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Regionální rozvojová agentura 
jižní Moravy napomáhá udržitelnému 

rozvoji regionu a růstu jeho 
konkurenceschopnosti realizací 
rozvojových projektů, projektů 

přeshraniční spolupráce, stejně jako 
podporou investic a inovací.



CONTENTOBSAH

Morava napoleonská

RRA JM spoluorganizovala připomínkovou akci  
„Napoleon v Brně“, které se účastnilo 2 500 lidí.

Napoleonic Moravia

The RDA SM co-organised the commemorative event 
‘Napoleon  in Brno’, which was attended by 2 500 people.

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.

Rozvoj socioekonomicky 
slabších regionů

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem se věnujeme rozvoji 
socioekonomicky slabších mikroregionů.

Development of the Pilot 
Socioeconomically Weaker Regions

RDA SM encourages the development of socio-economically 
weaker micro-regions.

Fond malých projektů

RRA JM zastává úkoly sekretariátu fondu, v rámci kterého 
bylo v období 2007–2013 schváleno 237 malých projektů 

s česko-rakouským přeshraničním dopadem a s rozpočtem 
dosahujícím téměř 3 mil. EUR.

Small Project Fund

The RDA SM acts as the secretariat of the fund, 
from which in the period 2007–2013 some 237 small projects 

with Czech-Austrian cross-border impact were approved 
with a budget of almost 3 million euros.
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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY

Regionální rozvojová agentura jižní 
Moravy (RRA JM) se dlouhodobě 
podílí na rozvoji Jihomoravského 
kraje.  V současné době působí 
zejména ve sféře přípravy 
projektů do strukturálních fondů, 
konzultací pro samosprávu při 
využívání evropských zdrojů, 
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).
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 Regional Development Agency of South Moravia

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OF SOUTH MORAVIA

The Regional Development Agency 
South Moravia (RDA SM) has long 
participated in the development 
of the South Moravian Region. 
Currently it is involved particularly 
in the sphere of the preparation 
of EU Structural Funds, 
consultation for local government 
in using EU resources, developing 
the environment for the spreading 
of innovation, support for 
the regeneration of brownfield 
sites 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. The legal form 
of the RDA SM is an 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).
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE RRA JM

Vážení přátelé, 
opět je tu čas se ohlédnout a říci si, 
co a jak se podařilo v uplynulém roce. 

Velmi si cením akce „Napoleon 
v Brně“, kterou RRA JM v listopadu 2014 

spoluorganizovala při příležitosti připomenutí 
příjezdu císaře Napoleona do Brna v roce 1805. Vedle 

této akce, které se účastnilo 2 500 lidí a která se bude opakovat 
i v letošním roce, jsme pokračovali a pokračujeme v realizaci navazujících 

aktivit projektu Morava napoleonská. Mimo jiné jde o mobilní aplikaci jako 
prezentaci vybraných turistických cílů věnovaných tématice napoleonských válek 

či webové stránky – více na www.morava-napoleonska.cz

Pokračovali jsme v podpoře a rozvoji socioekonomických slabších mikroregionů 
na Vranovsku, Horňácku či Malé Hané. Jednou z forem podpory byla i studijní cesta pro lokální 

aktéry do Moravskoslezského kraje, kdy cílem této cesty byla výměna zkušeností s realizací 
podnikatelských projektů v regionu, který se potýká s podobnými socioekonomickými problémy 

jako některé regiony Jihomoravského kraje. 

Rok 2014 měl být prvním rokem nového programovacího období evropských fondů a očekávalo se 
spuštění nových dotačních programů. Bohužel se tak nestalo a i v současné době je řada programů 

ve stádiu implementačních příprav. V roce 2014 RRA JM finišovala s administrací Fondu malých 
projektů 2007-2013 na česko-rakouské hranici, kdy bylo schváleno 237 malých projektů s rozpočtem 

skoro 3 mil. EUR. Současně jsme se velmi aktivně podíleli na přípravě nového programu pro malé 
projekty s příhraničním dopadem v česko-rakouském regionu. I přes nemalé komplikace věříme, 

že by na konci roku 2015 mohl být tento program spuštěn.

Na závěr chci tradičně za to všechno, čeho jsme dosáhli, poděkovat 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.

JUDr. Vladimír Gašpar 
ředitel RRA JM
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FOREWORD BY THE DIRECTOR OF RDA SM

Dear friends, 
once again it is time to look back and say 

what worked in the past year, and how.

I am particularly happy 
with the ‘Napoleon in Brno’ event, 

which RDA SM co-organised in November 2014 to 
commemorate the arrival of Napoleon in Brno in 1805. Aside 

from that event in which 2 500 people participated and which will 
be repeated this year, we have continued to put in place the activities 

of the Napoleonic Moravia project. Among other things this involves mobile 
applications and web sites presenting selected tourist destinations linked to 

the Napoleonic wars – for more see www.morava-napoleonska.cz.

We continued in the support and development of the socioeconomically weaker 
micro-regions of Vranovsko, Horňácko and Malá Haná. One form this support has taken has 

been a study trip for local actors to the Moravian-Silesian Region, with the aim of exchanging 
experience of the implementation of business projects in a region with similar socioeconomic 

problems to some of the parts of the South Moravian Region.

2014 was to have been the first year of the new European funds programme period and many 
new grant programmes were expected to be launched. Unfortunately this did not happen and 

at the present time there is a series of programmes being prepared for implementation.  
In 2014 RDA SM completed administration of the Small Projects Fund 2007–2013 on 

the Czech-Austrian border, in which 237 small projects were approved with a budget of almost 
3 million euros. We are currently very active in preparing a new programme for small projects 

with a cross-border impact. Despite not insignificant complications we believe that this 
programme will be launched by the end of 2015.

As is traditional at the conclusion, for everything that we have achieved I would 
like to thank the representatives off our founders, members of the managing and 

supervisory bodies, the leadership of the South Moravian Region, numerous 
representatives of cooperating entities and also all those who worked 
with us to make it another successful year for RDA SM in furthering 

the development and prosperity of the South Moravian Region.

JUDr. Vladimír Gašpar 
director of RDA SM
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CHRONOLOGIE CHRONOLOGY

1997
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.

2003
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.

1998
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 aktivity.

2004
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.

2000
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.

1999
Ředitelem RRA JM se stává 
JUDr. Vladimír Gašpar.

JUDr. Vladimír Gašpar became 
the RDA SM director.

2005
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.

2001
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).

2002
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 brownfield 
site regeneration and publishing 
a Grant Calendar.



7

 Regional Development Agency of South Moravia

2009
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.

2010
Zpracování žádosti projektu 
moravského vědeckého centra 
„Moravian Science Center Brno“.

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

2012
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.

2006
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.

2011
Zahájení projektu „Morava 
Napoleonská“.

Launch of the “Napoleonic 
Moravia” project.

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

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

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.

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.

2014
Spoluorganizace úspěšné akce 
Napoleon v Brně, kterou navštívilo 
cca 2 500 lidí, připomínající 
příjezd císaře Napoleona do Brna 
v roce 1805.

