

is being investigated.

As cooperation with local bodies 

is needed as well as their mutual 

cooperation, voluntary associations 

of municipalities have become the 

main partners acting as umbrella 

representatives of their pilot 

micro-regions. The pilot micro-regions are:

 » Vranovsko (Znojmo district) represented by 

Association for Renewal and Development 

of Municipalities of Vranovsko

 » Horňácko (Hodonín district) represented 

by a voluntary association of the 

Horňácko micro-region communities

 » Malá Haná (Blansko district) represented 

by the Association of Malá Haná 

Municipalities

Building a Network for 
Supporting Micro-Region 
Development

Activities of RDA SM in pilot micro-regions 

are based on an effort to find topics with 

significant development potential and to 

assist in their implementation. For this 

reason RDA SM organised three seminars 

that thematically reflected issues that 

concern a larger number of municipalities. 

The topics in all three micro-regions were 

linked with water and water management, 

even though different aspects were 

emphasised in different cases. The 

discussed topic included:

 » Vranov reservoir and the border-marking 

Dyje river

 » Group water supply in Horňácko

 » Drinking water sources in Malá Haná

RDA SM has a long-term goal to 

support the selected conceptual plans 

– for example, by building functional 

partnerships between the private and the 

public sectors for further development of 

the given micro-regions.

Identification and 
Preparation of Project 
Plans

RDA SM keeps a regularly updated 

list of processed project applications, 

a ‘project pool’ containing projects that 

have been approved, but not financed 

for lack of resources. Suitable grants are 

then monitored for each project plan 

and if a plan is acceptable, its presenter 

is consulted concerning the possibility of 

updating the project and re-applying for 

the opened call.

Even though resources from European 

funds are nearly spent and national 

subsidies on all levels are being reduced 

due to insufficient resources in the state 

budget, we still managed to find places 

for a number of projects from this pool in 

some of the last calls.

project Applicant programme / called by

Construction of a new transport terminal Town of Lelekovice ROP SE 1.2

Mikulčice Archeopark – Předhradí site South Moravian Region ROP SE 2.1. Tourism infrastructure support

South Moravian Regional Education Centre of Building 
Crafts

Secondary Building Apprentice School in Brno - Bosonohy ROP JV 3.4. Public services of regional dimension

Establishment of bio-centres and elements of Territorial 
System of Environmental Stability in the cadastre of 
Drnholec, district of Břeclav

Lower Morava Biosphere UNESCO Reserve OPŽP 6.3. Renewal of landscape structures

Customs House – pavilion in the garden of Löw-Beer’s villa Muzeum Brněnska ROP JV, 2.1. Development of tourism infrastructure

Cycle paths and hiking tracks along the Svitava river 
– phase IV

Town of Blansko
ROP JV 1.4 Development of infrastructure for 
non-motorised transport
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4.2.4 oChRAnA pŘíRody 
JihoMoRAVSKého KRAJe

RRA JM se dlouhodobě zabývá ochranou 

přírody Jihomoravského kraje, a to zejména 

v oblasti Lednicko-Valtického areálu 

a Biosférické rezervace Dolní Morava. 

RRA JM se tak podílí na ochraně přírody 

buď přímým zastoupením prostřednictvím 

svých odborníků v těchto celcích, nebo 

vlastními projekty.

Biosférická rezervace 
UNESCo – Dolní Morava

RRA JM dlouhodobě spolupracuje 

s Biosférickou rezervací Dolní Morava, o.p.s. 

(BRDM), která je správcem území Biosférické 

rezervace Dolní Morava. Biosférická 

rezervace Dolní Morava je jedinou českou 

biosférickou rezervací, na jejíž správě 

se podílí devět subjektů ze zájmového 

území (Ministerstva životního prostředí 

ČR, Lesů ČR, Moravských naftových dolů, 

Okresní hospodářské komory, Okresní 

agrární komory, Regionu Podluží, Regionu 

Lednicko-valtický areál, Regionu Mikulovsko 

a Českého svazu ochránců přírody).

Výhodou tohoto uskupení je skutečnost, 

že na této platformě je problematika 

rozvoje řešena z mnoha stran a jsou 

hledána společně přijatelná a dlouhodobá 

řešení. Tyto subjekty na sebe také zároveň 

přebírají odpovědnost za zachování hodnot 

v biosférické rezervaci.

V loňském roce byla naše činnost 

soustředěna zejména na přípravu dotačních 

projektů pro smluvní obce BRDM a na 

poskytování odborných konzultací 

k přípravě dalších projektových žádostí. 

