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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“.

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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Rozvoj 
socioekonomicky slabších 

regionů

RRA JM podporuje rozvoj socioekonomicky 
slabších mikroregionů – Vranovsko, Horňácko 

a Malá Haná.

The Development of 
Socio-economically Disadvantaged 

Micro-regions 

RDA SM encourages the development 
of socio-economically weaker 

micro-regions: Vranovsko, 
Horňácko and Malá Haná.

Brownfields

RRA JM se dlouhodobě angažuje 
v oblasti regenerace brownfields.

Brownfield Sites

RDA SM has been long-term 
involved in the business of 

brownfield site regeneration.

Fond 
malých projektů

RRA JM jako sekretariát 
fondu podporující malé projekty 

s česko-rakouským přeshraničním 
dopadem.

Small Project Fund

RDA SM acts as the secretariat 
of the fund supporting small 

projects with a Czech-Austrian 
cross-border impact.
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Zlín

Brno

Ostrava
Pardubice

Jihlava

Hradec Králové

Liberec
Ústí n. L.

Praha

Plzeň

Karlovy Vary

České Budějovice

Olomouc

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 
vykonávané 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).

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ 
AGENTURA JIŽNÍ MORAVY
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Brno

Blansko

Břeclav

Hodonín

Vyškov

Znojmo

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 
in the past 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).

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY  
OF SOUTH MORAVIA
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Vážení přátelé, 
 
nastal čas se ohlédnout za rokem 
2013, v kterém jsme realizovali 
celou řadu aktivit. Přesto mi 
dovolte, abych se zastavil jen 
u některých. 

Vlajkovou lodí RRA JM je již řadu 
let Fond malých projektů. Již 
nyní mohu říci, že Fond malých 
projektů (dále jen FMP) úspěšně 
navázal 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 tohoto fondu 
je rozvíjet kontakty mezi obyvateli 
a institucemi v příhraniční 
oblasti a tím odbourávat pomyslné 
bariéry, které existují v myslích 
lidí. Finanční prostředky jsou 
navíc rozdělovány z regionální 
úrovně, a proto mohou být při 
rozhodování dobře zohledněny 
potřeby daného území. 

V roce 2013 proběhla tři kola 
sběru projektových žádostí 
a poslední kolo sběru žádostí 
proběhlo ještě na začátku roku 
2014. Celkem se v roce 2013 sešlo 
50 projektových záměrů, z nichž 
Regionální monitorovací výbor, 
který je složený ze zástupců 
z české a rakouské strany, rozhodl 
finančně podpořit 33 projektů 
s celkovou výší dotace 437 tis. EUR. 
Na konci září 2014 budou ukončeny 
všechny projekty financované 
z Fondu malých projektů a potom 

budeme moci zhodnotit celé 
programovací období 2007–2013. 
Ale již nyní můžeme říci, z FMP 
bylo podpořeno skoro 240 projektů 
s nejčastějšími tématy – kultura, 
škola, sport.

Bohužel se ne všechno podařilo 
včas – neustále probíhají 
velmi složitá jednání mezi 
česko-rakouskými partnery 
o podobě budoucích fondů malých 
projektů pro nové programovací 
období 2014+. I přesto věřím, že 
k zahájení skutečného čerpání 
evropských finančních zdrojů by 
mohlo dojít v polovině roku 2015.

RRA JM se také dlouhodobě 
zabývá tématem zavedení 
systémového přístupu 
k rozvoji socioekonomicky 
slabších mikroregionů 
Jihomoravského kraje. Záměrem 
jak Jihomoravského kraje, tak 
RRA JM je v pilotních regionech 
realizovat takové aktivity, které 
povedou ke snížení rozdílů a které 
mohou podpořit činnosti vedoucí 
k rozvoji periferních území. 
Hlavním předpokladem je aktivní 
zapojení místních aktérů a využití 
vnitřního potenciálu regionu. 
Jedním z těchto míst je Vranovsko, 
kde se snažíme vybudovat 
funkční partnerství veřejného 
a soukromého sektoru v oblasti 
rozvoji cestovního ruchu. V roce 
2013 byla zpracována východiska 
pro zlepšení situace marketingu 
turistické destinace Vranovska, 
na základě kterých vznikl portál 
turistické destinace Vranovsko. 
RRA JM pro zástupce samosprávy 
a podnikatelů v cestovním ruchu 
z mikroregionu Vranovsko 
připravila a zrealizovala 
i studijní cestu do mikroregionu 
Lipensko, podařilo se oživit 
diskusi k cykloturistice nebo 
iniciovat zpracování odborné 
studie k Zhodnocení podmínek 
pro cykloturistiku na Vranovsku. 
Vedle Vranovska se snaží RRA JM 
podporovat i mikroregion 
Horňácko či Malou Hanou. 

Neustále se také věnujeme 
oblasti brownfieldů. Každoročně 
připravujeme v únoru konferenci 
věnovanou regeneraci brownfieldů 
v Jihomoravském kraji, která se 
vždy těší velkému zájmu zástupců 
obcí a měst, ale podnikatelského 
sektoru. Vydáváme publikace 
s praktickými příklady již 
realizovaných projektů regenerace 
brownfieldů s cílem seznámit 
čtenáře s úspěšně řešenými 
projekty nevyužívaných areálů 
a objektů. Závěrem roku 
2013 jsme zahájili přípravu 
velkoformátových putovních 
propagačních panelů s úspěšně 
realizovanými jihomoravskými 
brownfieldy s cílem oslovit širokou 
laickou veřejnost, seznámit je 
s problematikou a iniciovat 
k vlastní realizaci.

Rád bych vyzdvihnul i turisticky 
zaměřený projekt Morava 
napoleonská. Velmi nás těší jeho 
další rozvoj i získané 3. místo 
ve Velké ceně cestovního ruchu 
2013/2014 v kategorii „Nejlepší 
turistický produkt“. 

Závěrem bych i touto cestou rád 
poděkoval zástupcům zakladatelů, 
členům řídících a kontrolních 
orgánů, vedení Jihomoravského 
kraje, četným představitelům 
spolupracujících subjektů a také 
všem spolupracovníkům, kteří 
přispěli k dalšímu úspěšnému 
roku činnosti RRA JM ve prospěch 
rozvoje a prosperity regionu jižní 
Moravy.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE RRA JM, 
JUDR. VLADIMÍRA GAŠPARA
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Dear partners, 
 
It is time to look back at 2013. 
From the many activities we 
accomplished throughout 
the year, I have selected just a few 
that I would like to review.

For many years, the Small Project 
Fund has been the RDA SM 
(Regional Development Agency 
of South Moravia) flagship. I can 
now say that the Small Project 
Fund (hereinafter the “ FMP”) 
is a successful continuation of 
the tradition of the Joint Small 
Projects Fund implemented on 
the Czech-Austrian border under 
the Phare CBC Programme, and 
of the tradition of the Disposition 
Fund, which was part of 
the Interreg IIIA Community 
Initiative Programme. The fund 
was established to stimulate 
co-operation between citizens and 
institutions in the cross-border 
region and thus to overcome 
imaginary barriers between 
them. Since the distribution of 
finances comes from the regional 
level, the specific needs of each 
particular region can be well 
accounted for. 

In 2013, project applications were 
collected in three rounds, while 
the final round of submissions 
took place at the beginning 
of 2014. From the total of fifty 
project proposals submitted in 
2013, the Regional Monitoring 
Committee consisting of 
representatives from the Czech 
Republic and Austria decided to 
finance 33 projects with a total 
grant of EUR 437,000. All projects 
funded by the Small Project Fund 
will be completed at the end of 
September 2014, and afterwards 
we will be able to evaluate 
the entire programming period 
2007–2013. However, we can now 
say that the Small Project Fund 
has financed almost 240 projects; 
the most frequent project themes 
were culture, education, and sport.

