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Dear friends,

Let me present you with the 2010 Annual Report of RDA SM. In 2010, 
we continued with our previous activities, as follows from the agency’s 
mission, its contractual obligations and the overall philosophy to promote 
regional development of South Moravia. 

Despite year 2010 being a year of receding worldwide economic crisis 
and uncertainty, I dare say that it was a successful year for our agency. 
We managed to implement projects with significant region-wide influence 
and we were also involved in inter-regional projects. 

Hence, I would like to mention a successful preparation of application 
for the “Moravian Science Center Brno” project or preparation 
of a feasibility study for the “CEITEC Science Park” project. Other 
activities worth mentioning include preparation of the “Napoleonic 
Moravia” project or projects in support of tourism such as completing 
the infrastructure of the Lednice Spa or the project called 
“South Moravia - popular domestic destination”.

I believe that we also pleased students of the J. G. Mendel Grammar 
School or the First German Grammar School, for which we prepared 
projects of expanded foreign language classes and education 
for pedagogical staff. 

Projects of traditional Czech-Austrian cross-border co-operation were 
also developed, both major projects (a grant application for road 
reconstruction between Valtice and Katzelsdorf) and small projects 
(a project titled Influence of Protected Areas on Municipality Development 
- Experience of Czech and Austrian Municipalities). The flagship 
of RDA SM’s cross-border co-operation is still the Small Project Fund. 
Projects called Health - Gesundheit and Euregiocity.net have become 
greatly popular as well. We also paid considerable attention to a long-
term co-operation with the Šumadija Region (Serbia).

RDA continued its activities in promoting investment and innovation. 
In this area, I would particularly like to point out our after-care activities 
and a traditionally successful publication, the Survival Kit. In addition 
to the aforementioned big innovative projects, let me also mention 
that we organized an international conference titled Creative Brno. 
Traditionally good work was done promoting regeneration of brownfields. 

Our agency also tackled long-term importance of water in all of its 
forms (floods, waste water, dams and ponds, influence on the climate, 
influence on recreational activities, etc.), by organizing – together 
with the Department of Environment of the South Moravia Regional 
Authority – a series of specialized seminars focusing on fresh water 
supply to the population and fresh water resources in the region. 
I believe that our publication on this topic – “Protection of Fresh Water 
in SMR” – found many readers, even among professionals. Unfortunately, 
I cannot possibly mention numerous other activities and projects here, 
but most of them are listed in this Annual Report, along with more 
detailed information. 

In conclusion, I would like to thank all colleagues for their professional 
work, all members of the agency’s bodies for their responsiveness 
in meeting the agency’s objectives, and all others for their 
positive approach to solving problems we face developing 
the South Moravian Region.

Vážení přátelé,

opět se Vám dostává do rukou Výroční zpráva RRA JM, tentokrát 
za rok 2010. V tomto roce jsme navázali na naše předchozí aktivity, 
které vyplývají ze zaměření činnosti agentury, jejich smluvních 
závazků a z celkové filozofie podpory regionálního rozvoje na území 
Jihomoravského kraje. 

Přestože byl rok 2010 rokem doznívající celosvětové hospodářské 
krize a nejistoty, dovolím si konstatovat, že pro agenturu to byl rok 
úspěšný. Povedlo se nám uskutečnit nejenom projekty s výrazným 
celoregionálním dopadem, ale také jsme podepsáni pod projekty, 
které mají meziregionální přesah. 

Proto bych zde rád zmínil úspěšné zpracování žádosti projektu 
„Moravského vědeckého centra (Moravian Science Center Brno)“ 
nebo zpracování studie proveditelnosti projektu „CEITEC 
Science Park“. Za upozornění jistě stojí i zpracování projektu 
„Morava Napoleonská“ nebo projekty na podporu cestovního 
ruchu jako jsou doplnění infrastruktury pro Lázně Lednice 
nebo projekt „Jižní Morava – oblíbená domácí destinace“.

Věřím, že jsme udělali radost také studentům Gymnázia 
J. G. Mendela či Prvnímu německému zemskému gymnáziu, 
pro něž jsme připravili projekty rozšíření výuky v cizím jazyce 
a na vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Stranou nezůstaly ani projekty tradiční česko-rakouské přeshraniční 
spolupráce, jak v oblasti velkých projektů (žádost o dotaci 
na rekonstrukci silnice Valtice–Katzelsdorf) tak i malých projektů 
(projekt Vliv chráněných území na rozvoj obcí – zkušenosti 
českých a rakouských municipalit). Vlajkovou lodí přeshraniční 
spolupráce RRA JM však nadále zůstává Fond malých projektů. 
Velkou popularitu si získaly i projekty Zdraví – Gesundheit 
a Euregiocity.net. Nezanedbatelnou pozornost jsme věnovali 
i dlouhodobé spolupráci s Šumadijskou oblastí v Srbsku.

RRA pokračovala ve svých aktivitách na podporu investic a inovací. 
V této oblasti bych rád upozornil především na naše after-care 
aktivity a tradičně úspěšnou publikaci Survival Kit. Mimo velkých 
inovačních projektů, zmíněných výše, si ocenění zaslouží i naše 
aktivity při organizování mezinárodní konference Kreativní Brno. 
Tradičně kvalitní práce byla odvedena na úseku podpory 
revitalizace brownfieldů. 

Dlouhodobý význam vody ve všech jejích podobách 
(povodně, odpadové vody, přehrady a rybníky, klimatický význam, 
dopad na volnočasové aktivity apod.) se odrazil i v tom, že agentura 
s Odborem životního prostředí Krajského úřadu JMK zorganizovala 
cyklus odborných seminářů se zaměřením na zásobování obyvatel 
pitnou vodou a zdroji pitné vody v regionu. Věřím, že tematicky 
vydaná publikace „Ochrana pitné vody v JMK“ si našla řadu čtenářů 
i u odborné veřejnosti. Na tomto místě nelze bohužel zmínit řadu 
dalších aktivit a projektů, ale v této výroční zprávě je jich většina 
uvedena s podrobnějšími informacemi. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům 
za profesionálně odvedenou práci, všem členům orgánů agentury 
za jejich vstřícnost při naplňování cílů agentury a všem ostatním 
za pozitivní přístup při řešení problémů, se kterými se při rozvoji 
Jihomoravského kraje setkáváme.
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Leden
  + zahájení expertní pomoci ROP pro Správu a údržbu silnic 

Jihomoravského kraje (SÚS JMK)

Únor
  + pořádání šestého ročníku odborné konference 

„Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji“
  + vydání v pořadí čtvrt regenerace brownfieldů 2009“