Další aktivity směřovaly do propagování 

šetrného využívání a ochrany krajiny s účastí 

místních obyvatel a hospodařících subjektů.

Projekt „Chráněná území – 
problém nebo příležitost?“

V roce 2012 probíhal pod vedením 
RRA JM česko-slovenský mikroprojekt 
„Chráněná území – problém nebo 
příležitost?“, který volně navazoval 
na obdobný, ale již ukončený 
česko-rakouský projekt „Vliv 
chráněných municipalit na rozvoj 
regionů“.

V České republice stále probíhá 
diskuse o nejvhodnějších přístupech 
k chráněným územím (např. řešení 
kalamit kůrovce v NP Šumava, příprava 
vyhlášení CHKO Soutok), a proto bylo 
cílem projektu přispět k objektivnímu 
hodnocení dopadů chráněných 
území na rozvoj obcí a připravit 
podmínky pro větší spolupráci mezi 
obcemi a orgány ochrany přírody 
při uplatňování zásad udržitelného 
rozvoje území.

Projekt reagoval na situaci, kdy existují 
rozdílné přístupy k prosazování 
ochrany přírody mezi obcemi a orgány 
ochrany přírody, a proto se projekt 
snažil přispět k odstranění překážek 
vyplývajících z omezené komunikace 
a nedostatku objektivních informací.

Projektu se účastnilo 10 obcí 
z Jihomoravského kraje a stejný 
počet slovenských obcí z Trnavského 
a Trenčianského kraje.
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MAIN ACTIVITES 
oF RDA SM IN 2012

Lower Morava Biosphere 
UNESCo Reserve

RDA SM has been involved in long-term 

cooperation with the public service 

organisation Lower Morava Biosphere 

Reserve, which is the administrator of 

the Lower Morava Biosphere Reserve 

territories. This reservation is the only 

Czech biosphere reservation managed 

by nine bodies operating within the 

territory in question (Czech Ministry 

of the Environment, Czech Forests, 

Moravian Crude Oil Wells, District 

Chamber of Commerce, District Agrarian 

Chamber, Regionu Podluží sub-region, 

Lednice-Valtice sub-region, Mikulovsko 

sub-region and the Czech Association of 

Nature Protectors).

Such an arrangement of bodies brings 

the benefit of dealing with issues from 

a multiple perspective and searching for 

commonly acceptable and long-term 

beneficial solutions. These bodies also 

accept responsibility for conserving the 

values in the biosphere reservation.

Our last year’s activities concentrated 

especially on preparation of subsidised 

projects for the contractual pro DMBR 

municipalities and on providing expert 

consulting for additional project 

applications. Further activities have been 

directed towards promoting considerate 

use of the landscape and its conservation – 

with participation of local inhabitants and 

administering bodies.

4.2.4 nAtuRe 
ConSeRVAtion in the 
South MoRAViAn 
ReGion

RDA SM has long been involved in nature 

conservation in South Moravia, especially 

in the Lednice-Valtice area and in the 

Lower Morava Biosphere Reserve. RDA SM 

thus contributes to nature protection: 

either by a direct presence of its experts in 

those localities or through its own projects.

“Protected Areas – 
Problem or opportunity?”

“Protected Areas – Problem or 
Opportunity?” a Czech-Slovak 
micro-project managed by RDA SM 
was running in 2012. It was loosely 
linked to a similar, already finished 
Czech-Austrian project called “Effect 
of Protected Municipalities on 
Development of Regions”.

There is an ongoing discussion in 
the Czech Republic concerning the 
best approach to the management 
of protected areas (such as the bark 
beetle calamity in Šumava National 
Park or preparation for declaring 
Soutok a protected area, for example). 
For that reason the project aimed at 
contributing to objective assessing 
the effects of protected areas on the 
development of municipalities, and 
at preparing conditions for more 
extensive cooperation between 
municipalities and nature conservation 
organisations in implementing 
principles of sustainable territory 
development.

The project responded to a situation 
with two different approaches to 
nature protection enforcement 
presented by municipalities and by 
nature conservation organisations. 
That is why it tried to help to 
eliminate obstacles caused by limited 
communication and lack of objective 
information.

10 municipalities from the South 
Moravian Region took part in the 
project and the same number from 
Slovakia’s Trnava and Trenčín regions.
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HLAVNí AKTIVITY 
RRA JM V RoCE 2012

4.2.5. RozVoJ VinAŘStVí 
V JihoMoRAVSKéM 
KRAJi

RRAJM se podílí na naplňování závěrů 

a doporučení Koncepce vinařství 

Jihomoravského kraje a navazuje na své 

aktivity realizované v rámci již ukončeného 

projektu „Mapování podmínek pro vznik 

vinařského klastru“.