Joint organisation of 
the successful event Napoleon 
in Brno, attended by around 
2 500 people, commemorating 
the arrival of the Emperor 
Napoleon in Brno in 1805.

2008
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.



Valné 
shromáždění

General 
Assembly

8

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

RDA SM ADMINISTRATIVE STRUCTURESPRÁVNÍ STRUKTURA RRA JM

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) and
 » the Regional Chamber of Commerce of South Moravia 

(KHK JM).

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).

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

Established: 10. 9. 1997
Registered office: Královopolská 3052/139, 

612 00 Brno-Žabovřesky
Legal form: Association of legal entities
Identification number: 65338090
Description of activities: Information, coordination, 

counselling, training and mediation activities
Registration: RDA SM is registered in the Association 

Register maintained by the Regional Court in Brno, 
Section L, File No. 19676

Website: www.rrajm.cz
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ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ RRA JM V ROCE 2014

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

 » Ing. arch. Milana Grauová (*1968) 
předsedkyně Sdružení obcí a měst 
jižní Moravy 
člen Valného shromáždění 
od 19. března 2015

 » Ing. Michal Štefl (*1956) 
předseda Krajské hospodářské 
komory jižní Moravy

Změny ve Valném shromáždění 
v roce 2014, respektive 
do uzávěrky výroční zprávy

Členy Valného shromáždění již 
nejsou:

 » MUDR. Oldřich Ryšavý (*1958)

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) 
člen Rady 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) 
zastupitel 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 představenstva 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

 » Milan Vojta, M.A. (*1983) 
místostarosta města Břeclav 
člen Kontrolní komise od 26. 5. 2015

 » Mgr. Petr Kostík (*1950) 
předseda Kontrolní komise 
místostarosta města Slavkov u Brna

Krajská hospodářská komora 
jižní Moravy

 » Ing. Mgr. Milan Šouba (*1956) 
člen Dozorčí rady Krajské 
hospodářské komory jižní Moravy 

 » Josef Vrba (*1945) 
místopředseda představenstva 
Okresní hospodářské komory 
Blansko

Změny v Kontrolní komisi 
v roce 2014, respektive 
do uzávěrky výroční zprávy

Členy kontrolní komise již nejsou:

 » Ing. Luboš Kuchynka (*1950)

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.
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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

 » Ing. arch. Milana Grauová (*1968) 
Chairman of the Association 
of South Moravian Cities and 
Municipalities 
Member of the General Assembly 
since 19.3.2015

 » Ing. Michal Štefl (*1956) 
Chairman of the Regional Chamber 
of Commerce of South Moravia

Changes in the General 
Assembly in 2014, or until 
the closing date of the Annual 
Report

Members no longer working in 
the General Assembly:

 » MUDR. Oldřich Ryšavý (*1958)

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) 
Member of the Council 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) 
Member of the Assembly of the City 
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) 
Chairman of the board of the District 
Chamber of Commerce of Břeclav

 » Ing. Theodor Dvořák (*1951) 
Chairman of the board of the District 
Chamber of Commerce of Znojmo

 » Ing. Stanislav Holemý (*1953) 
Chairman of the board of the District 
Chamber of Commerce of Vyškov

 » Ing. Luděk Šebesta (*1955) 
Chairman of the board of the District 
Chamber of Commerce of Hodonín

 » Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA (*1959) 
Chairman of the board of 
the 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

 » Milan Vojta, M.A. (*1983) 
Deputy mayor of Břeclav 
Member of the Monitoring 
Committee since 26. 5. 2015

 » Mgr. Petr Kostík (*1950) 
Chairman of the Monitoring Committee 
Deputy mayor of Slavkov u Brna

Regional Chamber of Commerce 
of South Moravia

 » Ing. Mgr. Milan Šouba (*1956) 
Member of the Supervisory Board 
of the Regional Chamber of South 
Moravia

 » Josef Vrba (*1945) 
Board Member of the District 
Chamber of Commerce of Blansko

Changes in the Monitoring 
Committee in 2014, or until 
the closing date of the Annual 
Report

Members no longer working in 
the Monitoring Committee:

 » Ing. Luboš Kuchynka (*1950)

RDA SM ADMINISTRATIVE STRUCTURE IN 2014

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. 
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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která v roce 2014 zaměstnávala 
19 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.

The Regional Development Agency of South Moravia, which employed 
19 people in 2014, 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.
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ČLENSTVÍ V ČARA 

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.

Partnery asociace 
jsou:

 » Asociace inovačního 
podnikání ČR

 » Ministerstvo pro místní  
rozvoj ČR

 » Centrum pro regionální  
rozvoj ČR

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.

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 (AIP ČR), která 
plní úlohu nevládání organizace 
podporující oblast inovačního 
podnikání.

V rámci spolupráce spoluorganizovala 
RRA JM s AIP ČR 13. ročník odborné 
konference „Inovace a technologie 
v rozvoji regionů“, která byla součástí 
doprovodného programu Stavebních 
veletrhů Brno 2014. Současně jsme 
se aktivně podíleli na přípravě 
akce „Týden inovací“, který proběhl 
v prosinci 2014 v Praze. Během této 
týdenní akce se uskutečnily tři 
odborné sekce – 21. Mezinárodní 
sympozium INOVACE 2014, 
21. Mezinárodní veletrh invencí 
a inovací a 19. ročník Ceny inovace 
roku 2014.
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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.

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

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. 

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 (AIE CR), 
which is a non-governmental 
organization promoting innovative 
entrepreneurship. In cooperation 
the RDA SM and AIE CR together 
organised the 13th annual conference 
‘Innovation and Technologies in 
Regional Development’ which was 
part of the accompanying programme 
for the International Building Fair 
Brno 2014.

At the same time we participated in 
the preparation for the ‘Innovation 
Week’ event which took place 
in Prague in December 2014. 
Three specialist sections were 
involved – the 21st International 
Symposium INNOVATION 2014, 
the 21st International Fair of 
Inventions and Innovations and 
the 19th Annual Innovation of the Year 
Award 2014. 
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RRA JM pro zvýšení turistické 
atraktivity regionu vytvořila 
turistickou nabídku založenou 
na tématu napoleonských tažení 
Evropou na počátku 19. století. 
V Jihomoravském kraji totiž 
neproběhla pouze slavná Bitva tří 
císařů u Austerlitz – Slavkova u Brna, 
ale například také bitva u Znojma 
roku 1809.

Úvodní část projektu Morava 
napoleonská byla v období březen 
2011 – únor 2013 spolufinancována 
z prostředků ROP Jihovýchod 
a Jihomoravského kraje, kdy byl 
tento turistický produkt vytvořen. 
V navazující fázi udržitelnosti 
projektu, který je spolufinancován 
prostředky Jihomoravského kraje, se 
aktivity dynamicky rozvíjely a byla 
realizována celá řada činností nejen 
v oblasti propagace a marketingu, ale 
také v oblasti spolupráce se subjekty 
v regionu i mimo něj.

Napoleon 
v Brně

RRA JM ve spolupráci s Moravskou 
galerií v Brně a Jezdeckým klubem 
Acaballado zorganizovala akci 
Napoleon v Brně, kterou navštívilo 
odhadem 2 500 lidí, a proto patří 
mezi nejúspěšnější aktivity RRA JM 
konané v roce 2014. Tato akce se 
konala v centru Brna v sobotu 
22. listopadu a připomenula příjezd 
císaře Napoleona do Brna. 