Unfortunately, not everything 
could be accomplished on time; 
there were some complicated 
negotiations between Czech and 
Austrian partners on the character 
of funds for small-scale projects 
in the new programming period 
2014+. Nevertheless, I believe that 
the launch of the actual financing 
from the European funds can be 
expected to occur in mid-2015.

RDA SM has been dealing with 
the introduction of the systems 
approach to the development of 
socioeconomically disadvantaged 
micro-regions of South Moravia. 
The intention of both the South 
Moravian region and RDA SM 
is to implement activities that 
will narrow disparities in 
the pilot regions and encourage 
development of peripheral 
areas. This requires the active 
involvement of local participants 
and use of the inner potential of 
the region. One of the participating 
regions is the Vranovsko region 
where we aim to establish a viable 
partnership between the public 
and private sectors in tourism 
development. In 2013, we came 
up with solutions on how to 
improve the state of destination 
marketing in the Vranovsko 
region. The result of this was 
the creation of the Vranov tourist 
destination portal. RDA SM 
prepared and implemented a study 
tour to the Lipensko micro-region 
designed for representatives of 
authorities and entrepreneurs 
in tourism from the Vranovsko 
micro-region. We also managed 
to revive the discussion on 
bicycle tourism, and to initiate 
the elaboration of an expert study 
to assess the conditions for bicycle 
tourism in the Vranovsko region. 
Apart from the Vranovsko region, 
RDA SM endeavours to support 
the micro-regions of Horňácko 
and Malá Haná.

Another area we have been 
focusing on is the development 
of brownfield sites. Every 
year in February we organise 
a conference dedicated to 
the regeneration of brownfields 
in the South Moravian region. 
The conference is a great success 
attracting many representatives 
of municipalities and towns 
as well as entrepreneurs. We 
issue publications with practical 
examples of completed projects 
concerning the regeneration 
of brownfields to introduce 
the readers with successfully 
tackled projects on abandoned 
sites and buildings. At the end of 
2013 we started the preparation of 
large-format touring advertising 
panels showing successful South 
Moravian brownfield projects in 
order to reach the general public 
and introduce the issue and 
stimulate active involvement.

I would also like to point out 
the tourist-oriented project named 
“Napoleonic Moravia”. We are 
very pleased with its ongoing 
development and with the third 
place it won in the category 
“The Best Tourist Product” of 
the Grand Prize of Tourism 
2013/2014. 

Last but not least, let me 
take this opportunity to 
thank the representatives 
of the founders, members of 
management and supervisory 
bodies, management of 
the South Moravian region, 
the many representatives of 
cooperating organisations, 
and also our colleagues who 
contributed to another successful 
year of activities in favour of 
the development and prosperity of 
the South Moravian region.

FOREWORD BY THE DIRECTOR OF 
RDA SM, JUDR. VLADIMIR GAŠPAR
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1997

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

1998

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

1999

Ředitelem RRA JM se stává 
JUDr. Vladimír Gašpar.

2000

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

2001

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

2002

Jihomoravský kraj vstupuje 
do RRA JM.

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

2003

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

2004

Zahájení přípravných prací 
na projektu Biotechnologický 
inkubátor – INBIT.

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

2005

RRA JM společně s JIC připravuje 
druhou Regionální inovační 
strategii.

RRA JM administrátorem 
programu Dispoziční fond.

2006

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

2007

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

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

2008

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

Spolupráce na přípravě třetí 
Regionální inovační strategie.

2009

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

2010

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

2011

Zahájení projektu „Morava 
Napoleonská“.

2012

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

2013

Turistický produkt Morava 
napoleonská obsadil 3. místo 
v kategorii „Nejlepší turistický 
produkt“ v soutěži Velká cena 
cestovního ruchu 2013/2014

CHRONOLOGIE
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1997

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

1998

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

1999

JUDr. Vladimír Gašpar became 
the RDA SM director.

2000

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

2001

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

2002

The South Moravian Region joined 
the RDA SM.

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

2003

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

2004

Preparation work on the INBIT 
Biotechnological Incubator project 
launched.

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

2005

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

RDA SM administered 
the Disposition Fund programme.

2006

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

2007

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.

2008

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. 

2009

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

2010

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

2011

Launch of the “Napoleonic 
Moravia” project.

2012

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

2013

The “Napoleonic Moravia” tourist 
product won third place in 
the category “The Best Tourist 
Product” of the Grand Prize of 
Tourism 2013/2014 contest.

CHRONOLOGY
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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),
 » Krajská hospodářská komora 
jižní Moravy (KHK JM).

SPRÁVNÍ STRUKTURA 
RRA JM

Správní 
výbor

SOM JM

JMK

Datum založení: 10. 9. 1997 
Sídlo: Královopolská 3052/139, 612 00 Brno-Žabovřesky 

Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob 
Identifikační číslo: 65338090 

Popis činnosti: Informační, koordinační, poradenská, školící a zprostředkovatelská činnost 
Registrace: RRA JM je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

oddíl L, vložka 19676 
Internetové stránky: www.rrajm.cz

KHK JM

Valné
shromáždění

Kontrolní
komise
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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 
(SMR),
 » the Association of South 
Moravian Cities and 
Municipalities (SOM JM),
 » the Regional Chamber of 
Commerce of South Moravia 
(KHK JM).

RDA SM ADMINISTRATIVE 
STRUCTURE

Monitoring 
Committee

KHK JM

SOM JM

SMR

 

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 

Association of Legal Entities: RRA JM is registered in the Association Register maintained by 
the Regional Court in Brno, Section L, File No. 19676 

Website: www.rrajm.cz

General
Assembly

Steering 
Committee
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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

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
 » Mgr. Pavel Blažík (*1982) 
člen Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje
 » Mgr. Václav Božek, CSc. (*1949) 
náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje
 » Bc. Roman Celý, DiS. (*1974) 
náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje
 » Jiří Petřík (*1949) 
člen Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje

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. Miloš Škrdlík, MSc., MBA 
(*1959) 
předseda představenstva 
Regionální hospodářské komory 
Brno

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) 
předseda Kontrolní komise 
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 
Okresní hospodářské komory 
Blansko

ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 
RRA JM V ROCE 2013
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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

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
 » Mgr. Pavel Blažík (*1982) 
Member of the Assembly of 
the South Moravian Region

 » Mgr. Václav Božek, CSc. (*1949) 
Deputy Governor of the South 
Moravian Region
 » Bc. Roman Celý, DiS. (*1974) 
Deputy Governor of the South 
Moravian Region
 » Jiří Petřík (*1949) 
Member of the Assembly of 
the South Moravian Region

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. Miloš Škrdlík, MSc., MBA 
(*1959) 
Chairman of Regional Chamber 
of Commerce of Brno

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) 
Chairman of the Monitoring 
Committee 
Local councilor for Slavkov 
u Brna

Regional Chamber of 
Commerce of South Moravia

 » 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

RDA SM ADMINISTRATIVE  
STRUCTURE IN 2013
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ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ 
RRA JM

Ředitel

Oddělení 
přeshraniční 
spolupráce

Oddělení 
projektů

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která v roce 2013 zaměstnávala 
21 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.

Oddělení 
podpory 
investic 
a inovací

Sekretariát
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Director

Project 
Branch

Investment 
Support and 
Innovation 
Branch

The Regional Development Agency of South Moravia, which employed 21 people in 2013, 
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.

Cross-border 
Cooperation 

Branch

RDA SM ORGANIZATIONAL 
STRUCTURE

Secretariat
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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.