RRA JM dlouhodobě spolupracuje 

s Vinařským fondem ČR, Svazem vinařů ČR 

a zejména s Národním vinařským centrem 

ve Valticích, kde pracovník RRA JM je 

místopředsedou Správní rady NVC.

Předmětem spolupráce je propagace 

a marketing českých a moravských vín, 

vzdělávání nejenom laické veřejnosti 

v podobě domácích a zahraničních turistů, 

ale také odborné veřejnosti pracující v oboru 

vinohradnictví a vinařství, nebo organizace 

Salonu vín, zejména každoroční Národní 

soutěže vín ČR.

4.2.6 pRoJeKt 
„MoRAVA nApoleonSKá“

Na jižní Moravě existuje vysoký 
potenciál turistického ruchu daný 
zejména jejími přírodními a kulturními 
památkami. Vedle známých 
turistických cílů jako jsou např. objekty 
Lednicko-valtického areálu, zde ale 
existují i další oblasti, které jsou také 
turisticky atraktivní, ale navštěvované 
méně, než by mohly být.

Možným způsobem marketingové 
podpory těchto oblastí bylo proto 
jejich spojení s obecně známým 
tématem a tím přispět ke zvýšení 
jejich turistické atraktivity. Zvoleným 
tématem byla napoleonská tažení 
Evropou na počátcích 19. století, 
slavné vítězství císaře Napoleona 
v Bitvě tří císařů u Austerlitz - Slavkova 
u Brna a méně známá bitva u Znojma 
z roku 1809.

Cílem projektu bylo vytvořit nový 
turistický produkt pro oblasti jižní 
Moravy a využít přitom mezinárodně 
známé téma napoleonských válek 
a jejich historických souvislostí.

V roce 2012 bylo za široké účasti 
odborníků, dotčených obcí 
a institucí vytvořen návrh vybraných 
30 turistických cílů a 8 tematických 
tras, čímž byly připraveny podklady 
pro cestovního průvodce. Tento 
průvodce je dostupný v pěti 
jazykových mutacích (česká, anglická, 
německá, francouzská a ruská) 
v tištěné podobě i v elektronické 
podobě, a to na webových stránkách 
projektu Morava napoleonská 
www.morava-napoleonska.cz 
Současně bylo natočeno také pět 
krátkých filmových pohlednic 
zaměřených na různé turistické 
oblasti jižní Moravy s napoleonskou 
tematikou.

O významu a potenciálu projektu 
Morava napoleonská a zejména 
o jeho dopadu na turistický ruch 
svědčí mimo jiné i skutečnost, že 
byl spolu s Moravskými vinařskými 
stezkami doporučen jako Regionální 
turistický produkt za oblast 
Jihomoravského kraje. Tyto produkty 
jsou v regionech vybírány na základě 
žádosti České centrály cestovního 
ruchu – Czechtourism.
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MAIN ACTIVITES 
oF RDA SM IN 2012

VitiCultuRe 
deVelopMent in the 
South MoRAViAn 
ReGion

RDA SM participates in implementing 

the conclusions and recommendations of 

the Concept of Viticulture in the South 

Moravian Region and further develops its 

activities realised within the already finalised 

project “Mapping of Conditions for 

Creation of a Viticulture Cluster”.

RDA SM has been a long-term collaborator 

with the Czech Wine Fund, Czech 

Winegrowers Association, and especially 

with the National Wine Centre in Valtice, 

where an RDA SM staff member holds the 

post of a vice-chairman of the board of 

trustees.

Promotion and marketing of Czech and 

Moravian wines, education of the general 

public who come as local or foreign tourists 

and of experts working as winegrowers 

or winemakers, organisation of the Wine 

Salon and especially the annual Czech 

National Wine Contest – these form the 

subject of cooperation.Salonu vín, zejména 

každoroční Národní soutěže vín ČR.

4.2.6 “nApoleoniC 
MoRAViA” pRoJeCt

There is high potential for tourism 
in South Moravia given especially 
by its natural sights and cultural 
monuments. Apart from famous 
tourist destinations such as buildings 
and follies in the Lednice-Valtice area, 
there are other attractive, but less 
visited areas in the region.

A possible method of supporting 
their marketing was linking them 
with a commonly known topic and 
increasing their tourist attractiveness 
that way. Military campaigns at the 
beginning of the 19th century have 
been chosen as such a topic including 
Napoleon’s famous victory in the 
battle of three emperors at Austerlitz 
and the less famous battle at Znojmo 
in 1809.