Napoleon I. Bonaparte přijel do Brna 
20. listopadu 1805 a ubytoval 
se v Místodržitelském paláci. 
Francouzská armáda tehdy obsadila 
Brno prakticky bez boje, protože 
rakouská posádka opustila dokonce 
i pevnost Špilberk a ustoupila 
k Olomouci. Napoleon a jeho vojáci 
pak využili město jako zázemí, 
které potřebovali pro přípravu 
na nadcházející vítěznou bitvu 
u Slavkova (2. prosince 1805). 

Na této akci byl k vidění průvod 
vojáků a historického kočáru 
taženého dvojspřežím městem 
za doprovodu dragounů na koních 
a bubeníků, konala se i videoprojekce 
s ozvučením, která byla promítána 
na fasádu Místodržitelského paláce 
a proběhla i modlitba za všechny 
padlé v kostele sv. Tomáše. Součástí 
programu byla i ochutnávka 
francouzských specialit a návštěvníci 
mohli zažít i ojedinělou atmosféru 
historického bálu. Mimořádně 
k této příležitosti Moravská galerie 
zpřístupnila ve večerních hodinách 
svou expozici obrazů Umění od gotiky 
po 19. století. 

K této velmi úspěšné akci byl 
zřízen samostatný facebookový 
profil (  napoleonvbrne), který je 
využíván především pro propagaci 
akce na veřejnosti a webové stránky 
www.napoleonvbrne.cz.

Mobilní 
aplikace

V rámci propagace byla vytvořena 
i mobilní aplikace pro tzv. chytré 
telefony a tablety s důrazem 
na zajímavou vizuální prezentaci 
vybraných turistických cílů. Tato 
aplikace je první multimediální 
aplikací o nejvýznamnějších místech 
napoleonských válek, které proběhly 
na jižní Moravě. Aplikace je vyrobena 
v české jazykové mutaci a je volně 
dostupná pro operační systémy 
Android a iOS.

Webová 
prezentace

Další informace a zajímavosti 
nejenom o projektu jsou dostupné 
na webových stránkách 
www.morava-napoleonska.cz. Zde 
lze najít informace o 30 vybraných 
turistických cílech, 8 navrhovaných 
turistických trasách a zejména 
kalendář akcí, které mají spojitost 
s napoleonskými válkami 
(rekonstrukce bitev, vzpomínkové 
akce, kulturní události atd.). 

Na webových stránkách je možné 
také stáhnout informační brožuru 
cestovního průvodce nebo shlédnout 
propagační filmy s napoleonskou 
tematikou týkající se jižní Moravy, 
a to včetně filmových dokumentů 
vyrobených pro pořad České televize 
Toulavá kamera nebo reportáž 
o tvorbě a instalaci obrazu „Napoleon 
v korunovačním rouchu“. Další 
snímky s tematikou napoleonských 
válek jsou zde průběžně doplňovány.

Velmi důležitou formou prezentace 
je i facebookový profil projektu 

 Morava.napoleonska.akce, který 
si postupně získává další tuzemské 
i zahraniční příznivce.

MORAVA NAPOLEONSKÁ

Na jižní Moravě existuje vysoký 
potenciál turistického ruchu daný 
zejména 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.
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To improve the region’s attractiveness 
to tourists the RDA SM has created 
an offer for tourists based on 
the theme of Napoleon’s European 
campaigns at the beginning of 
the 19th century. In the South 
Moravian Region there was not only 
the famous Battle of Austerlitz at 
Slavkov u Brna, but also the Battle of 
Znojmo in 1809.

The introductory part of 
the Napoleonic Moravia project 
was co-financed with funds from 
the ROP South-East and the South 
Moravian Region in the period from 
March 2011 to February 2013, when 
this tourism ‘product’ as created. In 
the ensuing sustainability phase of 
the project, co-financed with funds 
from the South Moravian Region, 
it has developed dynamically and 
a whole range of activities have been 
taking place, not just in promotion 
and marketing, but also in the area of 
cooperation with entities both within 
and beyond the region.

Napoleon 
in Brno

Together with the Moravian Gallery in 
Brno and the Acaballado Horse-riding 
Club RDA SM organised the event 
Napoleon in Brno, which was attended 
by an estimated 2 500 people, 
making it one of the most successful 
activities of RDA SM in 2014. 
The event took place in the centre 
of Brno on Saturday November 

22 to commemorate the Emperor 
Napoleon’s entry into Brno. 

Napoleon Bonaparte came to Brno 
on November 20, 1805, and stayed 
at the Governor’s Palace. Since 
the Austrian army had abandoned 
the city and even the Špilberk 
fortress, retreating to Olomouc, 
the French army was able to occupy 
Brno virtually without a fight. 
Napoleon and his soldiers then used 
the city as his base for preparations 
for the upcoming Battle of Austerlitz 
(December 2, 1805). 

At this commemorative event there 
was a parade of soldiers and historic 
carriages drawn by pairs through 
the city accompanied by dragoons on 
horseback and drummers. There was 
also a video projection with sound 
on the wall of the Governor’s Palace, 
and prayers were offered for all 
those that fell in St. Thomas’ Church. 
The programme also included 
an opportunity to taste French 
specialities and visitors were able to 
experience the unique atmosphere 
of a historic ball. Especially for 
this occasion the Moravian Gallery 
opened its exhibition Art from 
the Gothic to the Nineteenth Century 
in the evening.

A separate Facebook profile was set 
up (  napoleonvbrne) for this very 
successful event, used mainly to 
promote it to the public, along with 
the website www.napoleonvbrne.cz.

Mobile 
Applications

As part of the promotional campaign 
mobile applications were created 
for smartphones and tablets with 
an emphasis on presenting selected 
tourist destinations in an interesting 
visual manner. This application in 
the first multimedia application 
on the most significant places in 
South Moravia associated with 
the Napoleonic wars. The application 
is in Czech and is freely accessible 
via the Android and iOS operating 
systems.

Web 
Presentation

Further information and points 
of interest, not just about this 
project, are available on the website 
www.morava-napoleonska.cz. There 
is information on 30 selected tourist 
destinations, 8 proposed tourist 
trails, and a calendar of events with 
links to the Napoleonic wars (battle 
re-enactments, commemorative 
events, cultural events, etc.).

On the website it is also possible to 
download travel guide brochures 
or to watch promotional films on 
Napoleonic themes connected to South 
Moravia, including documentaries 
produced for Czech Television’s 
Roving Camera programme as well 
as about the creation and installation 
of the picture ‘Napoleon in his 
Coronation Robes’. Other images 
on Napoleonic themes are regularly 
added there.

A very important form of 
presentation is the project’ Facebook 
profile  Morava.napoleonska.akce, 
which is steadily gaining further 
followers at home and abroad.

