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Regionální rozvojová agentura jižní 

Moravy (RRA JM) je organizací, která se 

dlouhodobě podílí 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 formu 

zájmového sdružení právnických osob, jejímiž 

členy jsou Jihomoravský kraj (JMK), Sdružení 

obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) a Krajská 

hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM).

ČESKÁ REPUBLIKA – REGION JIŽNÍ MORAVA

CZECH REPUBLIC – SOUTH MORAVIA REGION
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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 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).

UNESCO Monuments

National Monuments

Urban reserve

Village Reserve

REGION JIŽNÍ MORAVA

SOUTH MORAVIA REGION

RAKOUSKO / AUSTRIA

SLOVENSKO / SLOVAKIA
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ROZHOVOR 
S ŘEDITELEM RRA JM, 
JUDR. VLADIMÍREM 
GAŠPAREM

Co považujete za největší úspěch 
agentury v uplynulém roce?

Je těžké vybrat jednu akci, jeden projekt 

za celý rok. Rozsah činností je tak široký, že 

kdybych vybral jednu akci, určitě bych ukřivdil 

spoustě jiných. Ale uznání si asi nejvíce 

zasluhují nové aktivity ve prospěch rozvoje 

tří hospodářsky postižených mikroregionů – 

Vranovska, Horňácka a Malé Hané.

Co bude pro agenturu cílem pro rok 
2012?

Nejdůležitějším pro agenturu je udržet 

nastoupený trend při realizaci úkolů 

daných smlouvou s Jihomoravským krajem 

v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací, 

v oblasti regenerace brownfieldů, aktivní 

podpoře firem v rámci after-care, čerpání 

prostředků na malé přeshraniční projekty 

FMP s Rakouskem i Slovenskem, zapojení se 

do přípravy budoucího plánovacího období, 

poskytování kvalitního servisu municipální 

sféře. A v neposlední řadě úzká spolupráce 

se zakladateli agentury tj. Jihomoravským 

krajem, Sdružením obcí a měst jižní Moravy 

a Krajskou hospodářskou komorou.

Nemalý vliv na výsledky mají i samotní 
zaměstnanci RRA JM. Jak hodnotíte 
současný tým agentury? 

Jsem na zaměstnance agentury velmi hrdý. 

Myslím, že se nám za poslední léta podařilo 

vytvořit výborně sehraný tým odborníků, 

kteří jsou schopni zvládnout náročné úkoly, 

které jsou na agenturu kladeny. Oceňuji 

vybalancovanost jak odbornou, tak věkovou. 

Máme kumštýře na velké projekty, zvládáme 

s přehledem menší projekty přeshraniční 

spolupráce a dokážeme pružně reagovat 

i na potřeby podnikatelské sféry s elegancí 

sobě vlastní. Stabilizaci týmu lidí považuji 

za jeden ze svých největších manažerských 

úspěchů.

Agenturu řídíte od jejího počátku, 
velmi dobře znáte její historii, proto je 
na místě se zeptat, kde byste rád viděl 
RRA JM za 5 let, až oslaví jubilejních 
20 let od svého založení? 

Musím trochu poopravit Vaše tvrzení. 

V čele agentury jsem od 1. 7. 1999. Předtím 

byla RRA JM propojena s OHK Brno 

a vedl ji Ing. Petr Bajer. V roce 20. výročí 

založení RRA JM bych rád viděl agenturu 

jako stabilní, pevnou a žádoucí organizaci 

pro klíčové subjekty v Jihomoravském 

kraji, důvěryhodného partnera pro obce, 

veřejnou správu, neziskový sektor, univerzity 

i pro podnikatelskou sféru. Viděl bych 

RRA JM jako organizaci, která aktivně 

přispívá k hospodářskému, kulturnímu 

a společenskému rozvoji nejkrásnějšího 

regionu České republiky.

1.
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INTERVIEW WITH 
THE DIRECTOR 
Of THE REGIONAL 
DEVELOPMENT AGENCY 
Of SOUTH MORAVIA, 
JUDR. VLADIMÍR GAŠPAR

What do you consider to be the greatest 
success of the Agency last year?

It is hard to choose just one event, one 

project for the whole year. The scope of our 

activities is so wide that if I chose a single 

event, I would certainly be unjust to a lot 

of others. But the biggest recognition should 

perhaps go to the new activities in favour 

of the development of three microregions 

with economic difficulties – Vranovsko, 

Horňácko and Malá Haná.

What is the Agency´s objective for 2012?

The most important thing for the Agency 

is to continue the trend in executing the 

tasks defined by the contract with the South 

Moravian Region concerning promotion 

of science, research and innovation, 

regeneration of brownfields, active 

support of companies within after-care, 

use of resources for small cross-border 

SPF projects with Austria and Slovakia, 

engagement in the preparation of the future 

programming period, provision of quality 

service in the municipal sphere, and, last but 

not least, close cooperation with the founders 

of the Agency, i.e. the South Moravian 

Region, the Association of South Moravian 

Cities and Municipalities, and the Regional 

Chamber of Commerce.

RDA SM´s employees have substantially 
contributed to the results. How do you 
assess the present team of the Agency?

I am very proud of the Agency´s employees. 

I think that in the last years we have managed 

to form a well-coordinated team of experts 

who are able to cope with challenging 

tasks imposed on the Agency. I appreciate 

the balance of ability and age. We have 

large-scale project “artists”, we smartly 

handle small cross-border cooperation 

projects and are able to flexibly respond 

to business sphere needs with elegance 

peculiar to ourselves. I consider the 

stabilization of the team of people to be one 

of my greatest management successes.

You have run the Agency from its 
beginning, you know its history very 
well, and it is therefore appropriate 
to ask where you would like to see 
RDA SM in 5 years when it will have 
celebrated the 20th anniversary of its 
foundation?

I have to correct your assertion a bit. I have 

been at the head of the Agency since 

1 July 1999. Before that, RDA SM was linked 

to the District Chamber of Commerce Brno 

and lead by Ing. Petr Bajer. In the year of the 

20th anniversary of the RDA foundation I would 

like to see the Agency as a stable, firm and 

desired organization for crucial entities in the 

South Moravian Region, a credible partner 

for municipalities, public administration, 

non-profit sector, universities and business 

sphere. I would see RDA SM as an organization 

that actively contributes to the economic, 

cultural and social development of the most 

beautiful region of the Czech Republic.

1.
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RRA JM letos oslaví 15 let od svého 
vzniku. Co byste této organizaci popřál 
do dalších let?

15 let je v životě člověka dobou, kdy si 

vyslouží svůj občanský průkaz. V životě 

organizace 15 let prověří její stabilitu, 

odbornost a životaschopnost. To se, myslím, 

RRA JM již podařilo prokázat, takže již svůj 

pomyslný občanský průkaz získala. Přeji 

RRA JM do dalších let mnoho smysluplných 

projektů a spokojených klientů ze všech 

oblastí života.

Jak hodnotíte spolupráci mezi 
Jihomoravským krajem a RRA JM?

Spolupráce kraje a RRA JM je postavena 

na dlouhodobém smluvním základu. Zástupci 

kraje působí velmi aktivně v orgánech 

agentury a výrazně se podílejí na profilaci 

agenturních činností. Agentura si svojí 

solidností vybudovala pevné místo mezi 

organizacemi, s kterými kraj rozvíjí své aktivity 

ve prospěch obyvatel jižní Moravy.

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU 
SPRÁVNÍHO VÝBORU 
RRA JM, ING. LUBOMÍREM 
ŠMÍDEM

Jaký význam mají v současné době 
regionální rozvojové agentury v oblasti 
regionálního rozvoje?

Pokud je mi známo, ředitel RRA JM již 

5. rokem vykonává funkci předsedy 

představenstva České asociace regionálních 

agentur. Je důležité, že za posledních 15 let 

si regionální rozvojové agentury vybudovaly 

slušnou pozici v oblasti služeb pro veřejnou 

i soukromou sféru a pro neziskové organizace. 

Jejich existence v každém kraji je důkazem, 

že mají místo v systému regionálního rozvoje. 