ČLENSTVÍ 
V ČARA

Partnery asociace jsou:

Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)
Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)

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.
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MEMBERSHIP 
IN ČARA

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 (AIP ČR)
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.
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FOND MALÝCH 
PROJEKTŮ

Příklady podpořených projektů z FMP, 
které se realizovaly v roce 2013
Projekt: 
Okolo Pálavy – jarní 
běh česko-rakouského 
přátelství

Nositel projektu: 
Občanské sdružení Cesty 
za sportem a kulturou

Pilotní ročník mezinárodního 
běžeckého závazu na deset 
kilometrů určeného pro širokou 
veřejnost všech věkových 
i výkonnostních kategorií 
z regionů jižní Morava a Dolní 
Rakousko.

Projekt: 
Slavíme společně – Dny 
Slavkova a Svatourbanské 
hody

Nositel projektu: 
Město Slavkov u Brna

Prohloubení partnerství 
mezi obyvateli měst Slavkov 
a rakouského Hornu v rámci 
tradičních akcí na Slavkovsku.

Projekt: 
Dyjské vodohospodářské 
dny 2012–2013

Nositel projektu: 
Povodí Moravy, s. p.

Setkání odborníků s cílem 
prohloubení a rozšíření 
spolupráce v oblasti ochrany 
společného příhraničního regionu 
před povodněmi.

 
Projekt: 
Obnova malých a středních 
měst v Dolním Rakousku 
a Jihomoravském kraji

Nositel projektu: 
Vysoké učení technické v Brně

Veřejné prostory ve městech 
a obcích Dolního Rakouska 
a Jihomoravského kraje jako nosné 
téma spolupráce pro zpracování 
studentských prací a sérii 
přednášek. 

Další info na http://rrajm.cz/
fond-malych-projektu.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy dlouhodobě zastává funkci 
administrátora Fondu malých projektů (FMP) v regionu jižní Morava/
Dolní Rakousko. Fond malých projektů navazuje na tradici Společného 
fondu malých projektů 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 spolupráce se pak může 
stát motorem pro rozvoj území, 
které bylo díky své okrajové poloze 
v relativní izolaci. 

V roce 2013 proběhla tři kola sběru 
projektových žádostí a celkem 
bylo předloženo 50 projektových 
záměrů. Regionální monitorovací 
výbor složený z českých 
a rakouských zástupců rozhodl 
o podpoře 33 projektových žádostí, 
na které z FMP vyčlenil částku 
436 359 EUR. V roce 2014 proběhlo 
poslední kolo sběru projektových 
žádostí.
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Examples of projects funded by FMP 
and implemented in 2013
Project: 
Around Pálava – a spring 
running competition of 
Czech-Austrian friendship

Recipient:  
Cesty za sportem a kulturou, Civic 
Association

The pilot year of an international 
10K race for the general public 
of all ages and skill from South 
Moravia and Lower Austria. 

Project: 
Celebrating together – Dny 
Slavkova a Svatourbanské 
hody (Slavkov Days and 
St. Urban Feast)

Recipient:  
The township of Slavkov u Brna

Strengthening relationships 
between the citizens of Slavkov 
and Austrian Horn in traditional 
events in the Slavkovsko region. 

Project: 
Thaya Water Days 2012–2013 

Recipient: 
Povodí Moravy, s. p.

A meeting of experts to intensify 
and expand co-operation 
concerning the protection of 
the cross-border region from 
floods. 

Project: 
Restoration of small and 
medium-sized towns in 
Lower Austria and South 
Moravia

Recipient: 
Brno University of Technology

Public spaces in towns and 
villages in Lower Austria and 
South Moravia as the main topic 
of co-operation for the elaboration 
of student projects and a series of 
lectures. 

For more information go to 
http://rrajm.cz/fond-malych-
-projektu.

For a long time the Regional Development Agency of South Moravia 
has served as an administrator of the Small Project Fund (FMP) in 
South Moravia and Lower Austria. The Small Fund Project continues 
the tradition of the Joint Small Projects Fund PHARE CBC and 
the Disposition Fund, which was part of the Interreg IIIA Community 
Initiative Programme. 

The aim of FMP is to stimulate 
cooperation between citizens and 
institutions in the cross-border 
region and thus to overcome 
imaginary barriers between 
them. The newly established 
co-operation could become 
the engine of development in 
the region, which used to be 
relatively isolated due to its 
peripheral location. 

In 2013, a total of fifty project 
proposals were submitted in 
three rounds. The Regional 
Monitoring Committee consisting 
of representative from the Czech 
Republic and Austria decided to 
finance 33 projects with a total 
grant of EUR 436,359 from FMP. 
The final round of project proposal 
submissions took place in 2014.

SMALL 
PROJECT FUND
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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 je jejich 
spojení s obecně známým 
tématem. Aby RRA JM přispěla 
ke zvýšení turistické atraktivity 
regionu, zvolila si pro svoje 
aktivity téma 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.

V roce 2011 zahájila RRA JM projekt 
Morava napoleonská podpořený 
z prostředků ROP Jihovýchod 
a Jihomoravského kraje. Cílem 
projektu, který byl dokončen 
na začátku roku 2013, bylo podpořit 
turistický rozvoj jižní Moravy 
a využít přitom mezinárodně 
známé téma napoleonských válek 
a jejich historických souvislostí. 
Na tento projekt navázala i v roce 
2013 řada dalších aktivit, v kterých 
RRA JM i nadále pokračuje. 

K projektu jsou vytvořeny 
webové stránky 
www.morava-napoleonska.cz, 
které obsahují informace 
o 30 vybraných turistických cílech, 
osm turistických tras po jižní 
Moravě a zejména aktuální 
kalendář akcí, které mají spojitost 
s napoleonskými válkami 
(rekonstrukce bitev, vzpomínkové 
akce, kulturní události atd.). 
Současně je zde k dispozici pět 
krátkých propagačních filmů 
v pěti jazykových mutacích.  

V roce 2012 byl za široké účasti 
respektovaných odborníků 
historie, dotčených obcí a institucí 
vytvořen návrh vybraných 
30 turistických cílů a osmi 

tematických tras jako základ 
pro turistického průvodce. Tato 
publikace byla vydána pod názvem 
„Morava Napoleonská – Evropské 
dějiny na dosah“ a je dostupná 
v pěti jazykových mutacích 
(česká, anglická, německá, 
francouzská a ruská). Průvodce 
je volně k dispozici jak v tištěné 
podobě, tak i v elektronické 
podobě na webových stránkách 
projektu Morava napoleonská 
www.morava-napoleonska.cz. 
O úspěchu i kvalitě této publikace 
svědčí i fakt, že jí do dnešního dne 
bylo distribuováno více než 15 tisíc 
kusů.

Vedle webových stránek byly 
v roce 2013 vytvořeny stránky 
projektu Morava napoleonská 
i na sociální síti Facebook, 
jejímž prostřednictvím jsou 
zájemci aktivně informováni 
o aktuálním vývoji v rámci 
projektu i o novinkách – 
www.facebook.com/Morava.
napoleonska.akce.

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, na konci 
roku 2013 doporučen jako 
Regionální turistický produkt 
za oblast Jihomoravského kraje. 

MORAVA 
NAPOLEONSKÁ
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Thanks to its natural and 
cultural heritage, South 
Moravia has a great potential 
for tourism. Besides well-known 
tourist destinations such as 
the Lednice-Valtice Cultural 
Landscape, there are other areas 
that are also attractive, but less 
popular than they could be. 

One of the marketing solutions 
that can be applied in the areas 
is to associate them with 
a well-known theme. In order 
to help to make the region 
more attractive for tourists, 
RDA SM has chosen the theme 
of the Napoleonic campaigns 
in Europe at the beginning of 
the 19th century, the famous 
victory of Napoleon at the Battle 
of Austerlitz (now Slavkov u Brna), 
and a lesser-known 1809 Battle of 
Znaim (Znojmo).