NAPOLEONIC MORAVIA

South Moravia has great 
potential for tourism, mostly as 
a result of natural and cultural 
sites. Aside from well-known 
tourist attractions such as 
the Lednice-Valtice complex, there 
are other locations that are also 
attractive but which bring in 
fewer tourists than they might.
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Jde o pilotní mikroregiony 
Vranovsko, Horňácko a Malá Haná.

Pilotní mikroregion 
Vranovsko

RRA JM kontinuálně usiluje 
o zlepšení podmínek rozvoje 
cestovního ruchu Vranovska, a to 
formou podpory marketingu jako 
turistické destinace, a dále napomáhá 
zlepšení podmínek pro rozvoj 
cykloturistiky. Smyslem těchto 
aktivit je vybudování funkčního 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru jako platformy pro další 
rozvoj regionu.

V rámci těchto činnosti byl například 
do ostrého provozu uveden webový 
portál na podporu destinace 
www.navstivtevranovsko.cz 
a facebookový profil 

 navstivtevranovsko. Současně 
byly vytvořeny manuály k těmto 
informačním portálům, které 
pomáhají pracovníkům při tvorbě 
a spravování obsahové náplně.

Pilotní mikroregion 
Horňácko

Po dohodě s vedením Dobrovolného 
svazku obcí mikroregionu Horňácko 
probíhají v rámci našich aktivit práce 
na vybudování webového portálu 
mikroregionu, protože mikroregion 
doposud vlastní webové stránky 
s informacemi o klíčových nebo 
rozvojových tématech (např. podpora 
podnikání či skupinový vodovod 
Horňácka) nemá. Současné portály 
věnované Horňácku pokrývají pouze 
informace z aktuálního kulturně-
-společenského a folklórního dění 
a částečně z cestovního ruchu.

Pilotní mikroregion 
Malá Haná

Činnost RRA JM se soustředila 
především na individuální konzultace 
vlastních rozvojových projektů 
a informování o možnostech 
dotačních programů.

Konzultační činnost ve všech 
pilotních socioekonomicky slabších 
mikroregionech je poskytována 
ke konkrétním záměrům v různých 
fázích rozpracovanosti. Jedná se 
přitom o pestrou směs projektových 
záměrům, jako jsou například 
záměry na rekonstrukce starých 
objektů, stavby silnic, rekonstrukce 
víceúčelových hřišť, stavba 
ekologické školky a modernizace 
základních škol, výstavba vodojemu, 
zároveň probíhají i konzultace 
potencionálních projektových 
záměrů. 

Studijní cesta 
aneb podpora 
přenosu 
zkušeností

RRA JM zorganizovala dvoudenní 
studijní cestu pro lokální aktéry 
do Moravskoslezského kraje. 
Tento kraj byl vybrán s cílem 
výměny zkušeností s realizací 
úspěšných příkladů podnikatelské 
infrastruktury v regionu, který 
se potýká s podobnými důsledky 
hospodářských a strukturálních 
změn (nezaměstnanost, odliv 
produktivní věkové skupiny) jako 
některé regiony Jihomoravského 
kraje. Ke spolupráci na přípravě 

odborného programu byla přizvána 
Agentura pro regionální rozvoj 
Ostrava. 

Studijní cesty se zúčastnilo 
23 zástupců obcí a měst 
a zástupci vládní agentury 
CzechInvest. Odborný program byl 
zprostředkován formou návštěvy 
čtyř vybraných lokalit s prezentací 
starostů a místních expertů.

Navštíveny byly tyto 
čtyři lokality:

 » venkovská průmyslová zóna 
Třanovice, 

 » bývalý černouhelný důl v obci 
Horní Suchá (dnes Průmyslová zóna 
František),

 » podnikatelské portfolio obce Bolatice, 
 » a průmyslová zóna Kopřivnice.  

Společným jmenovatelem všech 
prezentovaných projektů je 
komplikované dědictví předešlé 
politické éry s pozůstatky 
protěžovaného systému centrálně 
plánované ekonomiky uchopené 
zástupci obcí, kteří byli ochotni 
se s nadstandardním úsilím 
s předloženou výzvou vypořádat a jít 
do rizika realizace s vidinou nejistých 
výsledků.

Výsledkem jsou ojedinělé příklady 
úspěšně fungujících podnikatelských 
zón se záviděníhodným klientským 
portfoliem, které nemalou měrou 
přispělo k likvidaci rostoucí 
nezaměstnanosti. Tento fakt může 
být vhodným motivačním prvkem 
pro cílovou skupinu a do budoucna 
je jasným argumentem pro zvážení 
aplikace podobných schémat 
realizace podnikatelských ploch 
na území strukturálně postižených 
regionů Jihomoravského kraje.

ROZVOJ PILOTNÍCH SOCIOEKONOMICKY SLABŠÍCH REGIONŮ 

RRA JM v koordinaci s Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje 
systematicky podporuje 
rozvoj vybraných pilotních 
socioekonomicky slabších 
mikroregionů Jihomoravského kraje.
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These are the pilot micro-regions of 
Vranovsko, Horňácko and Malá Haná. 

Vranovsko  
Pilot Micro-region

The RDA SM is continually striving 
to improve the conditions for 
the development of tourism in 
Vranovsko, in the form of marketing 
support as a tourism destination, 
as well as helping to improve 
the conditions for the development 
of bicycle touring. The intent of these 
activities is to build up functioning 
partnership of the public and private 
sectors as a platform for the further 
development of the region.

As part of these activities for 
example there is a web portal 
to support this destination 
www.navstivtevranovsko.cz 
and the Facebook profile 

 navstivtevranovsko. At the same 
time a manual was created for these 
information portals which help staff 
in the creation and administration of 
content.

Horňácko  
Pilot Micro-region

As part of our activities after 
agreement with the leadership of 
the Voluntary Association of Towns 
of the Horňácko Micro-region 
we are creating a web portal for 
the micro-region, since until now 
the micro-region did not have its 
own website with information on 
important and developmental themes 
(for example support for business 
or the Horňácko watermains). 
Horňácko’s current web portal only 
provides information on cultural, 
social and folklore events and to some 
extent on tourism.

Malá Haná  
Pilot Micro-region

RDA SM activities have mainly been 
focused on consultation on their own 
development projects and providing 
information on the possibilities of 
grant programmes.

Consulting in all the pilot 
socioeconomically weaker 
micro-regions provided for concrete 
plans in various phases of completion. 
This concerns a colourful mixture 
of project plans, such as for example 
plans for the reconstruction 
of old buildings, road building, 
the reconstruction of multi-purpose 
playing fields, the construction 
of ecological nursery schools and 
the modernisation of primary 
schools, reservoir construction 
as well as consulting on potential 
project plans. 

A Study Trip 
or Support for 
the Transfer 
of Experience

The RDA SM organised a two-day 
study trip for local actors to 
the Moravian-Silesian Region. This 
region was picked with the aim of 
exchanging information on examples 
of the successful implementation 
of business infrastructure in 
a region that is encountering similar 
challenges arising from economic and 
structural changes (unemployment 
and an exodus of economically 
productive age groups) to those in 
some parts of the South Moravian 
Region. The Regional Development 

Agency Ostrava was invited to help in 
preparing the specialised programme. 