Březen
  + vybráno 26 projektů k financování z první výzvy 

programu Fondu malých projektů
  + zasedání Valného shromáždění RRA JM

Květen
  + spuštění evidence nevyužívaných areálů a objektů 

v Jihomoravském kraji

Červenec
  + vybráno 16 projektů k financování z druhé výzvy 

programu Fondu malých projektů

Srpen
  + schválení projektu „Moravian Science Centre Brno“ 

s rozpočtem cca 600 miliónů korun

Září
  + společný seminář AIP ČR a ČARA „Inovace a technologie 

v rozvoji regionů“

Říjen
  + start projektu na podporu ekonomicky slabších 

mikroregionů Jihomoravského kraje

Listopad
  + vybráno 17 projektů k financování ze třetí výzvy 

programu Fondu malých projektů
  + vydán v pořadí již devátý ročník publikace Survival Kit

Prosinec
  + pořádání mezinárodní konference „Kreativní Brno“
  + seminář „Zásobení obyvatel pitnou vodou a zdroje pitné 

vody v Jihomoravském kraji II.“

January
  + starting professional assistance related to ROP for the Road 

Management and Maintenance of the South Moravian Region 
(SÚS JMK)

February
  + organizing the sixth conference on “Regeneration 

of Brownfields in the South Moravian Region”
  + publishing the fourth edition of the “Case Studies 

of Brownfield Regeneration 2009”

March
  + 26 projects to be funded from the first call of the Small Project 

Fund programme were selected
  + General Meeting of RDA SM

May
  + starting a registry of abandoned sites and buildings 

in the South Moravian Region

July
  + 16 projects to be funded from the second call of the Small 

Project Fund programme were selected

August
  + project “Moravian Science Centre Brno” with a budget 

of about CZK 600 million approved

September
  + common seminar of AIP ČR and ČARA on “Innovation 

and Technology in Regional Development”

October
  + starting a project in support of economically weaker  

micro-regions of South Moravia

November
  + 17 projects for funding in the third call of the Small Project Fund 

programme were selected
  + the ninth edition of the Survival Kit published

December
  + organizing an international conference titled “Creative Brno”
  + seminar on “Supplying fresh water to the people and fresh 

water resources in the South Moravian Region II”
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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 v roce 2010 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRA JM) je zájmovým 
sdružením tří právnických osob fungujícím na neziskovém principu, 
kdy získané prostředky jsou reinvestovány zpět do dalších aktivit 
a projektů ve prospěch Jihomoravského kraje. 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.

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.

Established 10. 9. 1997
Registered office Královopolská 3052/139 
  612 00 Brno-Žabovřesky
Legal form Interest organization of legal entities
Identification number 65338090
Description of activities Information, coordination, counselling,  
 training and mediation activities
Registration Registry of interest associations of legal entities  
  supervised by the South Moravia Regional Office, 
  file no.: Rg 1997/6 
Website www.rrajm.cz

3.1. RDA SM Administrative Structure in 2010

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).

JMK

SOM JM

KHK JM

Valné shromáždění
General Assembly

Správní výbor
Steering Committee

Kontrolní komise
Monitoring Committee

Členové Valného shromáždění 
General Assembly Members

Mgr. Michal Hašek (*1976) 
hejtman Jihomoravského kraje 
členem Valného shromáždění od roku 2008

Governor of the South Moravian Region 
Member of the General Assembly since 2008

Ing. Oliver Pospíšil (*1970) 
předseda Sdružení obcí a měst jižní Moravy 
členem Valného shromáždění od roku 2010

Chairman of the Association of South 
Moravian Cities and Municipalities 
Member of the General Assembly since 2010

Ing. Michal Štefl (*1956) 
předseda Krajské hospodářské komory 
jižní Moravy 
členem Valného shromáždění od 2006

Chairman of the Regional Chamber 
of Commerce of South Moravia 
Member of the General Assembly since 2006

OBR. Správní struktura RRA JM
FIG. Administrative structure of RDA SM
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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. 

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.

Členové Správního výboru 
Steering Committee Members 

Jihomoravský kraj 
South Moravian Region

Ing. Lubomír Šmíd (*1959) 
předseda Správního výboru  
člen Správního výboru od roku 2002 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Chairman of the Steering Committee 
Member of the Steering Committee since 2002 
Member of the Assembly 
of the South Moravian Region

Mgr. Václav Božek, CSc. (*1949) 
člen Správního výboru od roku 2003 
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Member of the Steering Committee since 2003 
Deputy Governor of the South Moravian Region

Jan Koráb (*1950) 
člen Správního výboru od roku 2005 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Member of the Steering Committee since 2005 
Member of the Assembly of the South 
Moravian Region

Ing. Milan Venclík (*1957) 
člen Správního výboru od roku 2002 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Member of the Steering Committee since 2002 
Member of the Assembly of the South 
Moravian Region

Ing. Jiří Kadrnka (*1970) 
člen Správního výboru od roku 2008 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Member of the Steering Committee since 2008 
Member of the Assembly of the South 
Moravian Region

Sdružení obcí a měst jižní Moravy 
Association of South Moravian Cities 
and Municipalities

Ing. Oliver Pospíšil (*1970) 
člen Správního výboru od roku 2008 
náměstek primátora města Brna

Member of the Steering Committee since 2008 
Deputy Mayor of Brno

Ing. Pavel Drahonský (*1963) 
člen Správního výboru od roku 2009 
starosta obce Moutnice

Member of the Steering Committee since 2009 
Mayor of Moutnice

RNDr. Libor Kabát (*1959) 
člen Správního výboru od roku 2009 
starosta obce Lednice

Member of the Steering Committee since 2009 
Mayor of Lednice

Pavel Prokop (*1950) 
člen Správního výboru od roku 2002 
starosta obce Otnice

Member of the Steering Committee since 2002 
Mayor of Otnice

Ing. arch. Milana Grauová (*1968) 
člen Správního výboru od roku 2010 
starostka města Hodonín 

Member of the Steering Committee since 2010 
Mayor of Hodonín 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy 
Regional Chamber of Commerce 
of South Moravia

Ing. Karel Minařík (*1942) 
člen Správního výboru od roku 2009 
předseda Regionální hospodářské komory Brno

Member of the Steering Committee since 2009 
Chairman of Regional Chamber of Commerce 
of Brno

Ing. Josef Bendl (*1947) 
člen Správního výboru od roku 2001 
předseda představenstva Okresní hospodářské 
komory Břeclav

Member of the Steering Committee since 2001 
Board Chairman of the District Chamber 
of Commerce of Břeclav

Ing. Theodor Dvořák (*1951) 
člen Správního výboru od roku 2009 
předseda Okresní hospodářské komory Znojmo

Member of the Steering Committee since 2009 
Chairman of the District Chamber 
of Commerce of Znojmo

Ing. Stanislav Holemý (*1953) 
člen Správního výboru od roku 2009 
předseda Okresní hospodářské komory Vyškov

Member of the Steering Committee since 2009 
Chairman of the District Chamber 
of Commerce of Vyškov

Ing. Michal Štefl (*1956) 
člen Správního výboru od roku 2009 
předseda Krajské hospodářské komory 
jižní Moravy

Member of the Steering Committee since 2009 
Chairman of the Regional Chamber 
of Commerce of of South Moravia
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Změny ve Správním výboru v roce 2010,  
respektive do uzávěrky výroční zprávy (květen 2011)

Changes in the Steering Committee in 2010,  
or until the closing date of the Annual Report (May 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. 