In 2011, RDA SM initiated 
the Napoleonic Moravia Project 
funded by the Regional Operation 
Programme (ROP South-East) 
and the South Moravia region. 
The goal of the project, which 
was completed at the beginning 
of 2013, was to encourage tourism 
development in South Moravia, 
utilising the internationally 
known theme of the Napoleonic 
Wars and their historical context. 
The project triggered a number of 
other ongoing activities started by 
RDA SM in 2013. 

The project’s 
www.morava-napoleonska.cz 
website contains information on 
thirty selected tourist destinations, 
eight tourist routes across South 
Moravia, and a calendar of events 
associated with the Napoleonic 
Wars (reconstruction of battles, 
commemorative events, cultural 
events, etc.). At the same time, 
there are five short promotional 
films available in five languages. 

In 2012, with the broad 
participation of respected 
historians, and the towns 
and institutions concerned, 
a proposal of the selected thirty 

tourist destinations and eight 
tourist routes was created to 
serve as a basis for a travel 
guide. The guide was published 
under the title “Napoleonic 
Moravia – European History 
within Reach” and is available in 
five languages (Czech, English, 
German, French, and Russian). 
The guide is distributed free of 
charge in a printed version or can 
be downloaded from the project’s 
www.morava-napoleonska.cz 
website. The fact that more than 
15,000 copies have been distributed 
to date proves the success and 
quality of the guide.

Since 2013 the Napoleonic 
Moravia project has also had 
a Facebook page providing current 
information on the project 
development and the latest news 
– www.facebook.com/Morava.
napoleonska.akce.

The importance and potential 
of the Napoleonic Moravia 
project, and especially its impact 
on tourism, are supported by 
the fact that at the end of 2013 
it was recommended (along 
with Moravian Wine Trails) as 
the Regional Tourism Product in 
the South Moravian region.

„Slavnostní křest informačního 
průvodce Morava napoleonská 
proběhl ve Slavkově dne 14. 3. 2013.“

The christening of the Napoleonic 
Moravia guide took place on 
14 March 2013 in Slavkov.

NAPOLEONIC 
MORAVIA
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Studijní cesta 
na Lipensko
V dubnu 2013 byla zrealizována 
studijní cesta do mikroregionu 
Lipensko, kterou RRA JM 
organizovala pro zástupce 
samosprávy a podnikatelů 
v cestovním ruchu z mikroregionu 
Vranovsko. Cílem studijní 
cesty bylo nasbírat motivaci 
k potřebě aktivizace podpory 
cestovního ruchu na Vranovsku 
a posílení partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. 
Lipensko bylo zvoleno z důvodu 
příkladu mikroregionu, kde 
došlo za posledních 20 let 
k významnému rozvoji 
cestovního ruchu, přičemž 
jsou rozdílné přístupy v obci 
Lipno nad Vltavou a např. obci 
Horní Planá. Záměrem bylo 
prezentovat zkušenosti z vývoje 
na Lipensku, možnost diskutovat 
a srovnávat současné možnosti, 
které rozhodně prostor pro tak 
masové nastartování cestovního 
ruchu již nedávají, a uvědomění si 
vlastního potenciálu cestovního 
ruchu a jeho využitelnosti jako 
ekonomicky přínosné činnosti pro 
lokální ekonomiku.

Zúčastnění byli v rámci několika 
prezentací a rozhovorů se starosty 
obcí Lipno nad Vltavou a Horní 
Planá, seznámeni s místními 
podmínkami vč. místních specifik 
spojených s ochrannou přírody 
a krajiny. Pohled obcí byl doplněn 
přednáškou Ing.arch Martina 
Krupauera, který od počátku stojí 
u urbanistického řešení obce 
Lipna nad Vltavou a je stálým 
konzultantem obce pro styk 
s developery. Vítaným zpestřením 
bylo ověření nabytých poznatků 
a informací v terénu formou 
návštěvy některých turistických 
cílů a návštěvy turistických 
informačních center v Lipně nad 
Vltavou a Horní Plané. 

Budování 
spolupracující 
sítě na podporu 
rozvoje 
mikroregionu
RRA JM kontinuálně usiluje 
o vybudování funkčního 
partnerství veřejného 
a soukromého sektoru pro 
rozvoj cestovního ruchu 
na Vranovsku. V roce 2013 byla 
zpracována východiska pro 
zlepšení situace marketingu 
turistické destinace Vranovska, 
na základě kterých vznikl portál 
turistické destinace Vranovsko – 
www.navstivtevranovsko.cz.

Práce na přípravě portálu a nutnost 
vyjádřit se ke konkrétním věcem 
přispěly k větší zpětné vazbě 
zainteresovaných subjektů 
na Vranovsku. I přes rozdílné 
názory v přípravné fázi se podařilo 
vybudovat komunikativní 

platformu cca 20 osob složených 
z podnikatelů i starostů, kteří jsou 
často neformálními leadery ve své 
komunitě a kteří jsou schopni 
a ochotni se bavit o možnostech 
zlepšování podmínek pro cestovní 
ruch na Vranovsku. Při naší práci 
se tedy opíráme o jejich podporu 
a důvěru, že realizované kroky jsou 
ku prospěchu Vranovska jako celku.

Studie 
cykloturistiky 
na Vranovsku

Jedním z podnětů vzešlých 
ze studijní cesty na Lipensko 
bylo i prověření potenciálu 
cykloturistiky a infrastruktury 
pro cykloturisty jako jednoho 
z významných segmentů 
návštěvníků Vranovska. Vzhledem 
k tomu, že většina starostů 
Vranovska má dlouhodobě 
rezervovaný postoj k podpoře 
cykloturistiky, RRA JM tedy 
iniciovala zpracování odborné 
studie k Zhodnocení podmínek 
pro cykloturistiku na Vranovsku.

Spolupracující partneři 
na Vranovsku byli s tímto 
záměrem seznámeni na zářijovém 
semináři, v rámci kterého zároveň 
proběhla i diskuse nad východisky 
a přístupy. Podařilo se tak oživit 
diskusi k cykloturistice, která 
u samotných reprezentantů 
obcí nemá přílišnou podporu, 
vzhledem k jiným závažným 
problémům v území. Studie 
potvrdila některé pociťované 
hendikepy Vranovska jako 
cykloturistické lokality, z nichž 
nejvýznamnější je asi náročnost 
tras bez možnosti jejich 
jednoduchého zkrácení tak, aby 
byly přístupné pro rekreační 
výletníky. 

Doporučené výstupy 
jsou dvojího typu

 » Návrh doplnění infrastruktury 
– např. sítě cyklotras tak, aby 
umožnily snazší a bezpečnější 
pohyb cykloturistů, vybudování 
nových prvků – např. lokality 
tzv. single tracků (lesních 
cest).
 » Organizační opatření – 
zajištění přepravy kol v rámci 
IDS JMK a větší přizpůsobení 
vedení linek, koordinace 
s cyklobusy.

ROZVOJ PILOTNÍCH  
SOCIOEKONOMICKY SLABŠÍCH REGIONŮ
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Study Tour to 
Lipensko
In April 2013, we prepared and 
implemented a study tour to 
the Lipensko micro-region 
designed for representatives of 
authorities and entrepreneurs 
in tourism from the Vranovsko 
micro-region. The goal of the study 
tour was to gather the motivation 
for the need to actively support 
tourism in Vranovsko and to 
strengthen the cooperation 
between the public and private 
sectors. Lipensko was selected as 
an example of a micro-region with 
significant tourism development 
over the last 20 years; different 
towns were given different 
approaches, e.g. Lipno nad Vltavou 
and Horní Planá. The idea was to 
present the experience gained from 
the development in Lipensko, and 
to discuss and compare the current 
options, which definitely no longer 
provide space for a large-scale 
initiation of tourism, and to realise 
the potential of tourism and its 
utilisation as an activity that is 
economically beneficial for local 
economy.