23 representatives of towns and 
villages as well as representatives of 
the government agency CzechInvest 
participated. The specialist 
programme involved visits to four 
selected localities with presentations 
from mayors and local experts.

Four localities were visited:

 » Třanovice Rural Industrial Zone,
 » The former coalmine in Horní Suchá 

(now Industrial zone František),
 » Bolatice business portfolio,
 » Kopřivnice Industrial Zone.  

All the presented projects have in 
common their inheritance from 
the previous political era with 
the remnants of the favoured 
centrally planned economic 
system that was taken up by 
the representatives of towns 
and villages who were willing to 
make exceptional efforts to meet 
the challenge presented and accept 
the risks of implementation with 
the prospect of uncertain outcomes. 

The result has been exceptional 
examples of successfully functioning 
industrial zones with an enviable 
client portfolio, making a not 
insignificant contribution to 
combatting growing unemployment. 
This could provide suitable 
motivation for the target group and 
for the future is a clear argument for 
considering the application of similar 
schemes for the creation of industrial 
zones in the structurally affected 
areas of the South Moravian Region.

DEVELOPMENT OF THE PILOT SOCIOECONOMICALLY WEAKER REGIONS 

The RDA SM in coordination with 
the South Moravian Regional 
Authority is systematically 
supporting the development 
of socioeconomically weaker 
micro-regions of South Moravia.
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Putovní výstava 
úspěšně 
regenerovaných 
brownfieldů

Regionální rozvojová agentura 
jižní Moravy pro rok 2014 připravila 
putovní výstavu úspěšně řešených 
příkladů nevyužívaných areálů 
a objektů Jihomoravského kraje. Tato 
aktivita vychází z poptávky odborné 
i laické veřejnosti po inspirujících 
a motivačních úspěšně realizovaných 
projektech a navazuje tak na původní 
publikační činnost RRA JM.

Do putovní výstavy bylo vybráno 
sedm úspěšně realizovaných projektů 
jihomoravských brownfieldů, u nichž 
jsou na velkoformátové prezentaci 
uvedeny stručné informace 
o lokalitě/projektu (parametry, 
fotodokumentace před a po, umístění 
na mapě JMK).

Mezi prezentované lokality byly 
vybrány:

 » Brněnská bývalá textilní 
továrna Moravan

 » Areál Rosicko-oslavanského 
černouhelného revíru KUKLA 
(Strojírna Oslavany)

 » Kaprálův mlýn (Ochoz u Brna)
 » Bývalá kasárna v Hodoníně
 » Cukrovar Židlochovice
 » Galant Mikulov – továrna na výrobu 

kožené galanterie fy Gala Prostějov
 » Turistické centrum Veselska 

(Panský dvůr Veselí nad Moravou) 

Putovní výstava byla instalována 
v prostorách kulturního centra 
ve Veselí nad Moravou, ve foyer 
městského úřadu v Hodoníně 
a v prostorách Galerie Orlovna 
v bývalém židlochovickém 
cukrovaru. Výstava bude výhledově 
uvedena v prostorách Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, 
v prostorách Urban centra Magistrátu 
města Brna a v dalších obcích, jejichž 
lokality jsou prezentovány. 

V současnosti je v Jihomoravském 
kraji téměř 600 brownfieldů, 
některé z nich jsou prostřednictvím 
portálu www.brownfieldy-jmk.cz 
prezentovány jako nabídka 
potenciálním zájemcům a investorům.

Národní 
strategie 
brownfieldů

RRA JM v roce 2014 zastupovala 
Jihomoravský kraj při aktualizaci 
Národní strategie regenerace 
brownfieldů, kterou provádí vládní 
agentura CzechInvest. Současně 
probíhá i spolupráce na aktualizaci 
národní databáze brownfieldů, která 
je dostupná na www.brownfieldy.cz.

Konference 
regenerace 
brownfieldů

RRA JM připravila i v roce 2014 
odbornou konferenci na téma 
„Regenerace brownfieldů 
v Jihomoravském kraji“.

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. 

Do uzávěrky této Výroční zprávy 
byla pod záštitou předsedy 
Výboru pro regionální rozvoj 
Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje Mgr. Davida Macka, M.A., 
zorganizována další tematická 
odborná konference „Regenerace 
brownfieldů v Jihomoravském 
kraji“, která byla organizována 
ve spolupráci s Agenturou pro 
regionální rozvoj Ostrava. Jejím 
obsahem byla především finanční 
a institucionální podpora regenerace 
brownfieldů, ale zazněly zde 
i přístupy podpory regenerace 
brownfieldů v Jihomoravském 
a Moravskoslezském kraji, včetně 
úspěšných případových studií.

BROWNFIELDS
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Travelling 
exhibition of 
successfully 
regenerated 
brownfield sites

For 2014 the Regional Development 
Agency South Moravia prepared 
a travelling exhibition of successfully 
resolved examples of disused areas 
and buildings in the South Moravian 
Region. This activity was the result 
of requests from both experts and 
the general public to see inspiring and 
motivational successfully realised 
projects and follows on from earlier 
RDA SM publishing activities.

Seven successfully realised South 
Moravian brownfield sites were 
selected for the travelling exhibition, 
in which there are large-format 
presentations giving brief 
information on the localities and 
projects (parameters, photographic 
documentation from before and after, 
and location on the map of the South 
Moravian Region).

The selected presented 
localities are:

 » Brno’s Moravan former textile factory 
 » Area of the Rosice-Oslavany coalfield 

KUKLA (Oslavany machine works)
 » Kaprálův mlýn (Ochoz u Brna)
 » Former barracks in Hodonín
 » Židlochovice sugar refinery
 » Galant Mikulov – factory for 

the production of leather goods for 
Gala Prostějov

 » Tourist Centre of the Veselsko Region 
(Panský dvůr Veselí nad Moravou) 

The travelling exhibition was 
displayed in the cultural centre in 
Veselí nad Moravou, in the foyer of 
the municipal office in Hodonín and 
in the premises of the Galerie Orlovna 
in the former Židlochovice sugar 
refinery. In the near future it will 
also be seen in the South Moravian 
Regional Authority, at the Brno City 
Authority’s Urban Centre and in 
other towns and villages that contain 
presented localities. 

At present there are almost 
600 brownfield sites in the South 
Moravian Region, some of which 
are presented to potential buyers 
and investors on the portal 
www.brownfieldy-jmk.cz.

National 
Brownfield 
Regeneration 
Strategy

In 2014 the RDA SM represented 
the South Moravian Region in 
the process of revising the National 
Brownfield Regeneration 
Strategy, which was carried out 
by the government’s CzechInvest 
agency. Currently it is also 
cooperating in updating the National 
Database of Brownfields, available at 
www.brownfieldy.cz.

Conference 
on the 
regeneration of 
brownfield sites

In 2014 RDA SM also prepared 
the specialised conference 
‘Brownfields Regeneration in 
the South Moravian Region’.

 The aim was to provide owners of 
disused sites and buildings current 
information on the availability 
and state of preparation of grants 
from EU resources for the period 
2014–2020, a chance to become 
acquainted with the state of the issue 
in the region and with successful 
regeneration projects. 