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. 

Členové Kontrolní komise 
Monitoring Committee Members

Jihomoravský kraj 
South Moravian Region

Ing. arch. Anna Procházková (*1952) 
člen Kontrolní komise od roku 2005 
členka Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Member of the Monitoring Committee 
since 2005 
Member of the Assembly of the South 
Moravian Region

František Houšť (*1950) 
člen Kontrolní komise od roku 2005 
starosta obce Hodonice

Member of the Monitoring Committee 
since 2005 
Mayor of Hodonice

Sdružení obcí a měst jižní Moravy 
Association of South Moravian Cities 
and Municipalities

PhDr. Jaroslava Králová (*1949) 
předsedkyně Kontrolní komise 
člen Kontrolní komise od roku 1999 
starostka města Blansko

Chairwoman of the Monitoring Committee 
Member of the Monitoring Committee 
since 1999  
Mayor of Blansko

Mgr. Petr Kostík (*1950) 
člen Kontrolní komise od roku 1999 
ředitel Krajské hospodářské komory 
zastupitel obce Slavkov u Brna

Member of the Monitoring Committee 
since 1999 
Director of the Regional Chamber 
of Commerce 
Local Councillor for Slavkov u Brna

Krajská hospodářská komora jižní Moravy 
Regional Chamber of Commerce 
of South Moravia

Ing. Milan Šouba (*1956) 
člen Kontrolní komise od roku 1999 
člen Dozorčí rady Regionální hospodářské 
komory Brno

Member of the Monitoring Committee 
since 1999 
Member of the Supervisory Board 
of the Regional Chamber of Commerce of Brno

Josef Vrba (*1945) 
člen Kontrolní komise od roku 2002 
člen představenstva Oblastní hospodářské 
komory Blansko

Member of the Monitoring Committee 
since 2002 
Board Member of the District Chamber 
of Commerce of Blansko

Do Správního výboru nově jmenováni 
Newly appointed members 
to the Steering Committee

Ing. arch. Anna Procházková (*1952) 
člen Správního výboru od 22.  3. 2011

member of the Steering Committee 
since 22.  3. 2011

Mgr. Marek Sklenář (*1977) 
člen Správního výboru od 22.  3. 2011

member of the Steering Committee 
since 22.  3. 2011

Ve Správním výboru dále nepůsobí 
Members no longer working in the Steering 
Committee

Ing. Milan Venclík (*1957) 
Ing. Jiří Kadrnka (*1970) 
Ing. arch. Milana Grauová (*1968)

Vernisá
ž v

ýsta
vy 

foto
grafa Já

na Hladíka 

v J
ile

mnici

Opening an exhibitio
n 

of p
hoto

grapher J
án 

Hladík in
 Jil

emnice



Annual Report – 2010

Výroční zpráva – 2010

10

Změny v Kontrolní komisi v roce 2010,  
respektive do uzávěrky výroční zprávy (květen 2011)

Changes in the Monitoring Committee in 2010, 
or until the closing date of the Annual Report (May 2011)

Do Kontrolní komise nově jmenování 
Newly appointed members 
to the Monitoring Committee

Mgr. David Macek, M.A.(*1976)  
člen Kontrolní komise od 22. 3. 2011

Member of the Monitoring Committee 
since 22. 3. 2011

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

Member of the Monitoring Committee 
since 22. 3. 2011

Ing. Luboš Kuchynka (*1966) 
člen Kontrolní komise od 22. 3. 2011

Member of the Monitoring Committee 
since 22. 3. 2011

V Kontrolní komisi dále nepůsobí 
Members no longer working 
in the Monitoring  Committee

Ing. arch. Anna Procházková (*1952) 
František Houšť (*1950) 
PhDr. Jaroslava Králová (*1949)
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3.2. RDA SM Organizational Structure 

The Regional Development Agency of South Moravia, which employed 
17 people in 2010, 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. 

3.2. Organizační členění RRA JM

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která v roce 2010 
zaměstnávala 18 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. 

OBR. Organizační struktura RRA JM 
FIG. Organisational structure of RDA SM

ředitel
Director

Sekretariát

Oddělení přeshraniční spolupráceOddělení projektů Oddělení podpory investic a inovací

Secretariat

Cross-border Cooperation BranchProject Branch Investment Support and Innovation Branch
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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.

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 objective 
of the association is to coordinate and promote activities of its members 
and to represent them within the scope defined by the mandate given 
by its members. 

The contractual partners of the association include:

  + National Association of Business Development – NARP
  + Association of Innovative Entrepreneurship 

of the Czech Republic – AIP ČR 

Since 2007, JUDr. Vladimír Gašpar, Director of RDA SM, is also Chairman 
of ČARA. In this position, he participated in many meetings 
with representatives of the Ministry of Regional Development 
and other State bodies. In addition, owing to his position in ČARA, 
he was appointed Vice-president of the Association of Innovative 
Entrepreneurship of CR, which is a non-governmental organization 
promoting innovative entrepreneurship.

3.3. Členství v ČARA

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je členem 
České asociace rozvojových agentur (ČARA), jejímž posláním je 
podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního 
rozvoje krajů České republiky. Mezi členy ČARA patří všechny 
rozvojové agentury s krajskou působností.

ČARA je nevládní organizace, která 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. Cílem sdružení je koordinace a posilování činnosti svých 
členů a jednání jejich jménem navenek v rozsahu, který je dán 
mandátem od členské základny. 

Smluvními partnery asociace jsou:

  + Národní asociace pro rozvoj podnikání – NARP
  + Asociace inovačního podnikání ČR – AIP ČR 

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.
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4.1. Podpora investic

4.1.1.  
Zahraniční investice 

RRA JM poskytuje kompletní servis zahraničním investorům 
již desátým rokem. Do této doby se RRA JM aktivně podílela 
na řadě úspěšných realizací mnoha investičních projektů, 
z nichž 49 došlo až do fáze úspěšné realizace napříč celým 
územím Jihomoravského kraje.

Ačkoliv se o většinu příchozích investorů stará Regionální kancelář 
CzechInvestu, tak i nadále se díky dobrému jménu agentury 
mezi zahraničními investory setkáváme s žádostmi o pomoc 
při hledání vhodných průmyslových lokalit nejenom z řad nových, 
ale také z řad stávajících investorů. 

Těchto žádostí je méně než v minulosti i díky změně globálních 
podmínek pro podnikání, a proto se RRA JM více zabývá 
komunikací s již usídlenými investory a napomáhá při řešení 
různých bariér v podnikání. 

4.1.2.  
After-care 

V rámci komunikace s investory a napomáhání při řešení jejich 
bariér v podnikání probíhá kontinuální mapování těchto problémů, 
které je realizováno formou přímé komunikace se zástupci 
vytipovaných společností.