Through several presentations 
and interviews with the mayors 
of Lipno nad Vltavou and Horní 
Planá, the participants of the study 
tour learned about local conditions 
including local specifics related 
to environmental and landscape 
protection. The views of the towns 
and villages were complemented 
with a presentation given by 
Ing. arch Martin Krupauer, who 
has been participating in urban 
planning of Lipno nad Vltavou 
since the very beginning and 
who is a permanent consultant 
of the town for relations with 
developers. The highlight of 
the study tour saw the participants 
visit several tourist destinations 
and information centres in Lipno 
nad Vltavou and Horní Planá to 
test the acquired knowledge and 
information in the field. 

Creating 
a collaborative 
network 
to support 
the development 
of the micro-
region

RDA SM has been continually 
working on building a viable 
partnership between the public 
and private sectors in tourism 
development in the Vranovsko 
region. In 2013, we came up 
with solutions on how to 
improve the state of destination 
marketing for the Vranovsko 
region. The result of this was 
the creation of the Vranov 
tourist destination portal – 
www.navstivtevranovsko.cz.

The work on the preparation 
of the portal and the need to 
discuss specific issues has 
contributed to enhanced 
feedback from concerned 
entities in the Vranovsko 
region. Despite differences of 
opinions we managed to build 
a communication platform of 
about twenty people consisting of 
entrepreneurs and mayors, who 
often play the role of informal 
leaders in their communities 
and who are able and willing 
to discuss the possibilities of 
improving conditions for tourism 
in the Vranovsko region. Our 
work is therefore based on their 
support and reliance that the steps 
we take are for the benefit of 
the Vranovsko region as a whole.

Bicycle Tourism 
in Vranovsko
One of the impulses arising from 
the study tour to Lipensko was 
the assessment of the potential 
of bicycle tourism and 
infrastructure for cyclists as one 
of the key segments of visitors 
to the Vranovsko region. Since 
most mayors in the Vranovsko 
region have had a rather 
long-term reserved approach to 
the promotion of bicycle tourism, 
RDA SM initiated elaboration 
of an expert study to evaluate 
the conditions for bicycle tourism 
in the Vranovsko region.

The cooperating partners in 
the Vranovsko region were 
informed of the project at 
a September seminar, part of 
which was a debate on resources 
and approaches. This helped to 
revitalise the debate on bicycle 
tourism, which does not get much 
support by the representatives of 
towns due to other serious issues 
in the area. The study proved that 
the Vranovsko region has certain 
disadvantages as a destination of 
bicycle tourism. One of the biggest 
ones is that the cycling trails are 
quite demanding and there is no 
possibility for shortcuts to make 
them accessible for recreational 
tourists. 

Two Alternative 
Recommended Solutions: 

 » Proposal for additions made to 
the existing infrastructure – 
e.g. networks of cycling trails 
that would provide easier and 
safer movement of cyclists; 
building new features such as 
single tracks (forest trails).
 » Organisational measures 
– transport of bicycles 
as part of the IDS JMK 
(South Moravian Integrated 
Public Transport System), 
better synchronisation with 
public transport lines, and 
coordination of buses with 
bicycle racks.

DEVELOPMENT OF SOCIOECONOMICALLY 
DISADVANTAGED REGIONS
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Konference 
regenerace 
brownfieldů

RRA JM připravila konferenci 
na téma regenerace brownfieldů 
v Jihomoravském kraji 2014+. Jejím 
cílem bylo poskytnout majitelům 
nevyžívaných areálů a objektů 
aktuální informace o dostupnosti 
a stavu přípravy dotačních titulů 
ze zdrojů EU pro období 2014–2020, 
seznámit se stavem problematiky 
v regionu a s úspěšně 
řešenými projekty regenerace. 
V programu semináře vystoupili 
odborníci z oblasti státní 
správy – zástupci ministerstev 
(Ministerstvo zemědělství, 
Ministerstvo životního prostředí) 
a implementačních institucí 
(CzechInvest, Úřad regionální rady 
NUTS II Jihovýchod). Konference 
se účastnilo 74 zástupců obcí 
a měst a podnikatelského 
sektoru Jihomoravského kraje. 
Koncept konference vychází 
z poptávky potenciálních žadatelů 
po informacích o nových OP 
a navazuje na úspěšně realizované 
akce z předešlých let.

Projekt Využití 
brownfieldů pro 
rozvoj obcí

Od listopadu 2012 realizovala 
RRA JM projekt podpořený 
dotací z Fondu mikroprojektů 
česko-slovenské přeshraniční 
spolupráce. Projekt umožnil vznik 
komunikační platformy pro rozvoj 
funkčních nástrojů na podporu 
regenerace nevyužívaných areálů 
a objektů na česko-slovenské 
hranici, které mohou být 
zapracovány jako součást koncepce 
hospodářského rozvoje obcí 
v Jihomoravském a Trnavském 
kraji. Použitými prostředky 
jsou výměna zkušeností 
zástupců územních samospráv 
s regenerací brownfieldů, transfer 
know-how z přípravy finančních 
i nefinančních nástrojů, společná 
propagace nevyužívaných areálů 
a objektů a navázaní dlouhodobé 
přeshraniční spolupráce v této 
oblasti. V rámci projektu byly 
realizovány 3 kulaté stoly, 
nabídkové slohy s pasporty 
vybraných lokalit, publikace 
případových studií a závěrečná 
konference, která se jako 
vyvrcholení projektu uskutečnila 
v říjnu 2013 v Hodoníně. Akce 
byla doplněna exkurzí do areálu 
bývalých hodonínských kasáren.

Putovní výstava 
úspěšně 
regenerovaných 
BF

Za účelem oslovení široké 
laické veřejnosti, seznámení 
s problémem, iniciace zájmu 
a motivace k vlastní realizaci byly 
vytvořeny velkoformátové putovní 
propagační panely s úspěšně 
realizovanými jihomoravskými 
brownfieldy. Na osmi panelech 
jsou prezentovány stručné 
informace o projektu, včetně 
fotodokumentace před 
a po realizaci. Zamýšlené 
umístění panelů je ve foyer 
městských úřadů větších měst 
Jihomoravského kraje.

BROWNFIELDS
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Conference on 
Regeneration of 
Brownfields

RDA SM prepared a conference 
on regeneration of brownfields 
in the South Moravian region 
in 2014+. The aim was to provide 
owners of abandoned sites 
and buildings with up-to-date 
information on the availability 
and state of the preparation 
of subsidies from EU funds 
for 2014–2020, to learn about 
the issues in the region and 
successful regeneration projects. 
The speakers of the seminar were 
experts in public administration 
– representatives of ministries 
(Ministry of Agriculture, 
Ministry of Environment) 
and business development 
institutions (CzechInvest, Regional 
Council of NUTS II South-East). 
The conference was attended by 
74 representatives of towns and 
villages and the business sector 
of the South Moravian region. 
The concept of the conference is 
based on the demand of potential 
applicants for information and 
new OP, and builds on successful 
projects implemented in previous 
years.