The purpose of the project was to 
create a new tourist product for 
various parts of South Moravia and 
to utilise the internationally known 
theme of the Napoleonic wars and 
their historical context to do so.

A proposal of 30 selected tourist 
destinations and 8 thematic routes 
was formed with assistance of 
a broad pool of experts, concerned 
municipalities and institutions in 2012, 
which collected and sorted source 
materials for a travel guidebook. 
The guidebook is available in five 
language versions (Czech, English, 
German, French and Russian) in both 
printed and electronic form (at the 
www.morava-napoleonska.cz project 
website). Apart from the guide, five 
short “movie postcards” have been 
shot focusing on different areas of 
South Moravia associated with the 
Napoleonic theme.

The significance and potential of the 
Napoleonic Moravia project for the 
tourist industry is documented by 
the fact that it has been – together 
with the Moravian Wine Trails – 
recommended as the regional tourist 
product of the South Moravian 
Region. Such products are selected 
in individual regions based on 
applications of Czechtourism, the 
Czech Tourist Authority.
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4.3.1 fond MAlýCh 
pRoJeKtů

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

dlouhodobě zastává funkci administrátora 

Fondu malých projektů (FMP) v regionu 

jižní Morava/Dolní Rakousko. Tento fond 

navazuje na tradici Společného fondu 

malých projektů, který fungoval na 

česko-rakouské hranici v rámci programu 

Phare CBC, a na Dispoziční fond, který byl 

součástí iniciativy Společenství Interreg IIIA.

Cílem FMP je rozvíjet kontakty mezi 

obyvateli a institucemi v příhraniční oblasti 

a tím odbourávat pomyslné bariéry, které 

existují v myslích lidí. Nově navázaná 

přeshraniční spolupráce se pak může stát 

motorem pro rozvoj území, které bylo díky 

své okrajové poloze v relativní izolaci.

V roce 2012 jsme v rámci podpory 

propagace a zvýšení dostupnosti informací 

o FMP podnikli „turné“ po vybraných 

městech Jihomoravského kraje, ve kterých 

jsme zájemce informovali o možnostech 

a podmínkách čerpání z tohoto fondu. 

V rámci těchto aktivit jsme navštívili Znojmo, 

Břeclav, Milotice a samozřejmě Brno.

V roce 2012 proběhla dvě kola sběru 

projektových žádostí, v nichž bylo doručeno 

46 projektových žádostí. Z tohoto počtu 

jich bylo 36 schváleno, což činí skoro 

80% úspěšnost. Vzhledem k dostupnosti 

finančních prostředků v rámci fondu budou 

i v roce 2013 vypsány další výzvy.

4.3.2 pŘeShRAniČní 
SpolupRáCe

Přeshraniční informační 
servis

RRA JM poskytuje servis v oblasti spolupráce 

pro žadatele z Jihomoravského kraje, 

kdy jednou z těchto aktivit je pomoc 

s vyhledáváním partnerů pro přeshraniční 

spolupráci.

Pro zvýšení informovanosti o dění 

v příhraničním regionu vydáváme pravidelně 

přehled kulturních a společenských akcí 

„Kulturní akce – příhraniční oblasti“ 

v češtině i němčině, který je distribuován 

elektronicky na kulturní, turistická centra 

a vybrané obecní a městné úřady.

Příprava na nové 
programovací období

Na konci roku 2013 končí programovací 

období dotačních programů EU v České 

republice a stejně tomu tak je i v případě 

FMP. Z tohoto důvodu započala již v roce 

2012 diskuse podpořená několika setkáními 

české a rakouské strany k přípravě 

fondu malých projektů v následujícím 

programovacím období, které pokryje roky 

2014-2020.

Mezi aktivity přeshraniční spolupráce se řadí 

také česko-slovenské projekty „Chráněná 

území – problém nebo příležitost?“  

na straně 26 a „Využití brownfieldů pro 

rozvoj obcí“ uvedený na straně 22.

Projekt „Zdraví bez hranic“

V roce 2012 jsme navázali projektem 
„Zdraví bez hranic“ na závěry 
předcházejícího úspěšného projektu 
„Zdraví – Gesundheit“.

Tento projekt se opět zabývá 
česko-rakouskými možnostmi 
propojení přeshraniční nemocniční 
zdravotní péče, ale zcela nově řeší 
problematiku lidských zdrojů ve 
zdravotnictví a témata související 
s očekávaným demografickým 
vývojem v regionu a potřebou být 
na něj náležitě připraveni i v oblasti 
zdravotnické péče.