Bohužel kvalita jejích činnosti je různá. Mě 

však obzvlášť těší, že ta naše jihomoravská 

patří mezi ty nejlepší a určitě by v sportovní 

terminologii patřila na bednu.
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RDA SM is going to celebrate the 15th 
anniversary of its foundation this year. 
What would you wish this organization 
for the following years?

15 years in a man´s life is a time when he earns 

his identity card. 15 years in the life of an 

organization tests its stability, professionalism 

and viability. RDA SM managed to prove that, 

I guess, and has thus received its notional 

identity card. For the following years, I wish 

RDA a lot of meaningful projects and satisfied 

clients from all areas of life.

How do you assess the cooperation 
between the South Moravian Region 
and RDA SM?

The cooperation between the Region and 

RDA SM is based on a long-term contractual 

basis. The Region´s representatives have been 

very active in the Agency´s bodies and have 

significantly contributed to profiling Agency´s 

activities. Being solid, the Agency has firmly 

established itself among the organizations 

with which the Region develops its activities 

for the benefit of South Moravian residents.

INTERVIEW WITH THE RDA 
SM STEERING COMMITTEE 
CHAIRMAN, ING. LUBOMÍR 
ŠMÍD

What is currently the importance 
of regional development agencies 
in regional development?

As far as I know, the RDA SM Director has 

carried out the function of the Chairman 

of the Board of Directors of the Czech 

Association of Development Agencies 

(ČARA) for the fifth consecutive year. 

It is important that regional development 

agencies have built up a decent position 

in the area of services for public and private 

spheres and non-profit organizations in the 

last 15 years. Their existence in every Region 

is a proof that they have a place in the 

regional development system. Unfortunately, 

the quality of their activity is varied. I myself 

am particularly pleased by the fact that our 

South Moravian one is among the best and 

would certainly qualify, in sports terminology, 

for the winner podium.
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LeDeN

  + zahájení projektu Vliv chráněných území 

na rozvoj obcí – zkušenosti českých 

a rakouských municipalit

ÚNoR

  + pořádání sedmého ročníku odborné 

konference „Regenerace brownfieldů 

v Jihomoravském kraji“

  + vydání v pořadí šesté publikace „Případové 

studie regenerace brownfieldů 2011“

BřezeN

  + zasedání Valného shromáždění RRA JM

  + zahájení projektu Morava napoleonská 

podpořeného z ROP Jihovýchod

KvěteN

  + vybráno 24 projektů k financování 

z programu fondu malých projektů

ČeRveN

  + ukončení projektu Zdraví – Gesundheit

ČeRveNeC

  + ukončení projektu EuregioCity.net 

  + zahájení projektu putovní výstavy fotografií 

„Technické památky v Euroregionu 

Pomoraví“

HLAVNÍ  
UDÁLOSTI 
ROKU 
2011

SRpeN

  + vznik webového portálu Brownfieldy – 

nevyužívané areály a objekty 

Jihomoravského kraje

září

  + účast RRA JM na podnikatelsko-politické 

misi v ruském Chanty-mansijském 

autonomním okruhu a ve slovenském 

Popradu

říJeN

  + organizace školení farmářů z obce 

Despotovac za účelem vytvoření první 

místní akční skupiny na území Srbska

LiStopAD

  + vybráno 9 projektů k financování 

z programu fondu malých projektů

  + vydán v pořadí desátý ročník publikace 

Survival Kit

  + ukončení projektu fMP – Vliv chráněných 

území na rozvoj obcí – zkušenosti českých 

a rakouských municipalit

pRoSiNeC

  + ukončení projektu „Technické památky 

v Euroregionu Pomoraví“

2.
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January

  + launching the project “Influence 

of Protected Areas on Community 

Development – Experience of Czech and 

Austrian Municipalities”

February

  + organizing the seventh professional 

conference on “Regeneration 

of Brownfields in the South Moravian 

Region”

  + publishing the sixth edition of the “Case 

Studies of Brownfield Regeneration 2011”

March

  + General Meeting of RDA SM

  + launching the “Napoleonic Moravia” 

project funded under ROP South-East

May

  + 24 projects to be funded from the the Small 

Project fund programme were selected

June

  + completing the Health project

July

  + completing the EuregioCity.net project

  + launching the travelling photography 

exhibition project “Technical Monuments 

in Pomoraví Euroregion”

HIGHLIGHTS 
Of 2011

August

  + launching a new web portal titled 

Brownfields – Unused Sites and Buildings 

of the South Moravian Region

September

  + participation of RDA SM in a business and 

political mission in Russian Chanty-Mansi 

Autonomous Okrug and in Slovak Poprad

october

  + organizing a training for farmers from 

Despotovac with a view to creating the first 

local action group in Serbia

November

  + 9 projects for funding of the Small Project 

fund programme were selected

  + the tenth edition of the Survival 

Kit published

  + completing a SPf project – Influence 

of Protected Areas on Community 

Development – Experience of Czech and 

Austrian Municipalities

December

  + completing the „Technical Monuments 

in Pomoraví Euregion“ project

2.
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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  Registr zájmových sdružení právnických osob vedených Krajským 

úřadem Jihomoravského kraje, č. reg.: Rg 1997/6 

internetové stránky www.RRAJM.cz

3.1. 
 SpRávNí StRuKtuRA 
RRA 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). 

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 

Do Valného shromáždění nově jmenováni

MuDr. oldřich Ryšavý (*1958) 

člen Valného shromáždění od 24. 3. 2011

Ve Valném shromáždění dále nepůsobí

ing. oliver pospíšil (*1970) 

OBR. Správní struktura RRA JM

FIG. Administrative structure of RDA SM

REGIONÁLNÍ 
ROZVOJOVÁ 
AGENTURA 
JIŽNÍ 
MORAVY

3.
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THE REGIONAL 
DEVELOPMENT 
AGENCY 
Of SOUTH 
MORAVIA

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  nformation, coordination, counselling, 

training and mediation activities

Registration Registry of interest associations of legal entities  

 supervised by the South Moravia Regional Office, 

 file no.: Rg 1997/6 

Website www.RRAJM.cz

3.1. 
RDA SM ADMiNiStRAtive 
StRuCtuRe iN 2011

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).

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

3.
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ve Správním výboru dále nepůsobí

  + ing. Jiří Kadrnka (*1970)

  + ing. Karel Minařík (*1942)

  + ing. Milan venclík (*1957) 

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

ing. Lubomír Šmíd (*1959) 

předseda Správního výboru  

člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Mgr. václav Božek, CSc. (*1949) 
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Jan Koráb (*1950) 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

ing. Arch. Anna procházková (*1952) 

člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Mgr. Marek Sklenář (*1977) 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Sdružení obcí a měst jižní Moravy

ing. pavel Drahonský (*1963) 
starosta obce Moutnice

RNDr. Libor Kabát (*1959) 

starosta obce Lednice

ing. oliver pospíšil (*1970) 
náměstek primátora města Brna

pavel prokop (*1950) 
starosta obce Otnice

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. Miroslav Hošek (*1965) 
předseda představenstva Regionální hospodářské 

komory Brno

ing. Michal Štefl (*1956) 
předseda představenstva Krajské hospodářské 

komory jižní Moravy

Změny ve Správním výboru v roce 2011, 

respektive do uzávěrky výroční zprávy 

(květen 2012)

Do Správního výboru nově jmenováni

ing. Miroslav Hošek (*1965) 

člen Správního výboru od 24. 5. 2011

ing. arch. Anna procházková (*1952) 

člen Správního výboru od 22. 3. 2011

Mgr. Marek Sklenář (*1977) 

člen Správního výboru od 22. 3. 2011

phDr. Radim Šťastný (*1966) 

člen Správního výboru od 13. 9. 2011

Návštěva českého diplomata v RRA JM – Jan Kohout 

Visit of the Czech diplomatist – Jan Kohout
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phDr. Radim Šťastný (*1966) 
Mmember since 13. 9. 2011

Members no longer working in the 
Steering Committee

  + ing. Jiří Kadrnka (*1970)

  + ing. Karel Minařík (*1942)

  + ing. Milan venclík (*1957) 

Association of South Moravian Cities and 
Municipalities

ing. pavel Drahonský (*1963)  

Mayor of Moutnice

RNDr. Libor Kabát (*1959) 

Mayor of Lednice

ing. oliver pospíšil (*1970)  

Deputy Mayor of Brno

pavel prokop (*1950) 

Mayor of Otnice

phDr. Radim Šťasný (*1966) 

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. Miroslav Hošek (*1965) 

Chairman of Regional Chamber of Commerce 

of Brno

ing. Michal Štefl (*1956) 

Chairman of the Regional Chamber of Commerce 

of of South Moravia

Changes in the Steering Committee in 2010, 

or until the closing date of the Annual Report 

(May 2011). 