Utilisation of 
Brownfields for 
Development of 
Towns

Since November 2012, RDA SM has 
implemented a project funded 
by the Fund for Micro-projects 
in Czech-Slovak Cross-border 
Cooperation. The project enabled 
us to create a communication 
platform for the development of 
effective instruments to support 
regeneration of abandoned sites 
and buildings at the Czech-Slovak 
border that could become a part 
of the concept of economic 
development in the South 
Moravian and Trnava regions. 
The instruments to be used 
include an exchange of experience 
of representatives of local 
governments with brownfields 
regeneration, a transfer of 
know-how from the preparation 
of monetary and non-monetary 
instruments, a joint promotion 
of abandoned sites and buildings, 
and establishing long-term 
cross-border cooperation in 
the area. As part of the project, we 
had three round-table discussions, 
proposals with documentation of 
selected sites, publication of case 
studies, and a final conference 
that took place in October 2013 in 
Hodonín. A part of the event was 
an excursion to the premises of 
former barracks in Hodonín. 

Touring 
Exhibition of 
Successfully 
Regenerated 
Brownfields
In order to reach the general 
public, introduce the issue, and 
stimulate interest and motivation 
to an active approach, we created 
large-format touring advertising 
panels showing successful South 
Moravian brownfield projects. 
The eight panels present brief 
information on the project 
including photos before and after 
implementation. The panels are 
planned to be located in the foyer 
of municipal authorities of major 
cities and towns of the South 
Moravian region. 

BROWNFIELDS
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Podpora investic
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. I v roce 2013 se RRA JM 
aktivně podílela na poskytování 
servisu zahraničním investičním 
záměrům, včetně nabízení 
disponibilních podnikatelských 
nemovitostí a ploch.

RRA JM se aktivně zabývá také 
komunikací, tzv. after-care 
s již usídlenými investory 
a napomáhání jim při řešení 
různých bariér v jejich podnikání.

Podpora inovací

Regionální inovační 
strategie Jihomoravského 
kraje

RRA JM společně s Jihomoravským 
inovačním centrem a dalšími 
institucemi spolupracovala 
na realizaci Regionální inovační 
strategie JMK na léta 2009–2013 
a podílela se na aktualizaci RIS 
4 pro období 2014–2020. Ředitel 
RRA JM zastával funkci předsedy 
Koordinační skupiny RIS 3 JMK.

Projektová činnost

RRA JM se v roce 2013 podílela 
na přípravě a řízení V&V projektů, 
které jsou charakteristické 
účinnou spoluprací mezi 
komerčním subjektem a veřejnou 
vysokou školou. Souhrnný 
rozpočet všech projektů, kde se 
RRA JM angažovala, dosahuje 
částky cca 30 mil. korun.

Asociace inovačního 
podnikání 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 RRAJM.

V rámci České asociace 
rozvojových agentur 
spoluorganizovala RRA JM 
s AIP ČR již 12. ročník odborné 
konference „Inovace a technologie 
v rozvoji regionů“, která byla 
součástí doprovodného programu 
Stavebních veletrhů Brno 2013. 

Mezinárodní 
spolupráce
Zdraví bez hranic

V roce 2013 byl ukončen projekt 
„Zdraví bez hranic – Gesundheit 
ohne Grenzen“, který navazoval 
na úspěšný projekt „Zdraví 
– Gesundheit“ realizovaný 
v letech 2008–2011. Oba projekty 
probíhaly v rámci operačního 
programu Evropská územní 
spolupráce – přeshraniční 
spolupráce Rakousko–Česká 
republika 2007–2013 a přispěly 
k posílení přeshraniční integrace 
a vybudovány struktury pro 
každodenní práci zdravotníků. 

Před oficiálním ukončením 
projektu proběhla ještě pravidelná 
jednání, odborná konference 
a exkurze hollabrunnské 
nemocnice.

Veškeré informace o projektu 
Zdraví bez hranic, jeho výstupech 
a materiály ke stažení naleznete 
zde: www.zdravi-gesundheit.eu.

Další mezinárodní 
spolupráce

V roce 2013 se RRA JM účastnila 
a koordinovala několik 
mezinárodních pracovních 
setkání především směrem 
k regionům Ruské federace, 
Srbska, Chorvatska, Iráku, Litvy, 
Uzbekistánu apod., a to s cílem 
přenosu know-how v oblasti 
regionálního rozvoje. 

OSTATNÍ 
AKTIVITY
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Investment 
Support
Since 2000, RDA SM has been 
providing complex services to 
foreign investors. So far, RDA SM 
has participated in the localisation 
of dozens of investment 
projects, of which 49 projects 
were successfully implemented 
and localised across the South 
Moravian region. The successfully 
localised companies include 
Honeywell, the FEI Company, 
and Daikin Devices. In 2013, 
RDA SM also actively participated 
in providing services to foreign 
investment projects, including an 
offer of available commercial real 
estate and sites.

RDA SM also assists in investor 
aftercare, which helps existing 
investors overcome various 
barriers to their business 
activities.

Innovation Support

Regional Innovation 
Strategy of the South 
Moravian Region

RDA SM cooperated with the South 
Moravian Innovation Centre and 
other institutions to implement 
the Regional Innovation Strategy 
of the South Moravian Region 
in 2009–2013, and helped create 
an update of RIS 4 in 2014–2020. 
The RDA SM Director acted in 
the capacity of the Chairman of 
the Coordinating Group RIS 3 JMK.

Project Activities

In 2013, RDA SM assisted in 
the preparation and management 
of V&V Projects, which are 
characterised by effective 
co-operation between commercial 
entities and public universities. 
The total budget for all projects 
in which RDA SM was involved 
amounts to approximately 
CZK 30 million.

Association of Innovative 
Entrepreneurship of 
the Czech Republic

RDA SM took part in 
the nationwide project called 
“Technological Profile of the Czech 
Republic”, which is designed to 
map the innovative potential 
of the Czech Republic and 
the entities engaged in innovative 
entrepreneurship. The RDA SM 
Director is the vice-president 
of the guarantor of the project 
– the Association of Innovative 
Entrepreneurship of the Czech 
Republic.

Under the Czech Association of 
Regional Development Agencies, 
RDA SM together with Association 
of Innovative Entrepreneurship of 
the Czech Republic co-organised 
the 12th annual “Innovation 
and Technology in Regional 
Development” conference, which 
was part of the Building Fairs Brno 
2013 accompanying programme. 

International 
Cooperation
Healthcare without 
Borders

The “Health without Borders 
– Gesundheit ohne Grenzen” 
project, which ended in 2013, 
followed the successful “Health – 
Gesundheit” project implemented 
in 2008–2011. Both projects took 
place under the operational 
programme of the European 
Territorial Cooperation called 
“Cross-border Healthcare in 
Austria and the Czech Republic 
2007–2013”, and contributed to 
the strengthening of cross-border 
integration and building of 
structures for the daily work of 
healthcare professionals. 

Before the project was officially 
terminated, there were regular 
meetings, conferences and an 
excursion to the Hollabrunn 
hospital.

Information on the “Health 
without Borders” 
project, its outcomes and 
downloads are available at 
www.zdravi-gesundheit.eu.

Other International 
Co-operation

In 2013, RDA SM coordinated 
and participated in several 
international workshops focusing 
on regions in the Russian 
Federation, Serbia, Croatia, Iraq, 
Lithuania, Uzbekistan, etc., with 
the aim to transfer know-how in 
regional development. 

OTHER 
ACTIVITIES
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Rozvoj měst a obcí

Technická asistence žadatelům do SF

V roce 2013 se RRA JM podílela na desítkách konzultací subjektům při 
přípravě žádostí o dotace nebo při zpracování strategických rozvojových 
dokumentů.