At the closing of this Annual Report 
a further specialised conference, 
‘Brownfields Regeneration in 
the South Moravian Region’, was held 
under the patronage of the chairman 
of the Regional Development 
Committee of the Assembly of 
the South Moravian Region, David 
Macek, organised in cooperation with 
the Regional Development Agency 
Ostrava. It was mainly concerned 
with financial and institutional 
support for the regeneration of 
brownfield sites, but there was 
also information on approaches 
to the regeneration of brownfields 
in the South Moravian and 
Moravian-Silesian Regions including 
case studies of successful projects.

BROWNFIELD SITES
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Česko-rakouská 
spolupráce

Regionální rozvojová agentura 
jižní Moravy dlouhodobě zastávala 
funkci administrátora Fondu malých 
projektů (FMP) v regionu jižní 
Morava / Dolní Rakousko.

Jeho cílem bylo a 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 2014 proběhlo poslední 
kolo sběru projektových žádostí 
uplynulého programovacího období, 
do kterého se přihlásilo 20 projektů, 
z nichž bylo k finanční podpoře 
vybráno 17 projektů s rozpočtem 
necelých 220 tis. EUR.

Vzhledem k novému rozpočtovému 
období 2014–2020 byla realizována 
i řada navazujících aktivit 
s rakouskými partnery spojených 
s přípravou nového Fondu malých 
projektů.

Příklady 
podpořených 
projektů z FMP 
v roce 2014

Projekt: Fotbalem 
ke zdraví

Nositel projektu: Občanské sdružení 
FC Zbrojovka Brno 

Společné soustředění 17letých 
fotbalistů z rakouského klubu SKN 
St. Pölten a českého fotbalového 
klubu klubu FC Zbrojovka Brno.

Projekt: Management péče 
a předcházení škodám 
na hraničních vodách

Nositel projektu: Povodí Moravy, s.p. 

Dvoudenní konference na Břeclavsku 
zaměřená na setkávání zástupců 
orgánů ochrany přírody, státní správy 
a regionů Jihomoravského kraje 
a Dolního Rakouska spolu se 
zemědělskými a lesními hospodáři 
a s vodohospodáři.

Projekt: Příběhy železné 
opony – cesta ke svobodě

Nositel projektu: Občanské sdružení 
PAMĚŤ 

Patnáct životních osudů a příběhů 
z různých míst, různých časů 
a různých metod o překonání železné 
opony česko-rakouského příhraničí. 
Součástí projektu je i mobilní aplikace 
„Příběhy železné opony“.

Projekt: Zahradní 
turistika na  
česko-rakouském pomezí

Nositel projektu: Bylinková zahrada 
Tiree Chmelar ve Valticích ,z.s. 

Vytvoření internetových stránek 
www.zahradnituristika.cz, mobilní 
aplikace a mapy s popisem 
75 česko-rakouských zahrad a akcí 
v nich pořádaných. 

Zahraniční 
regiony

Zástupce RRA JM se účastní 
zahraničních obchodně politických 
delegací, zároveň poskytujeme 
školení zahraničním delegacím o dění 
v Jihomoravském kraji. V roce 2014 
se RRA JM proto aktivně zapojila 
do spolupráce s následujícími zeměmi:

Srbská republika

Zahraniční pracovní cesta 
do Šumadije v Srbsku, kdy hlavním 
cílem cesty byla účast na slavnostním 
zasedání města Kragujevac, při kterém 
byl vyznamenán titulem „Čestný 
občan města Kragujevac“ RNDr. Igor 
Poledňák. V souvislosti s tímto 
oceněním došlo i ke zhodnocení 
dosavadní spolupráce mezi 
Jihomoravským krajem a Šumadijí.

Republika Tatarstán

Zahraniční podnikatelské mise 
do Republiky Tatarstán, která 
ukázala silné elementy pro budoucí 
spolupráci především v oblasti vědy, 
výzkumu a inovací.

Litevská republika, 
Irácká republika

Zahraničním delegacím, které se 
nacházely na území JMK na studijním 
pobytu, bylo poskytnuto školení 
a přednášky o problematice 
regenerace brownfieldů a celkové 
podpoře regionálního a lokálního 
rozvoje ze strany RRA JM.

Slovenská republika

V rámci propagačních aktivit 
vybraných projektů Jihomoravského 
kraje, zejména Moravy napoleonské, 
se zástupci RRA JM zúčastnili 
vzpomínkové akce „Uhájili jsme 
Bratislavu“. Tato akce měla konkrétní 
napojení na aktivity projektu Morava 
napoleonská, a proto byly se zástupci 
Bratislavského samosprávného 
kraje projednány možnosti vzájemné 
spolupráce v oblasti „napoleoniky“. 
Dlouhodobě probíhá diskuse se 
samosprávou příhraničních oblastí 
o společných aktivitách podél hranice.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
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Czech-Austrian 
cooperation

The Regional Development Agency 
South Moravia has long administered 
the Small Project Fund (SPF) in 
the region of South Moravia / Lower 
Austria.

The aim is to develop contacts 
between inhabitants and institutions 
in the border areas, in the process 
overcoming the imaginary barriers 
existing in people’s minds. This newly 
established cooperation can then 
drive development on land that due to 
its position was relatively isolated. 

In 2014 the last applications for 
the previous programme period were 
accepted, with 20 projects applying, 
from which 17 were chosen to receive 
financial support with a budget of 
just under 220 thousand euros.

With respect to the new budgetary 
period of 2014-2020 a range of 
connected activities were carried out 
with the Austrian partners linked to 
preparation of the new Small Projects 
Fund (SPF).

Examples 
of projects 
supported by 
the SPF in 2014

Project: Football for health

Project holder: FC Zbrojovka Brno 
Civic Association

A get together of 17-year-old 
footballers from the Austrian club 
SKN St. Pölten and the Czech 
FC Zbrojovka Brno.

Project: Management 
of care and damage 
prevention on border 
waters

Project holder: Povodí Moravy, s.p. 

A two-day conference in 
the Břeclavsko area focussing on 
meetings of representatives of 
nature conservation bodies, state 
administration and the South 
Moravian and Lower Austrian 
Regions together with farmers and 
foresters and with water managers.

Project: Iron Curtain 
Stories – Journeys to 
Freedom

Project holder: Občanské sdružení 
PAMĚŤ (Civic Association Memory)

Fifteen life stories from various times 
and places, and various means of 
crossing the Iron Curtain on 
the Czech-Austrian border. Part of 
the project is the mobile application 
‘Iron Curtain Stories’.

Project: Garden Tourism 
on the Czech Austrian 
Border

Project holder: Herb Garden Tiree 
Chmelar in Valtice, z.s.

The creation of the website 
www.zahradnituristika.cz, 
a mobile application and maps with 
descriptions of 75 Czech-Austrian 
gardens and events held in them.

Foreign Regions
The RDA SM participated in foreign 
business delegations and in the opposite 
direction provided training of foreign 
delegations at events in the South 
Moravian Region. In 2014 the RDA SM 
was actively engaged in cooperation 
with the following countries:

Serbian Republic

A foreign working trip to Šumadija in 
Serbia, when the main aim of the trip 
was to participate in a ceremonial 
session in the city of Kragujevac, 
at which Igor Poledňák was made 
an honorary citizen of the city of 
Kragujevac. Together with this 
award there was also an evaluation 
of the cooperation so far between 
the South Moravian Region and 
Šumadija.