Newly appointed members to the 
Steering Committee

ing. Miroslav Hošek (*1965)  

Member since 24. 5. 2011

ing. arch. Anna procházková (*1952) 

Member since 22. 3. 2011

Mgr. Marek Sklenář (*1977) 

Member since 22. 3. 2011

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

ing. Lubomír Šmíd (*1959)  

Chairman of the Steering Committee 

Member of the Assembly of the South Moravian 

Region

Mgr. václav Božek, CSc. (*1949)  
Deputy Governor of the South Moravian Region

Jan Koráb (*1950)  
Member of the Assembly of the South Moravian 

Region

ing. Arch. Anna procházková (*1952)  

Member of the Assembly of the South Moravian 

Region

Mgr. Marek Sklenář (*1977)  

Member of the Assembly of the South Moravian 

Region
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Členové Kontrolní komise

Jihomoravský kraj

Mgr. David Macek, M.A. (*1976) 
člen Rady Jihomoravského kraje

JuDr. Jan Navrátil (*1955) 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Sdružení obcí a měst jižní Moravy

ing. Luboš Kuchynka (*1950) 

starosta města Hustopeče

Mgr. petr Kostík (*1950) 

člen Zastupitelstva obce Slavkov u Brna

Krajská hospodářská komora jižní 
Moravy

Mgr. ing. Milan Šouba (*1956) 

člen Dozorčí rady Krajské hospodářské komory jižní 

Moravy 

Josef vrba (*1945) 
místopředseda představenstva Oblastní 

hospodářské komory Blansko

Změny v Kontrolní komisi v roce 2011, 

respektive do uzávěrky výroční zprávy 

(květen 2012)

Do Kontrolní komise nově jmenování

ing. Luboš Kuchynka (*1966) 

člen Kontrolní komise od 22. 3. 2011

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. 

Mgr. David Macek, M.A. (*1976) 

člen Kontrolní komise od 22. 3. 2011

JuDr. Jan Navrátil (*1955) 
člen Kontrolní komise od 22. 3. 2011

v Kontrolní komisi dále nepůsobí

  + phDr. Jaroslava Králová (*1949)
  + František Houšť (*1950)
  + ing. arch. Anna procházková (*1952)

Pracovní porada v rámci mikroprojektu ČR-SR 

CZ-SR microproject meeting
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Newly appointed members to the 
Monitoring Committee

ing. Luboš Kuchynka (*1966)  

Member since 22.3.2011

Mgr. David Macek, M.A.(*1976) 

Member since 22. 3. 2011

JuDr. Jan Navrátil (*1955) 

Member since 22. 3. 2011

Members no longer working in the 
Monitoring Committee

  + phDr. Jaroslava Králová (*1949)
  + František Houšť (*1950)
  + ing. arch. Anna procházková (*1952)

Association of South Moravian Cities and 
Municipalities

ing. Luboš Kuchynka (*1950) 

Mayor of Hustopeče

Mgr. petr Kostík (*1950) 

Local Councillor 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

Changes in the Monitoring Committee in 

2010, or until the closing date of the Annual 

Report (May 2011)

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

Mgr. David Macek, M.A. (*1976) 

Member of the Council of the South 

Moravian Region

JuDr. Jan Navrátil (*1955) 
Member of the Assembly of the South Moravian 

Region

Guvernér ČNB, M. Singer, na konferenci v Hodoníně

CNB Governor, M. Singer, at the conference in Hodonin
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3.2. 
 oRGANizAČNí ČLeNěNí RRA JM

Regionální rozvojová agentura jižní 

Moravy, která v roce 2011 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. 

Sekretariát

Secretariat

Oddělení projektů

Project Branch

Oddělení 

přeshraniční spolupráce

Cross-border 

Cooperation Branch

Oddělení podpory 

investic a inovací

Investment Support and 

Innovation Branch

ředitel

Director

OBR. Organizační struktura RRA JM 

FIG. Organisational structure of RDA SM
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3.2. 
RDA SM oRGANizAtioNAL 
StRuCtuRe 

The Regional Development Agency of South 

Moravia, which employed 19 people in 

2011, 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. 

Pracovní porada v rámci projetku “Vliv chráněných území 
na rozvoj obcí” 

Meeting of the project “ Influence of Protected 
Areas on Community Development”
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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 zúčastnil řady jednání se zástupci 

Ministerstva pro místní rozvoj a dalších 

státních úřadů. Vedle toho byl z titulu své 

funkce v ČARA delegován do předsednictví 

Asociace inovačního podnikání ČR, která 

plní úlohu nevládání organizace podporující 

oblast inovačního podnikání. 

3.3. 
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

Regionální monitorovací výbor FMP v Zistersdorfu 

Small Project Fund´s  Regional Monitoring Committee 
in Zistersdorf
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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

3.3. 
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.

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.

Podpořený projekt FMP 

Supported SPF project
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4.1. 
poDpoRA iNveStiC

4.1.1. 
zahraniční investice 

Již od roku 2000 poskytuje RRA JM kompletní 

servis zahraničním investorům a do této 

doby se aktivně účastnila na lokalizaci 

desítek investičních projektů, z nichž 49 bylo 

úspěšně realizováno a umístěno napříč 

celým územím Jihomoravského kraje. Mezi 

úspěšně lokalizované firmy tak patří například 

společnosti Honeywell, FEI Copmpany nebo 

Daikin Devices.

Vzhledem k současné hospodářské situaci 

a dalším vlivům se RRA JM v dnešní době 

aktivně zabývá komunikací s již usídlenými 

investory a napomáhání při řešení různých 

bariér v jejich podnikání nežli lákáním nových 

zahraničních investic do regionu. Nicméně 

i přesto jsme v roce 2011 poskytli celou řadu 

konzultací firmám hledající umístění pro své 

výrobní závody.

4.1.2. 
After-care 

RRA JM dlouhodobě mapuje problémy firem 

v Jihomoravském kraji, kdy vedle vlastního 

terénního šetření mezi firmami analyzuje 

i řadu odborných zpráv, které se těmito 

problémy také zabývají. Za poslední období 

jsme proto byli v kontaktu s desítkami 

firem napříč Jihomoravským krajem, které 

zaměstnávají tisíce lidí.

Zásadní problém, na který celá řada 

podniků upozorňuje, se týká personálních 

potřeb společností, zejména pak školství 

na všech jeho úrovních (příliš teoretické 

znalosti absolventů, připravenost absolventů 

neodpovídá základním potřebám firem, 

příliš mnoho humanitně vzdělaných 

absolventů aj.). Mezi další problémy lze uvést 

liknavost úřadů, neúměrná byrokracie nebo 

nedořešené silniční komunikace.

Se všemi zjištěnými problémy se RRA JM 

obrací na relevantní instituce (např. Úřad 

práce, Služba cizinecké police ČR, Magistrát 

města Brna a další) a apeluje na jejich řešení 

nebo alespoň na jejich vysvětlení.

4.1.3. 
Survival Kit 2011

V roce 2011 jsme vydali jubilejní desátou 

publikaci Survival Kit, která má za úkol 

představit Jihomoravský kraj všem 

potencionálním, ale i stávajícím investorům 

a poskytnout jim aktuální informace 

například z oblasti daní, pracovního práva 

nebo regionální informace z oblasti kultury. 

Součástí publikace je i obsáhlá kapitola 

zabývající se prezentací vědecko-výzkumných 

center, se kterými je možné navázat 

spolupráci.

Survival Kit je k dispozici v elektronické 

podobě na webových stránkách RRA JM 

www.survival.RRAJM.cz, kde jsou umístěny 

obě jazykové mutace (anglická a česká) 

s volným přístupem. Na vyžádání je 

v tištěném formátu k dispozici anglická verze 

publikace.