Přehled vybraných projektů a strategií

Projekt Žadatel Program/zadavatel

Rekonstrukce náměstí 
Městys Vranov 
nad Dyjí

ROP JV 3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

 „Přestupní uzel, zastávka 
ČD Česká – Lelekovice“ – 
realizační management 

Obec Lelekovice ROP JV

„Přístavba MŠ Ratíškovice“
Obec 
Ratíškovice

ROP JV 3.2 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

„Chráněné bydlení pro 
zdravotně postižené 
Olešnice“ – realizační 
management

Město Olešnice
ROP 3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel

„Zametací vůz pro město 
Olešnice“ – zpracování 
projektové žádosti

Město Olešnice
OPŽP 2.1 – Zlepšení kvality 
ovzduší

III/3978 Jaroslavice průtah
Správa a údržba 
silnic JMK 

OP Přeshraniční spolupráce 
Rakousko – Česká republika

III/41412 Valtice – Úvaly 
Správa a údržba 
silnic JMK

OP Přeshraniční spolupráce 
Rakousko – Česká republika

III/41322 Chvalovice průtah
Správa a údržba 
silnic JMK

OP Přeshraniční spolupráce 
Rakousko – Česká republika

II/409 Uherčice – Vratěnín – 
Rancířov, úsek 1.

Správa a údržba 
silnic JMK

OP Přeshraniční spolupráce 
Rakousko – Česká republika

Projekt zateplení OU Louka Obec Louka OP ŽP

Rozvojový dokument/studie Zadavatel

Rozvojová koncepce Sdružení obcí 
“Kunštátsko-Lysicko“

Sdružení obcí  
“Kunštátsko-Lysicko“

Strategie rozvoje mikroregionu Boskovicko Sdružení obcí “Boskovicko“

Integrovaná strategie rozvoje území 
MAS Boskovicko PLUS včetně zpracování 
analytických podkladů

MAS Boskovicko PLUS, o.s.

Ochrana přírody 
Jihomoravského 
kraje

Projekt Chráněná území – 
problém nebo příležitost? 

RRA JM dokončila v dubnu 2013 
realizaci projektu „Chráněná 
území – problém nebo příležitost?“ 
podpořeného z dotace Fondu 
mikroprojektů česko – slovenské 
přeshraniční spolupráce. 
Zahraničním partnerem byla 
RRA Ister se sídlem z Dunajské 
Stredy. Během projektu byly 
analyzovány názory zástupců 
10 jihomoravských a 10 slovenských 
obcí (z Trnavského 
a Trenčianského kraje) 
na chráněná území, vyhledávány 
příklady úspěšných projektů 
a aktivit a zpracovány návrhy 
na zapojení veřejnosti, zejména 
dětí a mládeže, do ochrany přírody 
ve spolupráci s Lipkou, školským 
zařízením pro environmentální 
vzdělávání. 

Hospodaření s vodou 
v krajině

RRA JM se ve spolupráci s JMK 
a SOM JM dlouhodobě zaměřuje 
na osvětové aktivity zaměřené 
na problematiku hospodaření 
s vodou v krajině, klimatické 
změny a ochranu vodních zdrojů 
v Jihomoravském kraji. Tyto 
činnosti jsou tvořeny zejména 
realizací odborných seminářů 
pro odbornou veřejnost i pro širší 
okruh zástupců institucí a dalších 
zájemců.

OSTATNÍ 
AKTIVITY
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Development of Towns and 
Municipalities
Technical Assistance to Applicant to SF

In 2013, RDA SM participated in dozens of consultations to help entities 
in their preparation of grant applications, or in elaboration of strategic 
development documents.

List of selected projects and strategies

Project Applicant Programme/Contractor 

Reconstruction of town 
square

Market town Vranov 
nad Dyjí

ROP JV 3.3 Development and 
Stabilisation of Rural Areas

 “Interchange Station, 
Railway Station ČD 
Česká – Lelekovice” 
– Implementation 
Management 

Town of Lelekovice ROP JV

“Extension of Kindergarten 
in Ratíškovice”

Municipality of 
Ratíškovice

ROP JV 3.2 Development and 
Stabilisation of Rural Areas

“Sheltered Housing 
for Disabled People in 
Olešnice” – Implementation 
Management

Town of Olešnice
ROP 3.3 Development and 
Stabilisation of Rural Areas

“Street Sweeper for Olešnice” 
– Processing of Project 
Application

Town of Olešnice
“Environment” OP 2.1 – Air 
Quality Improvement

III/3978 Jaroslavice Urban 
Road

Road 
Administration and 
Maintenance JMK

OP Cross-border 
Cooperation Austria – Czech 
Republic

III/41412 Valtice – Úvaly 
Road 
Administration and 
Maintenance JMK

OP Cross-border 
Cooperation Austria – Czech 
Republic

III/41322 Chvalovice Urban 
Road

Road 
Administration and 
Maintenance JMK

OP Cross-border 
Cooperation Austria – Czech 
Republic

II/409 Uherčice – Vratěnín – 
Rancířov, Section 1

Road 
Administration and 
Maintenance JMK

OP Cross-border 
Cooperation Austria – Czech 
Republic

 Insulation of OU Louka Town of Louka
“Environment” Operational 
Programme

Development Document/Study Contractor

Development Concept of Association of 
Municipalities “Kunštátsko-Lysicko”

Association of 
Municipalities “Kunštátsko-
-Lysicko”

Development Strategy for the Boskovicko 
Micro-region

Association of 
Municipalities “Boskovicko”

Integrated Development Strategy for MAS 
Boskovicko PLUS including analytical data 
processing

MAS Boskovicko PLUS, o.s.

Conservation 
of the South 
Moravian Region

Project “Protected 
Areas – Problem or 
Opportunity?” 

In April 2013, RDA SM completed 
the “Protected Areas – Problem 
or Opportunity?” project funded 
by the Fund for Micro-projects 
in Czech-Slovak Cross-border 
Cooperation. The foreign partner 
of the project was RRA Ister 
from Dunajská Streda. We asked 
representatives from ten South 
Moravian municipalities and ten 
Slovak municipalities (the Trnava 
and Trenčín regions) about their 
opinions on protected areas and 
analysed the results. We searched 
for examples of successful projects 
and activities, and made proposals 
on how to engage the general 
public, mainly children and 
youth, in conservation activities 
in cooperation with Lipka, an 
educational institution for 
environmental training. 

Water Management in 
Countryside

RDA SM, in cooperation with 
JMK and SOMJM, has long 
focused on educational activities 
centred on water management 
in the countryside, climate 
change, and preservation of water 
resources in the South Moravian 
region. These activities mainly 
involve seminars for expert 
communities and representatives 
of institutions and other people 
interested in the issue.

OTHER 
ACTIVITIES
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Survival Kit to 
South Moravia
V roce 2013 byla vydána již 12 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 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 http://survival.rrajm.cz.

Bližší informace 
na pavel.beranek@rrajm.cz.

Využití 
brownfieldů pro 
rozvoj obcí

Na základě spolupráce RRA JM 
a Združením miest a obcí 
galantsko-šalianského regiónu 
(Slovenská republika) byla v rámci 
projektu „Využití brownfieldů 
pro rozvoj obcí“ vydána publikace 
případových studií regenerace 
brownfieldů.

Publikace představuje řešené 
projekty nevyužívaných areálů 
a objektů a zkušenosti, se kterými 
by se mohli čtenáři ztotožnit. 
Pozornost byla zaměřena 
na brownfieldy, které byly 
realizovány v Jihomoravském 
a Trnavském kraji.

Publikace je vydána v českém 
a slovenském 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 
http://rrajm.cz/brownfields.

Projekt „Využití brownfieldů pro 
rozvoj obcí“ byl podpořený z Fondu 
mikroprojektů, Operační program 
přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika.

Bližší informace 
na jan.hladik@rrajm.cz.