V roce 2010 jsme se zaměřili zejména na problematiku škol a jejich 
absolventů. Naše závěry se shodují se závěry jiných odborných 
analýz vydaných za poslední roky na podobné téma. 

  + Dotazované společnosti se shodovaly, že přijímaní 
absolventi všech typů škol nemají dostatečné odborné 
znalosti adekvátní dosaženému vzdělání, znají pouze 
povrchní principy a do „hotového“ absolventa jim chybí 
rok praxe ve firmě. V případě adekvátních odborných 
znalostí zase postrádají jazykovou vybavenost, která je 
dnes v mnoha firmách brána již jako kvalifikační standard. 

  + Dalším dlouhotrvajícím problémem je nedostatek 
technicky vzdělaných odborníků, absolventů škol různých 
technických zaměření, a nadbytek humanitně zaměřených 
absolventů. Ti se po ukončení studia potýkají s problémy 
s uplatněním na trhu práce, a proto se hlásí 
na pozice, kde není vyžadováno vysokoškolské vzdělání – 
např. recepční, skladník. 

  + Vedle školské tematiky jsme se zabývali i dalšími okruhy 
bariér podnikání v Jihomoravském kraji, jako je například 
administrativa nebo doprava. Firmy omezuje přílišná 
administrativa ze strany úřadů, minimální odpovědnost 
úředníků a uvítaly by přesunutí a zpracování maximálního 
počtu úřední agendy na internet a on-line zpracování.

  + V případě dopravy je problém v nedořešených silničních 
komunikacích R52 (rychlostní komunikace směrem 
na Vídeň) a R43 (rychlostní komunikace směrem 
na Svitavy). Problematický je i průjezd Brnem a především 
nedostatek parkovacích míst v celém Brně. 

4.1. Promoting Investment

4.1.1. 
Foreign Investments 

RDA SM has been providing complete services to foreign investors 
for ten years. Until now, it has actively participated in numerous successful 
investment projects, 49 of which reached the stage of successful 
implementation in the South Moravian Region.

Despite most newcoming investors are handled by the regional branch 
of CzechInvest, owing to our agency’s good reputation among foreign 
investors, we still receive requests for assistance with finding suitable 
industrial locations, not only from new, but also from established investors. 

There are fewer applications than in the past, also due to changes 
of global business conditions, thus RDA SM focuses more 
on communication with already established investors, assisting 
them in resolving various business problems. 

4.1.2. 
After-care 

While communicating with investors and helping them to remove 
the obstacles for their businesses, we continuously map these problems 
by direct communication with representatives of selected companies.

In 2010, we focused particularly on the issues of schools 
and their graduates. Our conclusions are consistent with the findings 
of other specialised analyses of similar topic published in recent years. 

  + The interviewed companies agreed that recruited school 
graduates lack sufficient knowledge adequate for given 
education, they only know superficial principles and they 
lack a year of practical experience in a company to be “ready” 
graduates. And if they have adequate knowledge, they lack 
language skills, which many companies already consider 
a qualification standard. 

  + Another long-standing problem is a lack of technically trained 
professionals, graduates of various technical disciplines, 
and a surplus of graduates from humanities. The latter 
experience problems after graduating, not being able to find 
work in the labour market, they are forced to apply for positions 
which do not require university education – such as receptionists 
or storekeepers. 
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  + In addition to educational topics, we also dealt with other 
types of entrepreneurship barriers in the South Moravian 
Region, such as administration or transportation. Companies 
suffer from excessive bureaucracy, minimum responsibility 
of officials and they would welcome if the official agenda could 
be maximally moved and processed over the internet and on-line.

  + As regards transportation, there is a problem with unfinished 
roads R 52 (freeway to Vienna) and R 43 (freeway to Svitavy). 
Another problem is transit through Brno and, in particular, 
lacking parking spaces throughout Brno. 

The system of after-care for investors is not only mapping the barriers 
to entrepreneurship in South Moravia, but also helps resolve these 
problems. Last year, a number of companies turned to us with various 
questions and problems, which we helped solve either ourselves 
or we referred them to respective authorities and institutions 
(e.g. the Employment Office, Foreign Police of CR, Brno City 
Municipality and others).

4.1.3. 
Survival Kit 2009

In 2010, we published another, already 9th edition of the Survival Kit 
publication. Its objective is to present South Moravia to all potential 
and established investors and provide them with current information, 
e.g. related to taxes, labour law or regional information related 
to culture. Newly, the publication included a chapter presenting scientific 
research centres, with which some of the local companies might establish 
co-operation after reading the information. 

Electronic version of the Survival Kit is freely available on the RDA SM’s 
website at http://survival.rrajm.cz, in three language mutations. 
Printed versions of English and German mutations are also available.

4.2. Innovation Support

RDA SM and the South Moravian Innovation Centre 
and the South Moravian Centre for International Mobility  
co-operated this year on the implementation of the Regional 
Innovation Strategy for the South Moravian Region for 2009–2013 
(RIS 3 SMR). RDA SM served as one of the co-ordinators of the process 
of implementation of the strategy as its director held the office of 
the chairman of the RIS 2 SMR co-ordination group and regularly 
participated in meetings of the Steering Committee of RIS. 

In 2010, RDA SM participated in the implementation of RIS 2 SMR plan, 
focusing on the following key areas: 

Součástí systému následné péče o investory není pouze mapování 
bariér podnikání v Jihomoravském kraji, ale také napomáhání 
řešení těchto problémů. Za poslední rok se na nás obrátila řada 
společností s různými dotazy a problémy, které jsme jim pomáhali 
řešit buď osobně, nebo jsme je spojili s odpovědnými úředníky 
a institucemi (např. Úřad práce, Služba cizinecké police ČR, 
Magistrát města Brna a další).

4.1.3.  
Survival Kit 2009

V roce 2010 jsme vydali další, v pořadí již devátou, publikaci 
Survival Kit. Jejím úkolem je představit Jihomoravský kraj 
všem potencionálním i stávajícím investorům a poskytnout 
aktuální informace například z oblasti daní, pracovního práva 
nebo regionální informace z oblasti kultury. Nově jsme do publikace 
zařadili i kapitolu zabývající se prezentací vědecko-výzkumných 
center, se kterými by některé z místních společností mohly 
po přečtení informačního medailonku navázat spolupráci. 

Survival Kit je k dispozici v elektronické podobě na webových 
stránkách RRA JM http://survival.rrajm.cz, kde jsou umístěny 
všechny tři jazykové mutace s volným přístupem. V tištěném 
formátu je navíc k dispozici anglická a německá mutace.

4.2. Podpora inovací

RRA JM společně s Jihomoravským inovačním centrem 
a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu 
spolupracovala i v tomto roce na realizaci Regionální inovační 
strategie Jihomoravského kraje na léta 2009–2013 (RIS 3 JMK). 
RRA JM fungovala jako jeden z koordinátorů implementace 
strategie prostřednictvím ředitele RRA JM, který zastával funkci 
předsedy koordinační skupiny RIS 3 JMK a pravidelně se účastnil 
jednání Řídící skupiny RIS. 