Součástí projektu v loňském roce 
byla organizace vysoce odborné 
konference na téma „Metabolický 
syndrom a cévní mozková příhoda“. 
Na této konferenci zazněly příspěvky, 
odborné přednášky i zkušenosti 
s aktuální léčbou ze skoro desítky 
nemocnic, a to jak z rakouských, 
tak i z nemocnic Jihomoravského 
kraje a Vysočiny. Jedním z výsledků 
této konference pak bylo spontánní 
naplánování exkurze pro zástupce 
vedení, lékaře a další odborný 
zdravotnický personál z nemocnice 
v Hollabrunnu do Nemocnice Břeclav.

Projekt je financován v rámci 
operačního programu Evropská 
územní spolupráce – přeshraniční 
spolupráce Rakousko – Česká 
republika 2007-2013.

Další informace k projektu 
www.zdravi-gesundheit.eu

4.3.0 
přeshraniční 
spolupráce
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MAIN ACTIVITES 
oF RDA SM IN 2012

4.3.1 SMAll 
pRoJeCt fund

For a long time, RDA SM has been working 

in the position of the administrator of the 

Small Project Fund (SPF) in the regions of 

South Moravia and Lower Austria. This fund 

continues the tradition of the Joint Small 

Project Fund, which used to operate at the 

Czech-Austrian border within the Phare 

CBC programme, and of the Disposition 

Fund, which used to be part of the Interreg 

IIIA initiative of the European Communities.

The SPF’s purpose is to develop contacts 

between citizens and institutions in the 

border area and thus tear down imaginary 

barriers existing in people’s minds. 

Such a newly-established cross-border 

cooperation can become a motor for the 

development of areas that used to live 

in relative isolation due to their marginal 

locations.

As part of the promotion and SPF 

information availability support, we went 

on a “tour” in 2012 through selected 

South Moravian towns and cities where 

we informed the locals of possibilities and 

terms of providing a support from this 

fund. This way we visited Znojmo, Břeclav, 

Milotice and obviously Brno.

Two rounds of collecting project 

applications were held in 2012, 

46 applications were handed in, 36 were 

approved, which represents a nearly 80% 

success rate. Thanks to the availability of 

further financial resources in the fund, there 

will be more calls open in 2013.

4.3.2 CRoSS-boRdeR 
CoopeRAtion

Cross-Border Information 
Service

RDA SM provides a service to South 

Moravian applicants, one of the forms is 

to help with finding counterparts for the 

cross-border cooperation.

To increase awareness of things happening 

in the border sub-region, we regularly 

publish “Cultural Events – Border Areas”, 

an overview of cultural and social events 

in Czech and German. It is distributed 

electronically to culture and tourist centres 

and to the selected town halls.

Preparation for the New 
Programming Period

The current programming period of EU 

grant programmes will finish at the end 

of 2013 and the same is true of SPF. That 

is why a discussion supported by several 

meetings of the Czech and Austrian side 

started well in advance in 2012 to prepare 

another small project fund for the coming 

programming period covering years 

2014-2020.

The cross-border cooperation also includes 

Czech-Slovak projects: “Protected Areas 

– Problem or Opportunity?” presented on 

page 27 and “Utilisation of Brownfield 

Sites for Development of Municipalities 

on page 23.

Pro“Health without 
Frontiers“

n 2012, we opened the “Health 
without Frontiers” project as a loose 
continuation of the previous successful 
“Zdraví – Gesundheit”.

This project too deals with 
Czech-Austrian possibilities of 
interconnecting the cross-border 
hospital healthcare, but newly it 
covers the area of human resources in 
healthcare and topics arising from the 
expected demographic development 
in this sub-region as well as the 
necessity to be properly prepared for 
it in this field.

The project included organisation 
of a highly specialised conference 
“Metabolic Syndrome and Stroke” last 
year. Contributions, specialised papers 
and experience with treatment from 
nearly ten hospitals from Austria, or 
from the Czech South Moravian or the 
Highland Regions were shared. One of 
practical results was a spontaneously 
planned excursion in the Břeclav 
hospital for managers, doctors 
and other specialised staff of the 
Hollabrunn hospital.

The project is financed as part of 
the operating programme European 
Territorial Cooperation – Cross Border 
Cooperation Austria-Czech Republic 
2007-2013.

Further information on the 
project is available at 
www.zdravi-gesundheit.eu

4.3.0 
Cross-border 
Cooperation
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PUBLIKAČNí ČINNoST 
RRA JM V RoCE 2012

SuRViVAl Kit to South 
MoRAViA

V roce 2012 byla vydána již jedenáctá edice 

publikace „Survival Kit to South Moravia“.