4.2. 
poDpoRA iNovACí

Regionální inovační strategie 
Jihomoravského kraje

RRA JM společně s Jihomoravským inovačním 

centrem a Jihomoravským centrem pro 

mezinárodní mobilitu spolupracovala 

na realizaci Regionální inovační strategie JMK 

na léta 2009–2013. RRA JM dlouhodobě 

funguje jako spolu-koordinátor implementace 

strategie, kdy ředitel RRA JM zastává funkci 

předsedy Koordinační skupiny RIS 3 JMK. 

podpora výzkumu a vývoje

RRA JM se v loňském roce podílela 

na podpoře výzkumu a vývoje zejména při 

realizaci V&V dotačních projektů, které byly 

vždy plánovány jako účinná spolupráce mezi 

komerčním subjektem a vysokou školou. 

V loňském roce jsme byli zodpovědní 

za zpracování dotačních projektů v souhrnné 

částce dosahující 200 milionů korun 

českých. Cílem těchto projektů byl vývoj 

nových produktů a procesů zejména 

ve strojírenském, ale také v biomedicínském 

průmyslu.

RRA JM byla v loňském roce zodpovědná 

i za kontrolu, dohled a řízení již schválených 

dotačních projektů ve strojírenském 

průmyslu. Souhrnný rozpočet těchto projektů 

dosahoval několik desítek miliónů korun.

Další aktivity

Agentura se dále podílela na naplňování 

celostátního projektu „Technologický profil 

ČR“, který má za cíl zmapovat inovační 

potenciál ČR a subjekty zabývající se 

inovačním podnikáním. Garantem projektu 

je Asociace inovačního podnikání ČR, kde 

na pozici viceprezidenta působí ředitel 

RRA JM.

V rámci České asociace rozvojových 

agentur spoluorganizovala RRA JM s AIP ČR 

10. ročník odborné konference „Inovace 

a technologie v rozvoji regionů“, která byla 

součástí doprovodného programu Stavebních 

veletrhů Brno 2011. 

HLAVNÍ 
AKTIVITY 
RRA JM 
V ROCE 2011

4.

Konference v Hodoníně / The conference in Hodonin
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4.

4.1. 
pRoMotiNG iNveStMeNt

4.1.1. 
Foreign investments

RDA SM has been providing complete 

services to foreign investors since 2000 

and has, until now, actively participated in 

localizing dozens of investment projects, 

49 of which have reached the stage 

of successful implementation across the 

whole South Moravian Region. Successfully 

localized companies include, for example, 

Honeywell, FEI Company or Daikin Devices.

In view of the current economic situation 

and other influences, RDA SM is nowadays 

concerned with communicating with 

already settled investors and assisting them 

in dealing with various barriers in their 

businesses rather than with attracting new 

foreign investments in the Region. Despite 

that, in 2011 we provided a whole range 

of consultations to companies looking for 

a place for their production plants.

4.1.2. 
After-care

RDA SM has mapped problems of companies 

in the South Moravian Region on a long-term 

basis while analyzing a number of expert 

reports addressing these issues in addition 

to its own field research among companies. 

Therefore, in the most recent period, we have 

been in touch with dozens of companies 

across the South Moravian Region, which 

give employment to thousands of people.

The essential problem that has been pointed 

out by a whole range of companies concerns 

their personnel requirements, especially 

education on all its levels (too theoretical 

knowledge of graduates, graduates´ 

preparedness does not meet the basic needs 

of the companies, too many arts graduates 

etc.). Authorities´ inertia, inadequate 

bureaucracy or pending issues related to road 

infrastructure may be mentioned among 

other problems.

RDA SM refers all identified problems to 

competent institutions (e.g. Employment 

Office, Alien Police Service of the CR, Brno 

Metropolitan Authority, etc.) and urges them 

to provide solutions or at least explanations 

for these issues.

4.1.3. 
Survival Kit 2011

In 2011 we published the tenth jubilee 

edition of the Survival Kit with the aim to 

introduce the South Moravian Region to all 

potential as well as existing investors and 

provide them with up-to-date information 

on, for example, taxes and labour law, 

or regional information on culture. The 

publication comprises a comprehensive 

chapter presenting scientific and research 

centres with which cooperation may be 

established.

The Survival Kit is freely available in an 

electronic form on RDA SM´s website 

at www.survival.RRAJM.cz where both 

language mutations (English and Czech) can 

be found. English version of the publication is 

available in a printed form upon request.

4.2. 
iNNovAtioN SuppoRt

Regional innovation Strategy of the 
South Moravian Region

RDA SM together with the South Moravian 

Innovation Centre and South Moravian Centre 

for International Mobility cooperated on the 

implementation of the Regional Innovation 

Strategy for the SMR for 2009–2013. RDA SM 

has operated as a coordinator of the process 

of implementation of the Strategy on a 

long-term basis as the RDA SM Director holds 

the office of the Chairman of the RIS 3 SMR 

Coordination Group.

Support of research and development

Last year, RDA SM participated in the support 

of research and development, in particular in 

the process of implementation of R&D grant 

projects, which have always been planned as 

efficient cooperation between a commercial 

entity and a university.

We were responsible for drawing up 

grant projects of an aggregate amount 

of 200 million Czech Crowns last year. These 

projects were aimed at the development 

of new products and processes in the 

machinery industry, in particular, but also in 

the biomedical industry.

Last year, RDA SM was responsible for 

control, supervision and management 

of already approved grant projects in the 

machinery industry. The total budget of these 

projects reached several dozens of millions 

of Crowns.

other activities

The Agency further participated in the 

implementation of the national project 

“Technological Profile of the CR” aimed at 

mapping the innovation potential of the CR 

and entities involved in innovative businesses. 

The guarantor of the project is the 

Association of Innovative Entrepreneurship 

of CR where the RDA SM Director is the Vice-

President.

Within the Czech Association 

of Development Agencies, RDA SM and 

AIE CR co-organized the 10th professional 

conference “Innovation and Technology in 

Regional Development” as an accompanying 

programme to the Building Fairs Brno 2011.

MAIN 
ACTIVITIES 
Of RDA SM IN 
2011
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na regeneraci brownfieldů, prezentovány byly 

zkušenosti bankovního sektoru s podporu 

regenerace brownfieldů, nástroje územního 

plánování a případové studie úspěšně 

řešených projektů 

4.3.3. 
případové studie regenerace 
brownfieldů

V pořadí již pátá publikace – Případové 

studie regenerace brownfieldů 2011 – 

navazuje na předchozí materiály a staví 

na poptávce veřejné i podnikatelské sféry 

po praktických příkladech realizovaných 

projektů regenerace brownfieldů. V publikaci 

je prezentováno sedm úspěšných případů 

regenerace brownfieldů, které se nachází 

ve třech krajích – Jihomoravském, Libereckém 

a Zlínském. Publikace je k dispozici 

v elektronické podobě na webových 

stránkách RRA JM www.RRAJM.cz/publikace 

s volným přístupem a na vyžádání je 

k dispozici i v tištěném formátu

4.3.4. 
evidence brownfieldů v Jihomoravském 
kraji 

V roce 2011 spustila RRA JM webový 

evidenční portál www.brownfieldy-jmk.cz, 

který navazuje na terénní mapování 

brownfieldů Jihomoravského kraje z roku 

2010. V tomto terénním šetření nevyužívaných 

areálů a objektů Jihomoravského kraje bylo 

osloveno 672 obcí Jihomoravského kraje 

a místně prověřeno 235 lokalit ve 127 obcích.

Vznik portálu byl vyvolán potřebou znát 

charakter nevyužívaných lokalit v regionu 

a potřebou vytvoření veřejně dostupné 

databáze brownfieldů coby informace 

potenciálním investorům. Doprovodné 

analytické zpracování této databáze bylo 

využito při definování problémových oblastí 

Jihomoravského kraje a jejich řešení v rámci 

regionálních akčních plánů a koncepčních 

dokumentů. 