V roce 2010 se RRA JM v rámci naplňování akčního plánu RIS 3 JMK 
soustředila na tyto klíčové oblasti: 

Projekt „MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO“

Předmětem projektu Moravian Science Centre Brno je vybudování 
interaktivního zábavně vzdělávacího centra vědy a poznání, 
které umožňuje vidět, zkusit a pochopit zákonitosti především 
přírodních věd, jejich vzájemné souvislosti, i to, jak věda ovlivňuje 
nás a vše kolem. 

Hlavním cílem projektu je poutavý způsob popularizace vědy 
a propagace výsledků výzkumu, zvýšení atraktivity přírodních 
a technických oborů, zvýšení počtu studentů těchto oborů 
na středních odborných i vysokých školách a v návaznosti 
na to větší počet kvalitních vědecko-výzkumných pracovníků. 
Z tohoto důvodu bude SCIENCE CENTRUM jako neformální složka 
ve výuce přírodních a technických věd úzce spolupracovat se všemi 
složkami formálního vzdělávání – školy základní, střední i vysoké. 
Zároveň má projekt snahu seznámit společnost s důležitostí vědy 
a výzkumu a nabídnout nový element celoživotního vzdělávání 
pro širokou veřejnost.

Návště
va 

lanového ce
ntra

Visit
 to

 a ro
pes c

ourse



Main Activities of RDA SM in 2010

Hlavní aktivity RRA JM v roce 2010

17

“MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO” project

The Moravian Science Centre Brno project aims at building an interactive 
entertainment and educational centre of science and knowledge, 
allowing to see, try and understand the patterns of mainly natural sciences, 
their interrelationship and how science affects us and all around us.

The main objective of the project is to popularize science 
in an entertaining way and to promote research results, to increase 
attractiveness of natural and technical disciplines, to increase 
the number of students of these disciplines in secondary vocational 
schools and universities, and consequently to increase the number 
of quality scientific researchers. For this reason the SCIENCE CENTER 
as an informal teaching component in science and technical sciences will 
closely co-operate with all levels of formal education – primary, secondary 
and high schools. At the same time the project aims at introducing 
the society with the importance of science and research and to offer 
a new element of lifelong learning for the general public.

In 2010, RDA SM prepared and filed with the Ministry of Education, 
Youth and Sports a complete grant application, which passed 
the check of formal correctness in mid-year. The planned budget 
for the centre, which is a part of the Regional Innovation Strategy 3 
of the South Moravian Region, is about CZK 600 million. 

CEITEC Science Park project

The objective of the CEITEC Science Park project is to build up support 
business infrastructure at the VUT campus in Brno, in the premises 
Pod Palackého vrchem. 

Although not a narrowly focused project, its plan is to focus on companies 
whose branch is relevant for the Central European Institute of Technology 
CEITEC and on new companies, so-called start-up companies. These are 
smaller well-established technology companies, development, innovation 
projects of larger firms and foreign investors (“research intensive”) 
in the fields of advanced nano and micro-technologies, new materials, 
communication and control technologies.

The CEITEC Science Park is designed as a business incubator, a park 
of science and technology and a centre of technology transfer on an area 
exceeding six thousand square meters.

In 2010, RDA SM prepared and submitted to the Ministry of Industry 
and Trade a complete grant application, which met formal assessment 
requirements, and a contract for grant is pending signature. The planned 
budget for the centre, which is a part of the Regional Innovation Strategy 
3 of the South Moravian Region, is CZK 400 million.

Creative Brno Conference

In co-operation with the Municipality of Brno, we organized a two-day 
creative conference at the end of 2010 in Brno. The first conference 
day was open to the public with lectures by international and Czech 
experts and there was a visit to the potential place for the creative centre, 
the former workhouse buildings in Brno-sever. The program of the second 
day was a closed workshop for invited experts and Brno personalities 
involved in the implementation of the creative incubator.

The conference, held on December 9 – 10, 2010, in the Moravian Gallery, 
got 20 lecturers and the attendance was more than 130 active listeners. 

RRA JM v roce 2010 zpracovala a na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy odevzdala kompletní žádost o dotaci, 
která v polovině roku prošla kontrolou formální správnosti. 
Plánovaný rozpočet centra, které je součástí Regionální inovační 
strategie 3 Jihomoravského kraje, je cca 600 mil. korun. 

Projekt CEITEC Science Park

Cílem projektu CEITEC Science Park je vybudování podpůrné 
podnikatelské infrastruktury v lokalitě kampusu VUT v Brně v areálu 
Pod Palackého vrchem. 

Ačkoliv nejde o úzce oborově zaměřený projekt, tak v jeho plánu 
je soustředit se na firmy oborově relevantní k Středoevropskému 
technologickému institutu CEITEC a na začínající firmy, tzv. start-up 
firmy. V tomto případě jde o menší etablované technologické firmy, 
rozvojové, inovační projekty větších firem a zahraniční investory 
(„research intensive“) z oborů pokročilých nano a mikrotechnologií, 
nových materiálů a komunikačních a řídících technologií.

Areál CEITEC Science Parku je koncipován jako podnikatelský 
inkubátor, vědeckotechnický park a centrum transferu technologií 
s rozlohou převyšující šest tisíc m2.

RRA JM v roce 2010 zpracovala a na Ministerstvo průmyslu 
a obchodu odevzdala kompletní žádost o dotaci, která splnila 
formální náležitosti hodnocení a je před podpisem smlouvy o čerpání 
dotace. Plánovaný rozpočet centra, které je součástí Regionální 
inovační strategie 3 Jihomoravského kraje, je 400 mil. korun.

Konference Kreativní Brno

Ve spolupráci s Magistrátem města Brna jsme na konci roku 2010 
zorganizovali dvoudenní mezinárodní konferenci Kreativní Brno. 
První den konference byl určen pro širokou veřejnost s přednáškami 
mezinárodních i českých odborníků a s programem návštěvy 
potencionálního umístění kreativního centra, budovy bývalé káznice 
v městské části Brno – sever. Programem druhého dne byl uzavřený 
workshop pro zvané experty a brněnské osobnosti zabývající 
se realizací kreativního inkubátoru.

Na konferenci, která se konala 9–10. 12. 2010 v prostorách 
Moravské galerie, vystoupilo 20 přednášejících a v publiku bylo 
více než 130 aktivních posluchačů. Mezi přednášejícími se objevili 
například Peter Ramsden, Lia Ghilardi, Jan Runge, Milena Flodrová 
nebo Vojtěch Sláma.
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The lecturers included e.g. Peter Ramsden, Lia Ghilardi, Jan Runge, 
Milena Flodrová or Vojtěch Sláma.

The Creative Brno project belongs among the supported projects 
of the Regional Innovation Strategy 3 of South Moravian Region.