Tato publikace byla vytvořena s cílem 

poskytnout základní informace zahraničním 

společnostem a usnadnit jejich začátek 

podnikání v Jihomoravském kraji. 

V současné době je publikace přizpůsobena 

aktuální situaci a svými informacemi 

je orientována na stávající investory 

a zahraniční pracovníky dlouhodobě 

pobývající na území Jihomoravského kraje. 

Odborné texty do publikace dodávají 

ověřené firmy a instituce, mezi které patří 

například personální agentura La Brava, 

advokátní kancelář Czerwenka & partner, 

auditorská společnost Pricewaterhou-

seCoopers a instituce či subjekty jako jsou 

Úřad práce Brno - venkov, CEITEC, ICRC, 

Útvar transferu technologií VUT v Brně, 

Centrum pro transfer technologií MU, JIC, 

JCMM a další. 

Publikace je vydána v tištěné anglické 

jazykové mutaci, přičemž v elektronické 

verzi je k dispozici v anglickém a v českém 

jazyce. Publikace je k nekomerčnímu 

využití volně k dispozici v sídle 

RRA JM a v elektronické verzi je volně 

k dispozici na domovských webových 

stránkách agentury pod odkazem 

www.survival.rrajm.cz

Bližší informace: 
pavel.beranek@rrajm.cz

pŘípAdoVé Studie 
ReGeneRACe 
bRownfieldů

V pořadí vydaná již sedmá publikace plynně 

navazuje na předchozí vydání z let 2006 až 

2011 a publikace opět staví na poptávce 

veřejné i podnikatelské sféry po praktických 

příkladech již realizovaných projektů 

úspěšné regenerace brownfieldů. 

Cílem publikace je seznámit čtenáře 

s úspěšně řešenými projekty nevyužívaných 

areálů a objektů a zkušenostmi, se kterými 

by se mohli čtenáři ztotožnit a využít je jako 

vhodnou průpravu pro vlastní regenerační 

projekty. 

I tentokrát byla pozornost zaměřena na 

brownfieldy, které byly realizovány zejména 

na území jižní Moravy, mimo to se však 

podařilo získat úspěšně řešené příklady 

i z Moravskoslezského, Olomouckého 

a Pardubického kraje. Obsah příspěvků není 

tematicky jednoznačně vymezen, a proto je 

zde možné nalézt jak revitalizace bývalých 

hospodářských objektů, tak regenerace 

průmyslových či armádních lokalit. 

Publikace je vydána v českém jazyce 

a je k dispozici v tištěné podobě v sídle 

RRA JM a v elektronické verzi je volně 

k dispozici na domovských webových 

stránkách agentury pod odkazem 

www.rrajm.cz/brownfields

Bližší informace: 
jan.hladik@rrajm.cz

KultuRní bulletin 
(euReGio City.net)

V rámci projektu „EUREGIO city.net“, jehož 

cílem bylo zintenzivnění spolupráce mezi 

městy v příhraniční oblasti Jihomoravského 

kraje a regionu Weinviertel, je vydáván 

kalendář kulturních akcí z příhraniční 

oblasti. 

Tento kalendář vychází ve čtvrtletním 

intervalu v české a německé variaci a je 

distribuován na české i na rakouské straně 

hranice. Bulletin je k dispozici na 

www.euregio-city.net

Bližší informace: 
lenka.kudlova@rrajm.cz

ChRáněná úzeMí 
– pRobléM nebo 
pŘíležitoSt?

Publikace „Chráněná území – problém 

nebo příležitost?“ je sborník témat 

a příkladů, které jsou dokladem toho, že 

ochrana území a rozvoj obcí a regionů 

mohou být v souladu. Cílem publikace 

proto bylo vybrat případy dobré praxe - 

konkrétní projekty a aktivity k inspiraci 

dalším zájemcům, ukázat možná řešení 

a umožnit srovnání jejich zkušeností 

s prezentovanými projekty a aktivitami. 

Vybrané příklady dobré praxe vycházejí ze 

zkušenosti českých a slovenských obcí. 

Publikace je k dispozici v tištěné podobě 

a v elektronické verzi je volně k dispozici 

na domovských webových stránkách 

agentury pod odkazem 

www.rrajm.cz/chranena-uzemi

Bližší informace: 
libor.oplustil@rrajm.cz
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RDA SM PUBLICATIoN 
ACTIVITIES IN 2012

SuRViVAl Kit to South 
MoRAViA

The 11th edition of “Survival Kit to South 

Moravia” was published in 2012.