4.3. 
BRoWNFieLDY

Regionální rozvojová agentura jižní 

Moravy v současné době ve svých 

aktivitách v oblasti regenerace brownfieldů 

zastává roli zprostředkovatele. Snahou je 

především zajistit informační kanál mezi 

koncovými uživateli a institucemi, které mají 

bezprostřední vztah k potenciálním dotačním 

titulům. Součástí poskytovaného odborného 

servisu jsou následující činnosti:

4.3.1. 
Asistence majitelům nevyužívaných 
areálů a objektů při vyhledávání 
vhodných finančních zdrojů 
na regenerace a konzultace při řešení 
konkrétních projektů

RRA JM poskytla v průběhu roku 2011 

konzultace desítkám zájemcům z řad majitelů 

a provozovatelů brownfieldů, kteří zvažují 

přípravu projektu s využitím finančních 

prostředků EU nebo národních zdrojů. Dílčí 

konzultace k regeneračním záměrům majitelů 

brownfieldů probíhají rovněž současně 

s terénními pracemi souvisejícími s evidencí 

brownfieldů v Jihomoravském kraji.

4.3.2. 
prezentace aktuálních trendů v podpoře 
regenerace brownfieldů 

Prezentace aktuálních trendů probíhá 

v následujících směrech:

  + Průběžná komunikace s klíčovými 
subjekty zapojenými do procesu 
regenerace brownfieldů (obce, 
instituce veřejné správy, instituce 
regionálního rozvoje s celostátní 
i regionální působností, podnikatelská 
sféra). 

  + Sdílení a předávání know-how 
na odborných fórech a konferencích 
a zapracování do regionálních 
koncepčních dokumentů.

Na začátku roku 2011 připravila RRA JM 

každoroční konferenci s tématem 

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském 

kraji. Jejím cílem bylo seznámit majitele 

nevyužívaných areálů a objektů s aktuální 

nabídkou dostupných finančních prostředků 
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publication is freely available in an electronic 

form on RDA SM´s website at www.RRAJM.

cz/publikace, with a printed form available 

upon request.

4.3.4. Registry of brownfields in the 
South Moravian Region

In 2011, RDA SM launched www.brownfieldy-

jmk.cz, an online registration portal, which 

builds on the field mapping of brownfields in 

the South Moravian Region in 2010. In this 

field research of unused sites and buildings in 

the South Moravian Region, 672 communities 

from the South Moravian Region were 

contacted and 235 sites in 127 municipalities 

were examined during the field research.

The creation of the portal was induced by the 

need to know the nature of unused sites in 

the Region as well as by the need to produce 

a publicly available database of brownfields 

serving as an information basis for potential 

investors. An accompanying analysis of the 

database was used in defining problematic 

areas in the South Moravian Region and in 

addressing them within regional action plans 

and policies.

4.3. 
BRoWNFieLDS

At present, the Regional Development 

Agency of South Moravia acts as a mediator 

in brownfield regeneration. The aim is to 

ensure an information channel between end 

users and institutions that have direct relation 

to potential grants. The professional services 

include the following activities:

4.3.1.  
Assisting owners of abandoned sites 
and buildings in search of appropriate 
funding for regeneration and 
consultation in solving specific projects

During 2011, RDA SM provided consultation 

to dozens of clients from among brownfield 

owners and operators who consider 

preparing a project with the help of the EU 

funds or national resources. Consultations 

concerning brownfield owners´ regeneration 

projects take place concurrently with field 

work related to registration of brownfields in 

the South Moravian Region.

4.3.2. 
presentation of current trends in 
promoting brownfield regeneration

Presentation of current trends is made in the 

following directions:

  + Continuous communication with 
crucial entities involved in brownfield 
regeneration (municipalities, 
public administration institutions, 
regional development institutions 
with national and regional powers, 
business sphere).

  + Sharing and transfer of know-how in 
professional forums and conferences, 
and incorporation into regional policy 
documents.

At the beginning of 2011, RDA SM prepared 

an annual conference on Brownfield 

Regeneration in the South Moravian 

Region. Its objective was to inform owners 

of abandoned sites and buildings of the 

current offer of available funds for brownfield 

regeneration and to present banking sector 

experience with the promotion of brownfield 

regeneration, spatial planning tools and case 

studies of successful projects.

4.3.3. 
Case Studies in Brownfield Regeneration

This fifth publication – Case Studies in 

Brownfield Regeneration 2011 – is a sequel 

to previous documents and is based on the 

need of the public and business spheres for 

practical examples of previously accomplished 

projects of brownfield regeneration. The 

publication presents seven successful cases 

of brownfield regeneration in three Regions 

– South Moravian, Liberec and Zlín. The 

Brownfieldový seminář 

Brownfield seminar
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4.4. 
přeSHRANiČNí SpoLupRáCe 

4.4.1. 
Administrace Fondu malých projektů 
na česko-rakouské hranici 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

zastává funkci administrátora Fondu malých 

projektů (FMP) v regionu jižní Morava/Dolní 

Rakousko. Tento Fond navazuje na tradici 

Společného fondu malých projektů, který 

fungoval na česko-rakouské hranici v rámci 

programu Phare CBC, a na Dispoziční fond, 

který byl součástí iniciativy Společenství 

Interreg IIIA.

Cílem FMP je rozvíjet kontakty mezi obyvateli 

a institucemi v příhraniční oblasti a tím 

odbourávat pomyslné bariéry, které existují 

v myslích lidí. Nově navázaná spolupráce se 

pak může stát motorem pro rozvoj území, 

které bylo díky své okrajové poloze v relativní 

izolaci.

V roce 2011 proběhla dvě kola sběru 

projektových žádostí, kterým předcházely 

informační semináře organizované RRA JM. 

O projektech, které získají podporu z FMP, 

rozhodoval společný česko-rakouský 

Regionální monitorovací výbor (RMV).

Čerpání Fondu malých projektů v Jihomoravském kraji na česko-rakouské hranici
Small Project Fund disbursement in South Moravia on the Czech-Austrian border

Kolo

Round

Termín RMV

RMC deadline

Počet přijatých 

žádostí

Number 

of applications

Počet 

uzavřených 

smluv 

Number 

of contracts

Prostředky 

ERDF dle smluv 

(v EUR)

ERDF funds 

under contracts 

(EUR)

Přidělená 

dotace ERDF 

dle smluv 

v % z celkové 

alokace

ERDF grant 

allocated under 

contracts, % 

of total allocated

Počet 

ukončených 

a finančně 

uzavřených 

projektů 

v jednotlivých 

kolech

Number 

of completed 

and financially 

closed projects 

in individual 

rounds

Prostředky 

ERDF schválené 

konečným 

příjemcům (v EUR)

ERDF funds 

approved for final 

beneficiaries (EUR)

1 IX.08 11 7 70 758,45 2,69 % 7 61 459,72

2 XI.08 12 11 172 186,00 6,53 % 11 140 328,87

3 V.09 45 37 527 010,30 20,00 % 37 432 082,12

4 XI.09 27 15 149 197,97 5,66 % 15 119 615,00

5 III.10 26 19 236 748,00 8,98 % 17 192 263,00

6 VII.10 16 9 99 494,00 3,78 % 10 78 284,00

7 XI.10 17 14 173 524,00 6,59 % 15 102 522,00

8 V.11 31 19 233 843,00 8,87% 8 72 310,00

9 XI.11 26 8 132 694,00 5,04 % 0 0

Celkem  211 139 1 795 455,72  120 1 198 864,71

Celkem přiděleno z ERDF na malé projekty FMP – 2 635 000,00 EUR  

Total allocated from ERDF to small SPF projects – EUR 2,635,000.00
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Finananční prostředky přidělené dle smluv v jednotlivých kolech FMP
Funds allocated according to contracts in each SFP round

 1

2

3

4

5

6

7

70 758,5

172 186

527 010,3

149 198

236 748

99 494

176 524

6

7

233 843

132 694 [€ ] 

[kolo
round]

1

2

3

4

5

6

7

7

11

37

16

22

9

15

4

1

8

11

4

7

2

[kolo
round]

6

7

24

9

7

17

rejected / approved projcts] 

[pøijaté / nepøijaté projekty 

Počty přijatých a nepřijatých projektů v jednotlivých kolech FMP
Number of accepted & rejected projects in individual SPF rounds

4.4. 
CRoSS-BoRDeR CoopeRAtioN

4.4.1. 
Administration of the Small project Fund 
on the Czech-Austrian Border

The Regional Development Agency of South 

Moravia operates as an administrator 

of the Small Project Fund (SPF) in the 

South Moravia/Lower Austria Regions. This 

Fund builds on the tradition of the Joint 

Small Project Fund implemented on the 

Czech-Austrian Border within the Phare 

CBC programme, and on the tradition 

of the Disposition Fund that was a part 

of the Interreg IIIA Community Initiative 

Programme.