Other activities

The agency also participated in the implementation of the national project 
“Technological Profile of CR”, which aims at mapping the innovation 
potential of CR and entities involved in innovative businesses. The guarantor 
of the project is the Association of Innovative Entrepreneurship of CR, 
where the director of the RDA SM is Vice-president.

Within the Czech Association of Development Agencies our agency 
co-organized with the AIP CR the 9th annual conference “Innovation 
and Technology in Regional Development”, as an accompanying program 
to the Building Fairs Brno 2010, held at the Brno Exhibition Centre (BVV).

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 counselling for specific projects

During 2010, RDA SM provided counselling to 23 owners and operators 
of brownfields, who consider preparing a project with the help 
of the EU funds or national resources. There are currently three 
projects for which grant applications are being prepared and one 
project has already been recommended for funding. Partial counselling 
to owners intending brownfield regeneration also takes place 
simultaneously with field work related to registration of brownfields 
in the South Moravian Region.

Projekt Kreativní Brno je součástí podporovaných projektů 
Regionální inovační strategie 3 Jihomoravského kraje.

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 ředitel RRA JM působí na pozici viceprezidenta.

V rámci České asociace rozvojových agentur spoluorganizovala 
agentura s AIP ČR 9. ročník odborné konference 
„Inovace a technologie v rozvoji regionů“, která byla součástí 
doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2010 konaného 
na brněnském výstavišti (BVV).

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 2010 konzultace 23 zájemcům 
z řad majitelů a provozovatelů brownfieldů, kteří zvažují přípravu 
projektu s využitím finančních prostředků EU nebo národních 
zdrojů. V současné době jsou tři projekty ve fázi přípravy projektové 
žádosti o dotaci a jeden projekt byl již doporučen k financování. 
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 

Tato aktivita 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. 
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4.3.2. 
Presentation of current trends in promoting 
regeneration of brownfields 

This activity takes place in the following directions:

  + Continuous communication with key players involved 
in brownfield regeneration (municipalities, public institutions, 
institutions of regional development on national 
and regional scale, businesses). 

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

At the beginning of 2010, RDA SM prepared an annual conference 
on Brownfield Regeneration in the South Moravian Region. Its objective 
was to inform owners of abandoned premises and buildings about 
the current offer of available funds for brownfield regeneration 
and to present options of direct/non-financial aid.

The first part of the conference programme was ensured by professionals 
from the government – ministries (Ministry for Regional Development, 
Ministry of Environment) and the implementing institutions of individual 
operational programmes (CzechInvest, State Agricultural Intervention 
Fund). The second part of the conference included papers by RDA SM, 
information on developer demand for abandoned property, presentation 
of non-financial tools from IREAS company and resolving brownfields 
using expropriation. The conference was attended by 45 representatives 
of municipalities, public administration and businesses.

4.3.3. 
Preparation of document on successful brownfield 
regeneration projects

This fourth publication – Case studies in brownfield regeneration 2009 
– is a sequel to previous documents from 2006–2009 and is based 
on the need of the public and business spheres for practical examples 
of previously completed projects of brownfield regeneration. 
The publication includes papers not only from the South Moravian 
Region, but also Olomouc, Ústí and Zlín Regions and the Capital 
of Prague. The upcoming fifth edition of this publication will probably 
include case-studies not only from the South Moravian Region, 
but also from the Moravian-Silesian and Pardubice Regions. 

4.3.4. 
Registry of brownfields in the South Moravian Region 

In 2010, mapping of brownfields in the South Moravian Region took 
place to ascertain the size of the problem in the South Moravian Region. 
Using previous records, 672 communities from the South Moravian Region 
were contacted (except Brno, which has its own registry) and field surveys 

Na začátku roku 2010 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 na regeneraci brownfieldů a prezentace možností 
nepřímé /nefinanční podpory. 

První část programu konference zajistili odborníci z oblasti 
státní správy – ministerstev (Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo životního prostředí) a implementačních institucí 
jednotlivých operačních programů (CzechInvest, Státní zemědělský 
intervenční fond). Druhou část konference vyplnily příspěvky 
RRAJM, informace o developerské poptávce po nevyužívaných 
nemovitostech, prezentace nefinančních nástrojů od společnosti 
IREAS a řešení brownfieldů s využitím institutu vyvlastnění. 
Konference se zúčastnilo 45 zástupců municipalit, veřejné správy 
a podnikatelských subjektů.

4.3.3. 
Příprava materiálu o úspěšných projektech 
regenerace brownfieldů

V pořadí čtvrtá publikace – Případové studie regenerace 
brownfieldů 2009 – navazuje na předchozí materiály z let 
2006–2009 a podobně jako v předchozích letech staví na poptávce 
veřejné i podnikatelské sféry po praktických příkladech 
realizovaných projektů regenerace brownfieldů. V publikaci 
jsou prezentovány nejenom příspěvky z Jihomoravského 
kraje, ale také z regionu Olomouckého, Ústeckého, Zlínského 
a Hlavního města Prahy. V připravovaném pátém vydání publikace 
se patrně opět objeví case-studies nejenom z Jihomoravského kraje, 
ale také z krajů Moravskoslezského a Pardubického. 

4.3.4. 
Evidence brownfieldů v Jihomoravském kraji 

V roce 2010 proběhlo mapování brownfieldů v Jihomoravském kraji 
z důvodu potřeby znát rozměr problematiky v Jihomoravském kraji. 
Jeho součástí bylo, za využití předchozích evidencí, oslovení 672 
obcí Jihomoravského kraje (vyjma Brna, které má vlastní evidenci) 
a provedení terénního průzkumu v místě objektu. Během něho bylo 
prověřeno 235 lokalit ve 127 obcích. Po domluvě se zástupci obce 
nebo majiteli bylo 78 objektů vyřazeno ze seznamu.

Výstupem tohoto šetření bude vytvoření databáze brownfieldů 
zveřejněná coby informace potenciálním investorům 
na připravovaném webovém portále (předpoklad v roce 2011) 
a analytické zpracování této databáze, které může být využito 
při definování problémových oblastí JMK a jejich řešení v rámci 
regionálních akčních plánů a koncepčních dokumentů.

Veškeré práce spojené s evidencí lokalit jsou prováděny RRAJM 
a vychází z opatření “Podpora podnikatelského prostředí definovaného 
Programem rozvoje Jihomoravského kraje 2010–2013.
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were done in given localities. A total of 235 sites in 127 municipalities 
were examined during the survey. Upon an agreement with municipality 
representatives or owner, 78 buildings were deleted from the list.

The outcome of this survey will be a database of brownfields 
to be published as an information source for potential investors 
on a planned web portal (probably in 2011) and an analysis of this 
database, which can be used in defining problem areas of the SMR 
and their solution within regional action plans and policies.

All work related to the record keeping about such localities 
is done by the RDA SM and is based on the measure “Improving 
the business environment” as defined by the Development Programme 
for South Moravia 2010–2013.