Kulturní bulletin
V rámci navazujících 
aktivit 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 na  
lucie.karpiskova@rrajm.cz.

Příklady 
úspěšných 
projektů II

RRA JM a Sdružení obcí a měst 
jižní Moravy vydaly již druhou 
publikaci úspěšných a zajímavých 
projektů, které získaly podporu 
z Fondu malých projektů v letech 
2007–2013.

Do publikace bylo z více než 150 
úspěšně dokončených projektů 
vybráno 18 projektů, které 
představují inspirativní ukázku 
různých typů projektů s jediným 
cílem, a to rozvoje přeshraniční 
spolupráce mezi Jihomoravském 
krajem a Dolním Rakouskem.

Publikace je k dispozici v českém 
jazyce v tištěné a v elektronické 
verzi. Publikace je volně k dispozici 
na domovských webových 
stránkách agentury pod odkazem 
http://rrajm.cz/brozura-fmp.

Bližší informace na  
lucie.karpiskova@rrajm.cz.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST RRA JM 
V ROCE 2013
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Survival Kit to 
South Moravia
In 2013 we published the 12th 
edition of the “Survival Kit to 
South Moravia”. 

This publication is designed to 
provide basic information to 
foreign companies and to assist 
them at the beginning of business 
activities in the South Moravian 
region. The publication has been 
adapted to the current situation 
and is focused on existing 
investors and foreign workers with 
long-term residence in the South 
Moravian region.

The main source of expert 
articles used in the publication is 
supplied by certified companies 
and institutions including 
the La Brava recruitment agency, 
Czerwenka & Partner legal 
services, PricewaterhouseCoopers, 
and institutions and entities such 
as CEITEC, ICRC, the Technology 
Transfer Office of Brno University 
of Technology, the Technology 
Transfer Office of Masaryk 
University, JIC, JCMM, etc. 

The publication is available in 
a printed version in English or 
in electronic versions in Czech 
or English. The printed version 
is available free of charge if used 
for non-commercial use and 
can be collected at the RDA SM 
office. The electronic version can 
be downloaded free of charge at 
http://survival.rrajm.cz.

For more information, please 
email pavel.beranek@rrajm.cz.

Use of 
Brownfields for 
Development of 
Municipalities

Under the “Use of Brownfields for 
Development of Municipalities” 
project, RDA SM in cooperation 
with the Slovak association 
“Združenie miest a obcí galantsko-
-šalianského regionu” released 
a publication containing 
case studies on brownfield 
regeneration.

The publication presents 
completed projects concerning 
regeneration of abandoned 
sites and buildings, as well as 
experiences which the readers 
could identify with. The main 
focus was given to brownfield 
projects that were implemented 
in the South Moravia and Trnava 
regions.

The publication is available in 
the Czech and Slovak languages in 
both a printed version (available 
at the RDA SM office), or electronic 
version at http://rrajm.cz/
brownfields.

The “Use of Brownfields for 
Development of Municipalities” 
project was funded by the Fund 
for Micro-projects, and 
the Operational Programme of 
Cross-border cooperation Slovak 
Republic – Czech Republic.

For more information, please 
email jan.hladik@rrajm.cz.

Cultural Bulletin 
As part of the activities following 
the “EUREGIO city.net” project 
aimed to intensify cooperation 
between towns in the cross-border 
region of South Moravia and 
Weinviertel, a calendar of cultural 
events in the cross-border region 
was published. 

The calendar is published 
quarterly in Czech and 
German versions and is 
distributed in the Czech and 
Austrian cross-border region. 
The bulletin is available at 
www.euregio-city.net.

For more information, please 
email lucie.karpiskova@rrajm.cz.

Examples of 
Successful 
Projects II

RDA SM and the Association of 
Municipalities and Towns of 
South Moravia published their 
second publication of successful 
and interesting projects funded 
by the Small Project Fund in 
2007–2013.

From over 150 successful projects 
we selected 18 projects to provide 
inspiration in various types of 
projects aimed at cross-border 
cooperation between the South 
Moravian region and Lower 
Austria.

The publication is available in 
printed and electronic versions 
and can be downloaded free 
of charge at http://rrajm.cz/
brozura-fmp.

For more information, please 
email lucie.karpiskova@rrajm.cz.

PUBLICATIONS  
BY RDA SM IN 2013 
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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.

Bližší informace na 
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. 

Již od roku 2001 je jeho 
cílem informovat o zdrojích 
doplňkových finančních 
prostředků, které mohou pomoci 
realizovat investiční i neinvestiční 
záměry rozvoje obcí a regionu 
mimo podnikatelskou sféru. 

Grantový kalendář je zpracováván 
v elektronické formě a k volně 
ke stažení je na 
http://rrajm.cz/grantovy-kalendar.

Bližší informace na 
veronika.ungrova@rrajm.cz.

Regionální 
informační servis 
Jihomoravského 
kraje

RRA JM spolupracuje na zajištění 
aktuálních dat v rámci 
Regionálního informačního 
servisu JMK. V roce 2013 
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 na 
jan.kuchynka@rrajm.cz.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST RRA JM 
V ROCE 2013

30

Re
gi
on

ál
ní
 r
oz
vo
jo
vá
 a
ge

nt
ur
a 
ji
žn
í 
Mo

ra
vy



Napoleonic 
Moravia – 
European History 
within Reach

Under the “Napoleonic Moravia” 
project we created a travel guide 
that focuses on selected tourist 
destinations in South Moravia, 
which are associated with two 
battles that happened in the area 
at the beginning of the 19th 
century. The guide includes 
a description of eight new tourist 
trails.

The places associated with 
Napoleonic battles in South 
Moravia are arranged into thirty 
destinations. The main criteria 
for selecting the destinations 
were the historical connection 
with the Napoleonic theme and 
attraction of the places for tourists. 
For the said reason, the guide does 
not focus only on the well-known 
battlefields in Slavkov (Austerlitz) 
and Znojmo (Znaim) but includes 
other regions such as Mikulovsko, 
Slovácko (Moravian Slovakia) and 
Moravský kras (Moravian Karst).

In addition to details on 
the battles, the guide includes 
the story of hardships experienced 
by common people as a result of 
the battles and lengthy periods 
of foreign army occupation in 
the region.

The guide is available in five 
languages (Czech, English, 
German, French, and Russian) 
and is distributed free of charge 
either in a printed version 
(available at the RDA SM 
office), or can be downloaded at 
www.morava-napoleonska.cz.

For more information, please 
email libor.oplustil@rrajm.cz.

Grants Calendar
Each month RDA SM publishes 
a “Grants Calendar” with an 
overview of selected grants for 
municipalities and towns in 
the South Moravia region and 
associated organisations or 
non-profit organisations. 

Since 2001, the Grants Calendar 
has provided information 
on additional funds that can 
help with implementation of 
investment and non-investment 
projects aimed at the development 
of municipalities and the region 
outside the business sector. 

The Grants Calendar can be 
downloaded free of charge at 
http://rrajm.cz/grantovy-kalendar.

For more information, please 
email veronika.ungrova@rrajm.cz.

Regional 
Information 
Service of 
the South 
Moravian Region
RDA SM cooperates so as to provide 
the latest data under the Regional 
Information Service of the South 
Moravian Region (RIS JMK). In 
2013, the focus was given mainly 
to Euro-regions, micro-regions, 
tourist information centres and 
non-profit organisations. All 
data provided by RIS JMK are 
available at www.risy.cz under 
“Jihomoravský kraj” (South 
Moravian region).

For more information, please 
email jan.kuchynka@rrajm.cz.

PUBLICATIONS  
BY RDA SM IN 2013 
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VÝROK AUDITORA
AUDITOR̀ S REPORT
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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