SPF is aimed at developing contacts between 

citizens and institutions in border regions 

and thus to eliminate notional barriers in 

the minds of people. The newly established 

cooperation may become the driver 

of development of areas that were relatively 

isolated due to their marginal location.

In 2011, there were two rounds of project 

application procedures preceded by 

information seminars organized by RDA SM. 

Decisions on projects to be funded under the 

SMP were made by the joint Czech-Austrian 

Regional Monitoring Committee (RMC).

Závěrečná konference projektu „Zdraví – Gesundheit“

Closing Conference of the project “Zdraví – Gesundheit“
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Během realizace projektu proběhly výstavy 

v sedmi moravských a rakouských městech 

a v současné době dále putuje po dalších 

místech česko-rakouského Euroregionu 

Pomoraví. 

Projekt byl realizován v rámci 

česko-rakouského Fondu malých projektů. 

Více informací k projektu na www.RRAJM.cz. 

4.4.4. 
projekt zdraví – Gesundheit – 
přeshraniční integrovaná zdravotní péče 
jižní Morava – Dolní Rakousko 

V loňském roce byl úspěšně ukončen 

projekt Zdraví – Gesudnheit, jehož cílem 

bylo vytvoření předpokladů pro možnou 

kooperaci integrované zdravotní péče 

a výměnu zkušeností. Vedoucím projektovým 

partnerem byl dolnorakouský Landeskliniken 

Holding a dalšími partnery pak Jihomoravský 

kraj a Weinviertel Management. RRA JM 

měla v projektu úlohu hlavního koordinátora 

na české straně. 

Páteř projektu tvořily tři česko-rakouské 

pracovní skupiny, které měly za úkol 

4.4.2. 
projekt euReGio city.net 

V loňském roce byl ukončen několikaletý 

projekt EUREGIO city.net, jehož cílem 

bylo zintenzivnění spolupráce mezi městy 

v příhraniční oblasti Jihomoravského kraje 

a regionu Weinviertel. Regionální rozvojová 

agentura jižní Moravy se na realizaci projektu 

podílela jako partner rozvojové agentury 

Dolního Rakouska Weinviertel Management. 

Hlavními aktivitami loňského roku byla 

organizace společných tematických setkání 

a vydávání přeshraničních informačních 

zpravodajů. Projektu se účastnilo 

7 jihomoravských měst (Břeclav, Hodonín, 

Hustopeče, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov 

a Znojmo) a 14 měst rakouského Weinviertelu.

Projekt byl realizován v rámci Operačního 

programu Evropské územní spolupráce – 

Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká 

republika 2007–2013. Více informací 

k projektu na www.euregio-city.net 

4.4.3. 
projekt technické památky 
v euroregionu pomoraví

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

uspořádala v loňském roce ve spolupráci 

s rakouským sdružením Kulturvernetzung 

Niederösterreich sérii putovních 

výstav fotografií technických památek 

z Jihomoravského kraje a rakouského regionu 

Weinviertel.

Putovní série výstav představila práce 

fotografů, kteří jsou pevně spjati 

s Euroregionem Pomoraví a k vidění 

byla díla Jana Haladyho, Petra Lazárka, 

Ferdinanda Altmanna a Václava Fišera. 

zmapovat současnou situaci zdravotního 

stavu obyvatelstva, srovnat pracovní postupy, 

standardy kvality a porovnat zdravotní 

legislativu a způsoby úhrady za poskytování 

lékařské pomoci. Úkolem pracovních skupin 

bylo také navržení a zpracování doporučení 

nezbytných změn, aby přeshraniční zdravotní 

péče a spolupráce mohla být skutečně 

realizována.

Na ukončený projekt Zdraví – Gesudnheit 

volně navazuje projekt Zdaví bez hranic, 

který odstartoval k 1. lednu 2012. O úspěchu 

předcházejícího projektu svědčí fakt, že se 

do něj zapojil další kraj – Kraj Vysočina.

Projekt byl realizován v rámci Operačního 

programu Evropské územní spolupráce – 

Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká 

republika 2007–2013. Více informací 

k projektu na www.zdravi-gesundheit.eu.

Foto z projektu „Technické památky v Euroregionu 
Pomoraví“ 

Picture of the project „Technical Monuments in the 
Pomoraví Euroregion“
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4.4.3. 
project technical Monuments in the 
pomoraví euroregion

Last year, the Regional Development Agency 

of South Moravia organized, in cooperation 

with Austrian association Kulturvernetzung 

Niederösterreich, a series of travelling 

exhibitions of photographs of technical 

monuments of the South Moravian Region 

and the Weinviertel Region, Austria.

The travelling series of exhibitions introduced 

works of photographers who have close 

bonds to the Pomoraví Euroregion, and 

showed works by Jan Halady, Petr Lazárek, 

Ferdinand Altmann and Václav Fišer. During 

the project execution, exhibitions took place 

in seven Moravian and Austrian towns, and 

at present they are touring other places 

of the Czech-Austrian Pomoraví Euroregion.

The project was implemented within the 

Czech-Austrian Small Project Fund. For 

more information on the project, see 

www.RRAJM.cz.

4.4.2. 
euReGio city.net project

Last year saw the completion of the multi-

annual project EUREGIO city.net, whose main 

goal was to intensify cooperation of towns 

in the border regions of South Moravia and 

Weinviertel. The Regional Development 

Agency of South Moravia participated in 

the project implementation as a partner 

of Weinviertel, a development agency 

of Lower Austria.

The main last year´s activities included 

organizing joint thematic workshops and 

publishing cross-border newsletters. The 

project had been joined by 7 South Moravian 

towns (Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, 

Mikulov, Moravský Krumlov and Znojmo) and 

14 from Austrian Weinviertel.

The project was implemented within the 

Operational Programme of European 

Territorial Cooperation – Cross-Border 

Cooperation of Austria – Czech Republic 

2007–2013. For more information on the 

project, see www.euregio-city.net.

4.4.4. 
Health – Gesundheit project – Cross-
Border integrated Health Care in South 
Moravia – Lower Austria

Last year saw the successful completion 

of the Health – Gesundheit project, whose 

goal was to pave the road towards potential 

cooperation in integrated health care and 

exchange of experience. The leading project 

partner was Lower Austrian Landeskliniken 

Holding, with other partners including the 

South Moravian Region and Weinviertel 

Management. RDA SM´s role in the project 

was to act as the main coordinator on the 

Czech part.

The project backbone was formed by three 

Czech-Austrian workgroups that were to 

map the current health condition of the 

population, compare working procedures, 

quality standards, and to examine health 

legislation and methods of payment for 

medical assistance. Further, the task of the 

workgroups was to propose and prepare 

recommendations for necessary changes to 

be made so that cross-border health care and 

cooperation was possible.

The completed Health – Gesundheit project 

is followed up by the Health without Borders 

project that was started on 1 January 2012. 

The success of the preceding project is 

evidenced by the fact that it has been joined 

by another Region – Vysočina.

The project was implemented within the 

Operational Programme of European 

Territorial Cooperation – Cross-Border 

Cooperation of Austria – Czech Republic 

2007–2013. For more information on the 

project, see www.zdravi-gesundheit.eu.

Projekt „Vliv chráněných území na rozvoj obcí“ 

Project „Influence of Protected Areas on Community 
Development“
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Během roku 2011 byly sesbírány 

a zformulovány potřeby obcí, na jejich řešení 

by se v budoucnu mohl podílet Jihomoravský 

kraj. Z těchto sesbíraných poznatků byl 

sestaven tzv. projektový zásobník, který je 

kontinuálně doplňován, a na jehož projekty 

se průběžně hledají dotační tituly, popřípadě 

zpracovává projektová dokumentace. 

stejnojmenných dobrovolných svazků obcí 

(mikroregionů).