4.3.5. 
Other activities

  + Continuous research into funding opportunities for brownfield 
regeneration from current grant calls prepared for the period 
of 2007–2013

  + Co-operation in the preparation of a thematic atlas of Southern 
Moravia (RDA SM is the guarantor of industrial zones 
and brownfields section) 

  + Collaboration on a promotional document 
of the South Moravian Region “Monuments for Sale”

  + Analysis of activities promoting brownfield regeneration 
in individual regions of the CR

  + Setting up activities for the Brownfield Regeneration Unit 
(BRU) in South Moravia – optimization of activities of RDA SM, 
proposals for BRU administration and staffing and proposals 
for measures to be taken in the South Moravian Region –  
co-operation with the Moravian-Silesian and Zlín Regions

  + Participation in international and Czech conferences and forums
  + Nomination of successfully implemented brownfields 

for the competition called Business Property of the Year 2009 
organized by CzechInvest and AFI

  + Reflection on the issues of regional development, promotion 
of investment and brownfield regeneration in regional 
periodicals

4.4. Cross-border Co-operation

4.4.1. 
The Small Project Fund  
on the Czech-Austrian border

The Small Project Fund follows the tradition of the Joint Small Project 
Fund that was implemented on the Czech-Austrian border as a part 
of the Phare CBC programme, and the tradition of the Disposition Fund 
that was a part of the Interreg IIIA Community Initiative Programme.

The main purpose of the Small Project Fund is to develop contacts 
between citizens and authorities in border regions and thus 
to eliminate virtual barriers in the minds of people. The newly-established 
form of co-operation will be the driver of development of regions 
that were relatively isolated due to their marginal location. 

4.3.5. 
Další aktivity

  + Průběžný průzkum možností financování revitalizace 
brownfieldů z aktuálních dotačních titulů připravených 
pro období 2007–2013

  + Spolupráce při přípravě tematického atlasu 
Jihomoravského kraje (RRAJM je garantem sekce 
průmyslové zóny a brownfields) 

  + Spolupráce na propagačním materiálu 
Jihomoravského kraje „Památky na prodej“ 

  + Analýza aktivit v oblasti podpory regenerace brownfieldů 
v jednotlivých krajích ČR

  + Nastavení činností Jednotky regenerace brownfieldů 
(JRB) v Jihomoravském kraji – optimalizace aktivit RRAJM, 
návrhy na administrativní a personální zajištění JRB 
a návrhy opatření v Jihomoravském kraji – spolupráce 
s Moravskoslezským a Zlínským krajem

  + Účast na mezinárodních a českých odborných 
konferencích a fórech

  + Nominace úspěšně realizovaných brownfieldů 
do soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2009 
pořádané CzechInvestem a AFI

  + Reflexe k problematice regionálního rozvoje, 
podpory investic a podpory regenerace brownfieldů 
v regionálních periodicích

4.4. Přeshraniční spolupráce

4.4.1. 
Fond malých projektů  
na česko-rakouské hranici

Fond malých projektů (dále jen FMP) 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 Fondu malých projektů je rozvíjet kontakty mezi obyvateli 
a institucemi v příhraniční oblasti a tím odbourávat pomyslné 
bariéry, které existují v myslích lidí. Nově navázaná spolupráce se 
má stát motorem pro rozvoj území, které bylo díky své okrajové 
poloze v relativní izolaci. 
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In 2010, there were three rounds of project application procedures 
in the South Moravian Region, on which the Czech-Austrian 
Regional Monitoring Committee (RMC) decided.

RDA SM also organized traditional seminars for applicants, explaining 
basic conditions of SPF, project cycle, maximum attention was paid 
to correctly filled-in application forms and mandatory appendices. 
For successful grant recipients, a seminar was organized focusing 
on statement of accounts, proving eligible costs and issues 
of public tenders.

Throughout the year, 41 small projects were financially closed 
and controlled, as their requests were submitted to recover payment. 
To promote the Fund, a calendar for 2010 was published with photos 
of successful projects supported by the SPF. 

V roce 2010 proběhla tři kola sběru projektových žádostí 
v Jihomoravském kraji, o jejichž osudu rozhodoval 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 % 30 342 328,12

4 XI.09 27 15 149 197,97 5,66 % 9 53 349,00

5 III.10 26 19 236 748,00 8,98 % 11 111 950,00

6 VII.10 16 9 99 494,00 3,78 % 1 6 826,00

7 XI.10 17 14 176 739,00 6,71 % 0 0

Celkem  154 112 1 432 133,72  69 716 241,71

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

RRA JM také tradičně organizovala semináře pro žadatele, kde byly 
vysvětlovány základní podmínky FMP, projektový cyklus a maximální 
pozornost byla věnována i správnému vyplnění žádosti a povinných 
příloh. Pro úspěšné příjemce dotace byl pak organizován seminář 
zabývající se především vyúčtováním, dokladováním způsobilých 
výdajů a problematikou veřejných zakázek.

Během roku bylo finančně uzavřeno a zkontrolováno 41 malých 
projektů, které byly předloženy v rámci souhrnných žádostí o platbu 
ke zpětnému proplacení, a v rámci propagace fondu byl vydán 
měsíční kalendář na rok 2011 s fotkami úspěšně realizovaných 
projektů podpořených z FMP. 

Finananční prostředky přidělené dle smluv v jednotlivých kolech FMP
Funds allocated according to contracts in each SFP round

 1
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4.4.2. 
EUREGIOCity.net project

RDA SM – in co-operation with Weinviertel Management, a development 
agency of Lower Austria – has been implementing EUREGIOcity.net 
project, whose main goal is to promote co-operation of towns of both 
neighbouring regions of Southern Moravia and Weinviertel. Seven towns 
joined the programme from the border area of the South Moravian 
Region (Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, 
Znojmo) and 14 towns from the Austrian Weinviertel.

The main activities of the project in 2010 included joint thematic 
workgroups, preparation of a common publication titled “Examples 
of Brownfield Regeneration in South Moravia and Lower Austria” 
and publishing of a cross-border newsletter which contributed 
to the information exchange between the towns in the border area.

The project is being implemented within the Operational Programme 
of European Territorial Co-operation – cross-border co-operation 
of Austria - Czech Republic 2007-2013 and will be completed in 2011. 
For more information on the project, see www.euregio-city.net 

4.4.3. 
“Zdraví – Gesundheit” Project – cross-border 
integrated health care in South Moravia – 
Lower Austria

Under the title of “Zdraví-Gesundheit”, the Lower Austria 
and South Moravian Region implement a cross-border project 
of integrated health care, establishing conditions for potential 
cross-border co-operation and exchange of experience. The project 
has started in the beginning of 2009 and RDA SM acts there as a project 
partner, co-ordinating the project activities on the South-Moravian part 
and participating in the entire project administration.