This publication was created to provide 

basic information to foreign companies 

and to simplify the beginning of running 

their business in the South Moravian 

Region. Nowadays the publication is 

adapted to the current situation and 

its information is aimed at the existing 

investors and foreign business people 

staying long-term on the territory of the 

South Moravian Region.

Specialised texts are provided by proven 

companies and institutions, which include 

La Brava personnel agency, Czerwenka 

& partner law office, Pricewaterhou-

seCoopers and institutions or entities as 

the Labour Office of the Brno County 

district, CEITEC, ICRC, Technology 

Transfer Office at the Brno University of 

Technology, Technology Transfer Office 

at the Masaryk University, JIC, JCMM and 

others.

The publication is printed in English, its 

electronic version is available in both 

English and Czech. It can be freely 

collected for non-commercial use at the 

RDA SM headquarters, its electronic 

version can be downloaded for free at 

www.survival.rrajm.cz

Further information: 
pavel.beranek@rrajm.cz

CASe StudieS of 
bRownfield Site 
ReGeneRAtion

Already the seventh publication extending 

the row of the previous ones from 

2006 to 2011. Even this one reflects the 

demand of both the public and business 

spheres for practical examples of already 

implemented projects of successful 

brownfield site regeneration.

The publication objective is to introduce 

successfully implemented projects of 

unused sites or buildings as well as 

the corresponding experience that the 

readers could identify with and use it as 

a background for their own regeneration 

projects.

This time again the attention was paid 

mostly to brownfield sites realised on 

the territory of South Moravia. On 

top of these, however, we managed 

to gather successful examples from 

the Moravia-Silesia, Olomouc and 

Pardubice regions. Content of individual 

contributions is not thematically limited, 

so one can find revitalisation of former 

agricultural/business buildings as well as 

regeneration of industrial and military 

localities in the publication.

The brochure is published in Czech, 

its printed version is available at the 

RDA SM headquarters, its electronic 

version can be downloaded for free at 

www.rrajm.cz/brownfields

Further information: 
jan.hladik@rrajm.cz

CultuRAl bulletin 
(euReGio City.net)

A calendar of cultural events in the border 

areas is regularly published within the 

“EUREGIO city.net” project that aims at 

boosting cooperation between the border 

areas of the South Moravian Region and 

the Weinviertel Region.

The calendar is published quarterly 

in Czech and German versions and 

distributed on both sides of the border. 

The bulletin is available at 

www.euregio-city.net

Further information: 
lenka.kudlova@rrajm.cz

pRoteCted AReAS 
– pRobleM oR 
oppoRtunity?

“Protected Areas – Problem or 

Opportunity?” is a collection of topics 

and examples documenting that the 

territory protection and the development 

of municipalities and sub-regions can go 

hand in hand. That is why the publication 

offers good practice examples – particular 

projects and activities to inspire others, 

to show possible solutions and to make it 

possible for readers to compare their own 

experience with the presented projects 

and activities. The selected good practice 

examples are based on experience of 

Czech and Slovak municipalities.

The publication is available in printed and 

in electronic form, downloadable for free 

from the agency’s homepage at 

www.rrajm.cz/chranena-uzemi

Further information: 
libor.oplustil@rrajm.cz
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MoRAVA nApoleonSKá 
– eVRopSKé děJiny nA 
doSAh

V rámci projektu „Morava napoleonská“ byl 

vytvořen cestovní průvodce, který přibližuje 

vybrané turistické cíle na jižní Moravě 

spojené s dvěma bitvami, jež se v tomto 

kraji odehrály na počátku 19. století. 

Součástí průvodce je i popis osmi nově 

vytvořených turistických tras. 

Místa, která se týkají napoleonských bitev 

na jižní Moravě, jsou v průvodci seřazena do 

třiceti cílů. Klíčem pro výběr těchto lokalit 

byla historická spojitost s napoleonskou 

tématikou a zároveň turistická atraktivita 

místa. Z tohoto důvodu se průvodce nedrží 

pouze nejznámějších oblastí slavkovského 

a znojemského bojiště, ale je zde popsáno 

i Mikulovsko, Slovácko nebo Moravský kras. 

Součástí průvodce nejsou informace pouze 

o bitvách samotných a jejich průběhu, ale 

je zde popsáno i strádání obyčejných lidí 

způsobené bitvou samotnou i dlouhým 

pobytem cizích armád v kraji. 