Dle naplánovaného harmonogramu 

zorganizovala RRA JM úvodní iniciační 

semináře v daných regionech, na něž 

navázaly desítky řízených rozhovorů 

s lokálními aktéry. V rámci konference OHK 

Hodonín byl zorganizován seminář s názvem 

„Jak pomoci k vyšší konkurenceschopnosti 

hospodářsky slabému okresu Hodonín“, a to 

za účasti guvernéra ČNB M. Singera.

4.5. 
RozvoJ MěSt A oBCí 

4.5.1. poradenské a konzultační služby 

RRA JM zajišťuje poradenské a konzultační 

služby, a to zejména pro své zakladatele. 

Ostatním subjektům v Jihomoravském 

kraji poskytuje bezplatný informační servis 

o dotačních zdrojích a konzultace k zaměření 

projektů. V případě zájmu o další spolupráci 

zpracovává žádosti a další doprovodnou 

dokumentaci.

Projekt Žadatel Program

Archeopark Mikulčice – část Akropole 

(zpracování projektové žádosti a povinných příloh)

Jihomoravský kraj ROP JV 

2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

obnova secesní památky – vila a život rodiny 

Löw-Beerů 

(zpracování projektové žádosti a povinných příloh)

Jihomoravský kraj ROP JV 

2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

zámek Blansko 
(zpracování povinné přílohy k projektové žádosti)

Jihomoravský kraj ROP JV 

2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Rozvoj obcí a chráněná území  
(projednávání a příprava žádosti)

RRA JM Fond mikroprojektů v rámci programu 

česko-slovenské přeshraniční spolupráce 

projekt rozvoje mikroregionu se zaměřením 
na inovace rozvoje činnosti mikroregionu při 
využití potenciálu místní ekonomiky v oblasti 
cestovního ruchu
(zpracování a projednání studie a výstupů)

Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska MMR ČR – Podpora rozvoje hospodářsky 

slabých a strukturálně postižených regionů

4.5.2. zavedení systémového přístupu 
k rozvoji socioekonomicky slabších 
mikroregionů Jihomoravského kraje 

Ve spolupráci s Odborem regionálního 

rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje probíhá od roku 2011 pilotní projekt 

s názvem „Zavedení systémového přístupu 

k rozvoji socioekonomických slabších 

mikroregionů Jihomoravského kraje“. Mezi 

vybrané úvodní regiony patří Vranovsko, 

Horňácko a Malá Haná v územních obvodech 

Vybrané zpracované projekty RRA JM
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Project Applicant Programme / Authority

Mikulčice Archeopark – part Akropole

(preparation of project application and mandatory 

attachments)

South Moravian Region ROP SE  

2.1. Infrastructure Development for Tourism

Restoration of a Secession Monument – 
villa and life of the Löw-Beer family

(preparation of project application and mandatory 

attachments)

South Moravian Region ROP SE 

2.1. Infrastructure Development for Tourism

Blansko Castle
(preparation of a mandatory attachment to project 

application)

South Moravian Region ROP SE

2.1. Infrastructure Development for Tourism

Municipalities development and protected areas
(consideration and preparation of application)

RDA SM Micro-project Fund within the Programme 

of Cross-Border Cooperation Czech 

Republic-Slovak Republic

Municipalities development and protected areas
(consideration and preparation of application)

Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska Micro-project Fund within the Programme 

of Cross-Border Cooperation Czech 

Republic-Slovak Republic

4.5. 
MuNiCipALitieS DeveLopMeNt

4.5.1. Advisory and Consultancy Services

RDA SM ensures advisory and consultancy 

services, particularly for its founders. Other 

entities from the South Moravian Region 

are provided with free information services 

concerning grant resources, and consultancy 

on project targeting. In the case of interest in 

further cooperation, it prepares applications 

and other accompanying documents.

4.5.2. introduction of a Systematic 
Approach to the Development 
of Socioeconomically Disadvantaged 
Microregions of the South Moravian 
Region

In cooperation with the Regional 

Development Department of the Regional 

Authority of the South Moravian Region, 

we launched a pilot project titled 

“Introduction of a Systematic Approach 

to the Development of Socioeconomically 

Disadvantaged Microregions of the South 

Moravian Region” that has been in operation 

since 2011. The first selected Regions include 

Vranovsko, Horňácko and Malá Haná in the 

territories of the homonymous voluntary 

cooperative of communities (micro-regions).

According to a scheduled timetable, RDA SM 

organized introductory initiation seminars in 

the Regions, followed by dozens of controlled 

interviews with local people involved. A 

seminar was organized within the District 

Chamber of Commerce Hodonín conference, 

titled “How to Help the Economically 

Disadvantaged District of Hodonín to Higher 

Competitiveness”, with the presence of CNB 

Governor M. Singer.

During 2011, we collected and formulated 

community needs, which could be resolved 

in the future with the contribution of the 

South Moravian Region. A so-called project 

reservoir was created of these collected data, 

which has been continuously updated and for 

which grants have been pursued or project 

documentation has been prepared.

Selected projects prepared by RDA SM

Podpořený projekt FMP / Supported SPF project
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4.5.5. implementace Koncepce rozvoje 
vinařství Jihomoravského kraje

RRA JM se podílí na naplňování závěrů 

a doporučení Koncepce vinařství 

Jihomoravského kraje a navazuje na své 

aktivity realizované v rámci projektu OPPP 

„Mapování podmínek pro vznik vinařského 

klastru“. 

V loňském roce RRA JM spolupracovala 

s Národním vinařským centrem ve Valticích, 

Vinařským fondem ČR a Svazem vinařů 

ČR, kdy předmětem této spolupráce byla 

zejména koordinace aktivit vyvíjených pro 

pracovníky v oboru vinohradnictví a vinařství 

i pro cílovou skupinu domácích a zahraničních 

turistů. Součástí spolupráce jsou i konzultace 

možností využívání dotačních titulů pro rozvoj 

vinařství a vinařské turistiky.

RRA JM se prostřednictví svého zaměstnance 

podílela také na přípravě Národní soutěže vín 

ČR 2011, jejichž záštitu převzal pan prezident 

Václav Klaus.

4.5.6. implementace Koncepce 
zachování a obnovy kulturních památek 
Jihomoravského kraje

Projekt Morava napoleonská 

V roce 2011 zahájila RRA JM realizaci 

projektu Morava napoleonská, jehož cílem 

je podpořit aktivity v památkové zóně 

Slavkovského bojiště. Tento projekt byl 

zahájen v březnu 2011 a potrvá do konce 

února 2013. 

Projekt Morava napoleonská reaguje 

na nerovnoměrný rozvoj cestovního ruchu 

v Jihomoravském kraji s cílem vytvořit novou 

komplexní turistickou nabídku založenou 

na silném tématu napoleonských válek.

Podle zvolené segmentace je vybráno 

30 nejzajímavějších turistických cílů 

v Jihomoravském kraji, které budou 

prezentovány prostřednictvím tištěného 

průvodce s mapkami, seriálu filmových 

pohlednic a na internetových stránkách. 

Průvodce bude obsahovat návrhy na výlety 

mezi turistickými cíli spjatými s napoleonskými 

válkami a přehledové mapky a seriál 

krátkých filmů provede diváka po lokálních 

napoleonských památkách. 

4.5.3. implementace Koncepce ochrany 
přírody Jihomoravského kraje 

Biosférická rezerva Dolní Morava

RRA JM dlouhodobě spolupracuje se 

subjekty z oblasti Biosférické rezervace Dolní 

Morava (BRDM) zařazené do mezinárodní 

sítě biosférických rezervací UNESCO v rámci 

programu Člověk a biosféra. 