Republic of Tatarstan

A foreign business mission to 
the Republic of Tatarstan, which 
demonstrated strong elements for 
future cooperation, especially in 
the fields of science, research and 
innovation.

Republic of Lithuania, 
Republic of Iraq

These foreign delegations which 
visited the South Moravian Region 
on a study trip, were given training 
and lectures on the issues of 
the regeneration of brownfield sites 
and overall support for regional and 
local development from the RDA SM.

Slovak Republic

Within the promotional activities 
of selected South Moravian Region 
projects, especially Napoleonic Moravia, 
RDA SM representatives participated in 
the commemorative event ‘We Defended 
Bratislava’. This action had concrete 
links to the Napoleonic Moravia 
project, and therefore the possibilities 
of cooperation on ‘Napoleonics’ were 
discussed with representatives of 
Bratislava’s local government. There 
have been long-running discussions 
with local government in the border 
areas on joint activities along the border.

INTERNATIONAL COOPERATION
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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. 
Úspěšně lokalizované firmy, mezi 
které patří například společnosti 
Honeywell, FEI Copmpany nebo 
Daikin Devices, zde proinvestovaly 
6,5 miliard Kč a vytvořily téměř 
10 000 nových pracovních pozic.

Z tohoto důvodu se i v roce 
2014 RRA JM aktivně podílela 
na poskytování servisu zahraničním 
i domácím investorům, tzv. after-care 
aktivitám 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. 
Ředitel RRA JM zastával funkci 
předsedy Koordinační skupiny 
RIS 3 JMK.

 Projektový management

RRA JM se v roce 2014 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 v této oblasti v roce 
aktivně angažovala, přesahuje částku 
50 mil. korun.

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 zařazeného 
do sítě UNESCO. 

Tato spolupráce spočívá např. 
v konzultaci rozvojových záměrů 
území, podílení se na realizaci 
projektů a také na rozvíjení principu 
tzv. participativního managementu 
území (= správy určitého území 
za účasti místních subjektů). 
Spolupráce je proto zaměřena 
na propagování šetrného využívání 
a ochrany krajiny s účasti místních 
obyvatel a hospodařících subjektů. 

Rok 2014 byl rokem 10. výročí vzniku 
BRDM, a proto došlo na hodnocení 
vrcholnými orgány UNESCO. 
Toto oficiální hodnocení činnosti 
BRDM ale konstatovalo, že BRDM 
může sloužit jako vzor pro ostatní 
členy Světové sítě biosférických 
rezervací. Tímto se stala první českou 
biosférickou rezervací, která byla 
označena za model pro Světovou 
síť biosférických rezervací. Sdělení 
UNESCO současně vyvrací názory 
většiny představitelů českého 
Sekretariátu programu Člověk 
a biosféra (oficiální představitel 
českých biosférických rezervací), 
kteří aktivity a participativní 
management BRDM od jejího 
vzniku kritizují a snažili se prosadit 
konzervativní přístupy zavedené 
před řadou let v ostatních českých 
dříve vyhlášených biosférických 
rezervací.

Rozvoj 
vinařství 
Jihomoravského 
kraje

RRA JM dlouhodobě spolupracuje 
s Národním vinařským centrem 
(NVC) ve Valticích, Vinařským 
fondem ČR a Svazem vinařů ČR, 
kdy předmětem této spolupráce 
je zejména koordinace aktivit 
vyvíjených pro pracovníky 
v oboru vinohradnictví a vinařství 
i pro cílovou skupinu domácích 
a zahraničních turistů. Zaměstnanec 
RRA JM vykonává funkci 
místopředsedy Správní rady NVC.

Hospodaření 
s vodou 
v krajině

RRA JM se dlouhodobě zaměřuje 
na osvětové aktivity zaměřené 
na problematiku životního prostředí. 

V roce 2014 proto ve spolupráci s JMK 
a SOM JM uskutečnila další odborné 
semináře na téma „Hospodaření 
s vodou v krajině, klimatické 
změny a ochranu vodních zdrojů 
v Jihomoravském kraji“. Ty jsou 
určeny zejména pro odbornou 
veřejnost i pro širší okruh zástupců 
institucí a dalších zájemců.

I na základě prezentované 
problematiky plynoucí z těchto 
seminářů bude RRA JM ve spolupráci 
s JMK a SOM JM i nadále pokračovat 
v osvětové činnosti zaměřené 
na problematiku hospodaření s vodou 
v krajině. Současně bude i podporovat 
opatření, která by měla pomoci 
zadržet vodu v krajině.

OSTATNÍ AKTIVITY
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Investment 
support

Since 2000 the RDA SM has been 
providing a complete service to 
foreign investors. To date it has 
actively participated in dozens 
of investment projects, of which 
49 have been successfully carried 
out in the South Moravian Region. 
Successfully localised companies, 
among them for example Honeywell, 
FEI and Daikin Devices, have invested 
6.5 billion Czech crowns here creating 
almost 10 000 new jobs.

For this reason in 2014 RDA SM 
continued to actively participate 
in providing foreign and domestic 
investors with so-called after-care 
activities and helping them to 
overcome various barriers to their 
business.

Innovation 
Support

South Moravian Region’s 
Regional Innovation 
Strategy

The RDA SM, together with the South 
Moravian Innovation Centre and 
other institutions has worked on 
the Regional Innovation Strategy 
of the South Moravian Region in 
the period 2009–2013 and participated 
in the implementation of RIS 4. 
The RDA SM Director held the post 
of chairman of the RIS 3 SMR 
Coordinating Group.

Project Management

In 2014 the RDA SM participated in 
the preparation and management 
of V&V projects, which involves 
effective cooperation between 
commercial enterprises and state 
universities. The combined budget 
of all the projects in this area that 
the RDA SM is actively involved in, 
exceeds 50 million crowns.

UNESCO 
Lower Morava 
Biosphere 
Reserve

The RDA SM has long cooperated 
with the Lower Morava Biosphere 
Reserve, public benefit corporation 
(BRDM in Czech), which administers 
the Lower Morava Biosphere Reserve, 
incorporated into the UNESCO 
network. 

This cooperation involves 
for example consultation on 
development plans for the territory, 
participation in the implementation 
of projects as well as in developing 
the principle of so-called participative 
landscape management (that is 
the administration of a certain 
landscape with the participation 
of local entities). For this reason 
the cooperation is focused on 
promoting careful use and 
protection of the landscape with 
the participation of local inhabitants 
and businesses. 

2014 marked the 10th anniversary 
of the creation of the BRDM, which 
meant that there was an assessment 
by UNESCO. This official evaluation 
of BRDM activities reported that 
the BRDM can act as an example 
for other members of the Man and 
Biosphere Network. This made it 
the first Czech biosphere reservation 
labelled as a model for the world 
network of biosphere reserves. 
UNESCO’s verdict at the same time 
counters the views of the majority of 
the officials in the Czech secretariat 
of the Man and Biosphere programme 
(the official representatives of Czech 
biosphere reservations), who have 
been critical of the activities and 
participative management of BRDM 
since its creation and have tried to 
impose the conservative principles 
established in the other earlier 
declared Czech biosphere reserves.