Cestovní průvodce je k dispozici v tištěné 

podobě v pěti jazykových mutacích (česky, 

anglicky, německy, francouzsky a rusky) 

v sídle RRA JM nebo v elektronické 

podobě volně ke stažení na domovských 

webových stránkách projektu 

www.morava-napoleonska.cz 

Součástí projektu bylo natočeno tak pět 

krátkých propagačních filmů zaměřených 

na různé turistické oblasti jižní Moravy. Tyto 

filmy jsou k dispozici také na webových 

stránkách projektu.

Bližší informace: 
libor.oplustil@rrajm.cz

GRAntoVý KAlendáŘ

RRA JM vydává v pravidelných měsíčních 

intervalech „Grantový kalendář“, který 

obsahuje výběr dotačních titulů určených 

obcím a městům Jihomoravského kraje 

a jimi zřizovaným organizacím, případně 

neziskovým organizacím.

Jeho cílem je informovat o zdrojích 

doplňkových finančních prostředků, 

které mohou pomoci realizovat investiční 

i neinvestiční záměry rozvoje obcí a regionu 

mimo podnikatelskou sféru.

Grantový kalendář je vydáván každý měsíc 

v elektronické formě a je zpracováván od 

roku 2001.

Bližší informace: 
veronika.ungrova@rrajm.cz

ReGionální 
infoRMAČní SeRViS 
JihoMoRAVSKého KRAJe

RRA JM spolupracuje na zajištění aktuálních 

dat v rámci Regionálního informačního 

servisu JMK. V roce 2012 byla pozornost 

soustředěna zejména na témata 

euroregiony, mikroregiony, turistická 

informační centra a neziskové organizace. 

Odkaz na data RIS JMK jsou dostupná na 

www.risy.cz v části Jihomoravský kraj.

Bližší informace: 
jan.kuchynka@rrajm.cz

PUBLIKAČNí ČINNoST 
RRA JM V RoCE 2012
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nApoleoniC MoRAViA 
– euRopeAn hiStoRy 
within ReACh

A tourist guidebook has been created 

within the Napoleonic Moravia project. It 

presents a selection of tourist destinations 

in South Moravia associated with the two 

battles that were fought in this region at 

the beginning of the 19th century. The 

guidebook also features descriptions of 

eight newly created tourist routes.

Locations concerned with Napoleonic 

battles in South Moravia are sorted into 

thirty destinations. Their association with 

the Napoleonic topic as well as their 

tourist attractiveness were the key for 

their selection. For this reason the guide 

does not deal only with the most famous 

Austerlitz and Znojmo battlefields, but 

describes, for example, the Mikulov area, 

Slovácko and the Moravian Karst as well.

The guidebook does not provide only 

information on the battles and their 

courses, but depicts the hardships of 

common people caused by the battles 

themselves and by the long stay of foreign 

armies in the neighbourhood.

The printed version of the guidebook is 

available in five languages (Czech, English, 

German, French and Russian) at the RDA 

SM headquarters or downloadable for 

free in electronic form at the project 

homepage www.morava-napoleonska.cz.

Five short promotional films spotlighting 

different parts of South Moravia have 

been made within the project framework. 

Even these films are available at the 

project website.

Further information: 
libor.oplustil@rrajm.cz

GRAnt CAlendAR

RDA SM publishes a “Grant Calendar” 

at regular monthly intervals. It contains 

a selection of grants designed for 

municipalities of the South Moravian 

Region, for their organisations and 

possibly for non-profit organisations.

Its objective is to inform on sources 

of additional finances that can assist 

in implementing investment and 

non-investment plans for further 

development of municipalities and the 

region outside the business sphere.

The Grant Calendar has been published 

monthly in electronic form since 2001.

Further information: 
veronika.ungrova@rrajm.cz

ReGionAl infoRMAtion 
SeRViCe of South 
MoRAViAn ReGion

RDA SM cooperates in providing current 

data within the Regional Information 

Service of SMR. In 2012 attention was 

paid predominantly on issues such as 

euro-regions, micro-regions, tourist 

information centres and non-profit 

organisations. RIS data is available at 

www.risy.cz in the South Moravian 

Region section.

Further information: 
jan.kuchynka@rrajm.cz

RDA SM PUBLICATIoN 
ACTIVITIES IN 2012
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Regionální rozvojová agentura 
jižní Moravy

Královopolská 139 

CZ 612 00 Brno

TEL: 
+420 541 211 635 

+420 541 212 125 

+420 541 219 282

FAX: 
+420 541 211 635

rrajm@rrajm.cz 
www.rrajm.cz