Biosférická rezervace Dolní Morava je 

jedinou českou biosférickou rezervací, 

na jejíž správě se podílí devět subjektů ze 

zájmového území (Ministerstva životního 

prostředí ČR, Lesů ČR, Moravských naftových 

dolů, Okresní hospodářské komory, Okresní 

agrární komory, Regionu Podluží, Regionu 

Lednicko-valtický areál, Regionu Mikulovsko 

a Českého svazu ochránců přírody). Výhodou 

tohoto uskupení je skutečnost, že na této 

platformě je problematika rozvoje řešena 

z mnoha stran a jsou hledána společně 

přijatelná a dlouhodobá řešení. Tyto subjekty 

na sebe také zároveň přebírají odpovědnost 

za zachování hodnot v biosférické rezervaci.

V roce 2011 probíhala úzká spolupráce mezi 

RRA JM a BRDM na řešení projektu „Vliv 

chráněných území na rozvoj obcí – zkušenosti 

českých a rakouských municipalit“, jehož 

nositelem je RRA JM. Součástí projektu 

byla také exkurze pro starosty, která byla 

zaměřená na příklady a řešení konfliktních 

situací na území BRDM. 

4.5.4. projekt vliv chráněných území 
na rozvoj obcí – zkušenosti českých 
a rakouských municipalit

RRA JM uskutečnila v loňském roce projekt, 

jehož cílem bylo na základě zkušeností 

českých a rakouských obcí analyzovat vliv 

chráněných území (národní park, CHKO, 

rezervace) na rozvoj obcí. 

Do projektu byla vybrána referenční skupina 

20 českých a rakouských obcí, kdy za pomoci 

řízených rozhovorů byly zjišťovány pozitivní 

i negativní zkušenosti s ochranou přírodních 

hodnot. Získané informace jsme dále 

analyzovali a doplnili o poznatky z rozboru 

modelových situací ve vybraném území 

příhraniční oblasti (BRDM). 

Projekt byl spolufinancován z prostředků 

Fondu malých projektů Cíle 3 CZ/A 

a Jihomoravského kraje.

Projekt je realizován z prostředků 

Regionálního operačního programu 

Jihovýchod a Jihomoravského kraje. 

4.5.7. expertní podpora příjemcům dotace 
z Rop Jihovýchod 

V loňském roce byla ukončena tříletá 

zakázka na expertní podporu příjemců ROP 

Jihovýchod, kterou RRA JM získalo na základě 

výběrového řízení vyhlášeného Úřadem 

regionální rady Jihovýchod.

Podpora spočívala v každodenní 

komunikaci s příjemci dotací a soustředila 

se především na kontrolu formální 

správnosti monitorovacích zpráv, etapových 

a závěrečných, žádosti o platbu, včetně 

potřebných příloh pro tyto dokumenty.

4.5.8. informační servis

Grantový kalendář RRA JM

V roce 2011 bylo zpracováno a distribuováno 

12 pravidelných měsíčních vydání Grantového 

kalendáře pro municipální sféru s aktuálními 

informacemi o dotačních titulech Evropské 

unie, České republiky, Jihomoravského kraje, 

nadací a dalších institucí. Grantový kalendář 

zpracovává RRA JM od roku 2001.

Regionální informační servis 
Jihomoravského kraje 

RRA JM spolupracuje na zajištění aktuálních 

dat v rámci Regionálního informačního 

servisu JMK. V roce 2011 byla pozornost 

soustředěna zejména na témata euroregiony, 

mikroregiony, turistická informační centra 

a neziskové organizace. Další informace 

na www.risy.cz v části Jihomoravský kraj.
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contain suggestions for trips between tourist 

destinations linked to Napoleonic Wars, 

overview maps and a series of short films will 

tour the spectator round local Napoleonic 

Landmarks. 

The project is funded from the Regional 

Operational Programme South-East and by 

the South Moravian Region.

4.5.7. expert Support to Grant 
Beneficiaries in Rop South-east

Last year saw the completion of a three-year 

contract for expert support to beneficiaries 

in ROP South-East awarded to RDA SM on 

the basis of a call for tenders by the Regional 

Council for South-East.

The support consisted in day-to-day 

communication with grant beneficiaries and 

focused, in particular, on checking formal 

correctness of monitoring reports, interim 

and final reports, payment applications, 

including required attachments to these 

documents.

4.5.8. information Service

RDA SM Grant Calendar

In 2011, 12 regular monthly editions 

of the Grant Calendar were prepared and 

distributed to the municipal sector with 

current information about the grants of the 

European Union, Czech Republic, South 

Moravian Region, foundations and other 

institutions. The Grant Calendar has been 

produced by RDA SM since 2001.

Regional Information Service of the 
South Moravian Region

RDA SM cooperates on providing current 

data within the Regional Information Service 

of SMR. In 2011, attention was focused 

mainly on issues such as Euroregions, 

microregions, tourist information centres 

and non-profit organizations. For more 

information, go to www.risy.cz to the South 

Moravian Region section.

4.5.5. the project was co-financed by 
the Small project Fund (objective 3 Cz/A) 
and South Moravian Region.

Implementation of the Concept of Viticulture 

Development in the South Moravian Region

RDA SM helps fulfil the conclusions 

and recommendations of the Concept 

of Viticulture Development in the South 

Moravian Region, following up on its 

activities within the OPIE project “Mapping 

of Conditions for Creation of Viticulture 

Cluster”.

Last year, RDA SM cooperated with the 

National Wine Centre in Valtice, Czech Wine 

Fund and Czech Winegrowers Association, 

whereas the scope of the cooperation 

was, in particular, coordination of activities 

carried out for viticulture professionals as 

well as for the target group of domestic and 

foreign tourists. The cooperation includes 

consultation on options to use grants for the 

development of viticulture and wine tourism.

RDA SM participated, through its employee, 

on the preparation of the 2011 CR National 

Wine Competition under the auspices 

of President Václav Klaus.

4.5.6. implementation of the Concept 
of preservation and Restoration 
of Landmarks of the South Moravian 
Region

Napoleonic Moravia project

RDA SM started to implement the Napoleonic 

Moravia project in 2011, aiming to support 

activities in the Slavkov Battlefield heritage 

zone. This project was launched in March 

2011 and shall last until the end of February 

2013.

The Napoleonic Moravia project responses 

to the unbalanced development of tourism 

in the South Moravian Region with the aim 

to create a new comprehensive tourist offer 

based on the strong theme of Napoleonic 

Wars.

Thirty most interesting tourist destinations 

in the South Moravian Region are chosen 

according to the selected segmentation 

and will be presented by means of a printed 

guide with maps, a series of film post cards 

and on Internet websites. The guide will 

4.5.3. implementation of the Concept 
of environmental protection in the South 
Moravian Region

Lower Morava Biosphere Reserve

For a long time, RDA SM has cooperated 

with entities from the Lower Morava 

Biosphere Reserve (LMBR) incorporated in the 

international network of UNESCO biosphere 

reserves within the Man and Biosphere 

programme. 

The Lower Morava Biosphere Reserve is 

the only Czech biosphere reserve being 

administered by nine entities from the given 

area (Ministry of Environment of CR, Forest 

Management, Moravian Oil Mines, District 

Chamber of Commerce, District Agrarian 

Chamber, Podluží Region, Region of Lednice-

Valtice, Mikulov Region and Czech Union for 

Nature Conservation). The advantage of this 

group is that development is tackled from 

many sides in this platform, looking together 

for mutually acceptable and long-term 

solutions. These entities are also liable for 

preserving values in the biosphere reserve.

In 2011, RDA SM closely cooperated with 

LMBR on the project “Influence of Protected 

Areas on Community Development  – 

Experience of Czech and Austrian 

Municipalities” promoted by RDA SM. The 

project also included an excursion for mayors, 

focused on examples and solving of conflict 

situations in LMBR.

4.5.4. project influence of protected 
Areas on Community Development – 
experience of Czech and Austrian 
Municipalities

Last year, RDA SM executed a project whose 

aim was to analyse, on the basis of the 

experience made by Czech and Austrian 

municipalities, the influence of protected 

areas (national park, PLA, reserve) on 

municipality development.

A referential group of 20 Czech and Austrian 

municipalities was selected for the project 

to identify positive and negative experience 

with the protection of natural values using 

controlled interviews. The obtained data were 

further analyzed and complemented with the 

knowledge gained from an analysis of model 

situations in a selected border area (LMBR).
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