The development 
of wine-making 
in the South 
Moravian Region

The RDA SM has long cooperated 
with the National Wine Centre (NWC) 
in Valtice, the Czech Wine Fund and 
the Czech Winemakers Association, 
mainly coordinating development 
activities for workers in the fields of 
viticulture and viniculture as well 
as for a target group of domestic and 
foreign tourists. A RDA SM employee 
holds the post of deputy chair of 
the NWC Supervisory Board.

Water 
management 
in the 
landscape

For a long time the RDA SM has 
focused on educational activities 
concerning environmental issues. 

For this reason in 2014, together 
with the South Moravian Region and 
the Association of Towns and Villages 
of South Moravia (ATV SM) held 
specialised seminars on the theme 
‘Water management in the landscape, 
climate change and the preservation 
of water resources in the South 
Moravian Region’. These were aimed 
both at specialists in the field and 
a broader group of representatives 
of institutions and other interested 
parties.

Also on the basis of issues raised in 
these seminars the RDA SM together 
with the South Moravian Region and 
the ATV SM will continue in these 
educational activities concerned with 
the issues of water management in 
the landscape. At the same time they 
will continue to support measures 
designed to help preserve water 
resources in the landscape.

OTHER ACTIVITIES
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Morava 
napoleonská

V rámci projektu „Morava 
napoleonská“ byly natočeny tři 
krátké filmy a tři DVD s napoleonskou 
tematikou.

Krátké propagační filmy

 » Císařské lípa
 » Kovář dělostřelcem
 » Památníky napoleonské Moravy 

DVD

 » DVD o památníku na Žuráni a jeho 
autoru arch. Kerhartovi

 » DVD z předání repliky obrazu 
císařovny Josefíny

 » DVD o obrazu Napoleon 
v císařském rouchu 

Například DVD o obrazu Napoleon 
v císařském rouchu je filmovým 
dokumentem o zhotovení repliky 
obrazu Francoise Gérarda „Napoleon 
v korunovačním rouchu“, jehož 
originál je vystaven v zámku 
Fontainebleau u Paříže. Tento obraz 
byl následně vystaven do stálé 
expozice památníku Mohyla míru.

Natočené filmy a více 
informací o projektu jsou 
dostupné na domovských 
webových stránkách projektu 
www.morava-napoleonska.cz.

Bližší informace na 
libor.oplustil@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.

Survival Kit to 
South Moravia

V roce 2014 byla vydána již 13 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 PricewaterhouseCoopers 
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.

Grantový 
kalendář

RRA JM vydává v pravidelných 
měsíčních intervalech „Grantový 
kalendář“, který obsahuje výběr 
dotačních titulů Evropské unie, České 
republiky, Jihomoravského kraje, 
nadací a dalších institucí určených 
obcím a městům Jihomoravského 
kraje a jimi zřizovaným organizacím, 
případně neziskovým organizacím. 

Již od roku 2001 j 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 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 2014
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Napoleonic 
Moravia

In the ‘Napoleonic Moravia’ project 
three short films were shot and 
three DVDs with documentaries on 
Napoleonic themes were released.

Short promotional films

 » Imperial Linden
 » Smith Gunner
 » Memorials to Napoleonic Moravia 

DVD

 » DVD about the Žurán Monument and 
its architect Kerhart

 » DVD from the handing over of a copy 
of a portrait of the Empress Josephine

 » DVD about a portrait of Napoleon in 
his imperial robes 

For example the DVD about 
the portrait of Napoleon in his 
imperial robes is a documentary 
about the creation of a copy of 
Francoise Gérard’s ‘Napoleon in 
Coronation Robes’, the original of 
which is displayed in Fontainebleau 
Chateau in Paris. A replica of 
the picture was exhibited in 
the Governor’s Palace in Brno before 
being transferred to the permanent 
exhibition at the Peace Memorial. 

These films and further 
information on the project 
are available on the website 
www.morava-napoleonska.cz.

More information is available from 
libor.oplustil@rrajm.cz.

Cultural 
Bulletin

Within the follow-up activities 
for the ‘EUREGIO city.net’ project, 
the aim of which was to intensify 
cooperation between towns in 
the border areas of the South 
Moravian Region and the Weinviertel 
region, A calendar of cultural 
events in the border areas has been 
produced.

This calendar comes out at quarterly 
intervals in Czech and German 
versions and is distributed on both 
the Czech and Austrian sides of 
the border. The bulletin is available at 
www.euregio-city.net.

More information is available from 
lucie.karpiskova@rrajm.cz.

Survival Kit to 
South Moravia

In 2014 what was already 
the 13th edition of the publication 
‘Survival Kit to South Moravia’ was 
issued. 

This publication was created 
with the aim of providing basic 
information for foreign companies 
to ease their start in doing business 
in the South Moravian Region. At 
present this publication has been 
updated for the current situation 
and its information is intended for 
existing investors and expatriates 
long-term resident in the South 
Moravian Region.

Specialised texts for publication are 
provided by verified companies and 
institutions including the personnel 
agency La Brava, the legal firm 
Czerwenka & partner, the auditors 
PricewaterhouseCoopers and 
organisations such as CEITEC, ICRC, 
the BUT Technology Transfer Office, 
the MU Technology Transfer Office, 
the South Moravian Innovation 
Centre, the South Moravian Centre 
for International Mobility and others. 

The publication is issued in print 
in English, with an electronic 
version in both English and Czech. 
The publication is freely available 
for non-commercial purposes 
in the offices of the RDA SM 
and the electronic version at 
the agency’s website at the address 
http://survival.rrajm.cz.

More information is available from 
pavel.beranek@rrajm.cz.

Grant Calendar
At regular monthly intervals 
the RDA SM issues a ‘Grant Calendar’, 
containing a selection of grants 
available from the European Union, 
the Czech Republic, the South 
Moravian Region, foundations, 
and other institutions intended 
for the towns and villages of 
the South Moravian Region and 
the organisations that they run as 
well as in some cases for non-profit 
organisations. 

Operating since 2001 its aim 
is to provide information on 
supplementary sources of funding 
which might help in implementing 
investment and non-investment 
plans for the development of towns 
and villages and regions outside 
the commercial sector. 

The Grant Calendar is available 
in electronic form and can 
be freely downloaded from 
http://rrajm.cz/grantovy-kalendar.

More information is available from 
veronika.ungrova@rrajm.cz.

Regional 
Information 
Service of 
the South 
Moravian Region

The RDA SM cooperates in providing 
current data for the Regional 
Information Service of the South 
Moravian Region. In 2014 attention 
was especially focused on the themes 
of euro-regions, micro-regions, tourist 
information centres, non-profit 
organisations and local action groups. 
A link to RIS SMR data is available at 
www.risy.cz in the area for the South 
Moravian Region.

More information is available from 
jan.kuchynka@rrajm.cz.

RDA SM PUBLICATION ACTIVITIES IN 2014
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