The project includes three Czech-Austrian workgroups which meet 
on a regular basis. Their main objective is to analyse current population’s 
health condition on both sides of the border and what influences it, 
further to compare working procedures, quality standards and laws 
in outpatient, hospital and acute care for patients and payment thereof. 
The outcome includes not only a description of current situation, 
but also recommendations for necessary changes to make 
the cross-border care really possible.

The project is being implemented within the Operational Programme 
of European Territorial Co-operation – Cross-border Co-operation 
of Austria–Czech Republic 2007–2013 and currently, a follow-up 
of this project is being prepared for the upcoming years. For more 
information about the project, see http://www.zdravi-gesundheit.eu/

4.4.2.  
Projekt EUROREGIOCity.net

RRA JM ve spolupráci s Weinviertel Managementem, 
rozvojovou agenturou Dolního Rakouska, realizuje projekt  
EUREGIO city.net, jehož hlavním cílem je podpořit spolupráci 
mezi městy v obou sousedících regionech jižní Moravy a regionu 
Weinviertel. Do projektu se zapojilo 7 měst z příhraniční oblasti 
Jihomoravského kraje (Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Mikulov, 
Moravský Krumlov, Znojmo) a 14 měst z rakouského Weinviertelu.

Mezi hlavní aktivity projektu patřily v roce 2010 společné 
tematicky zaměřené pracovní skupiny, příprava společné 
publikace „Příklady regenerace brownfields v Jihomoravském 
kraji a v Dolním Rakousku“ a vydávání přeshraničního 
zpravodaje, který přispěl k podpoře výměny informací 
mezi městy v příhraniční oblasti.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Evropská územní 
spolupráce – Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 
2007–2013 a bude ukončen v roce 2011. Více informací k projektu 
www.euregio-city.net 

4.4.3.  
Projekt „Zdraví – Gesundheit“ –  
Přeshraniční integrovaná zdravotní péče  
jižní Morava–Dolní Rakousko

Pod titulem „Zdraví-Gesundheit“ realizují rakouská spolková 
země Dolní Rakousko a Jihomoravský kraj přeshraniční projekt 
integrované zdravotní péče, který vytváří předpoklady pro možnou 
příhraniční kooperaci a výměnu zkušeností. Projekt běží od začátku 
roku 2009 a RRA JM zde vystupuje jako projektový partner, 
koordinuje aktivity projektu na jihomoravské straně a podílí 
se na administraci celého projektu 

Projekt tvoří tři česko-rakouské pracovní skupiny, 
které se pravidelně schází. Jejich hlavním úkolem je zmapovat 
současnou situaci v oblasti zdravotního stavu obyvatelstva na obou 
stranách hranice a vlivů na ně, dále srovnat pracovní postupy, 
standardy kvality a legislativu v ambulantní, nemocniční a akutní 
péči o pacienty i způsoby jejich úhrady. Výsledkem není pouze 
popis stávající situace, ale jsou zpracována i doporučení nezbytných 
změn, aby přeshraniční zdravotní péče byla skutečně realizovatelná.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Evropská územní 
spolupráce – Přeshraniční spolupráce Rakousko–Česká republika 
2007–2013 a v současné době se připravuje pokračování tohoto 
projektu i na další roky. Více informací k projektu  
http://www.zdravi-gesundheit.eu/

4.4.4. 
Projekt „Projektová seznamka“

Cílem projektu bylo vytvořit funkční nástroj pro zprostředkování 
kontaktu mezi českými žadateli a rakouskými partnery 
Fondu malých projektů jižní Morava–Dolní Rakousko. Projekt měl 
přispět k efektivnější informovanosti potenciálních projektových 
partnerů na rakouské straně hranice a tím usnadnit českým 
žadatelům výběr vhodného partnera pro jejich projektové záměry. Seminář k
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4.4.4. 
“Project Partner Search” project

The purpose of the project was to come up with a new instrument 
for intermediation of contacts between Czech applicants and Austrian 
partners of the Small Project Fund of South Moravia – Lower Austria. 
The project aimed at improving awareness of potential project partners 
on the Austrian side of the border, facilitating the Czech applicants 
to select a suitable partner for their project plans.

The project, whose implementation was completed on 31/7/2010, 
was supported within the Operational Programme of European Territorial 
Co-operation – Cross-border Co-operation of Austria–Czech Republic 
2007–2013. For more current information on the project,  
see http://www.pp-kontakt.eu/

4.4.5. 
Cross-border co-operation – 
programming period 2007–2013

In 2009, there were more work meetings with the South Moravian 
applicants for grants from the Operational Programme Cross-border 
co-operation between Austria and the Czech Republic and between 
the Czech Republic and Slovakia for the period of 2007–2013. 

On the work line to the Ministry for Regional Development, the Director 
of RDA has long been pointing out problematic disbursement of funds, 
slow system of payment reimbursement, necessity of a serious analysis 
which should be included in mid-term evaluation of the project. 
These topics were also presented on the meeting of the 2010 Annual 
Conference OP CR/Austria, which took place on 23/6/2010 in Mikulov.

The agency’s representative also participated in the meeting  
of the Czech-Slovak intra-governmental committee for cross-border  
co-operation and the Czech-Slovak workgroup for cross-border  
co-operation in tourism.

4.5. International Co-operation

4.5.1. 
Co-operation with the Šumadija Region (Serbia) 

In 2010, RDA SM and the Department of External Affairs of SMR 
continued to monitor development projects for the Šumadija 
municipalities funded by the SMR. RDA SM provided counselling 
for the implementation of individual projects, mainly concerning budget 
discipline, cost eligibility and schedules for project implementation. 

During the year, several trips abroad took place, with their goal being 
e.g. handing over an ambulance vehicle and equipment for a dental 
office of Lapovo Health House, negotiations on potential co-operation 
with the Kragujevac University and further transfer of knowledge 
and experience acquired while using money from the Structural Funds 
of the European Union and its pre-accession alternatives.

Projekt, jehož realizace byla ukončena k 31. 7. 2010, 
byl podpořen v rámci Operačního programu Evropská územní 
spolupráce – Přeshraniční spolupráce Rakousko–Česká republika 
2007–2013. Další a aktuální informace k projektu najdete  
na http://www.pp-kontakt.eu/

4.4.5. 
Přeshraniční spolupráce –  
plánovací období 2007–2013

V roce 2010 probíhaly další pracovní konzultace s jihomoravskými 
žadateli o granty do Operačního programu přeshraniční spolupráce 
mezi ČR a Rakouskem a ČR a Slovenskem na období 2007–2013. 

Po pracovní linii směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj ředitel 
RRA již dlouhodobě poukazuje na problematické finanční 
čerpání prostředků, pomalý systém proplácení žádostí o platbu, 
na nutnost seriózní analýzy, kterou by mělo obsahovat střednědobé 
hodnocení projektu. Tato témata byla zvednuta také na jednání 
Výroční konference 2010 OP ČR / Rakousko, která se uskutečnila 
23. 6. 2010 v Mikulově.

Zástupce agentury se během roku také účastnil zasedání  
Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci 
i Česko-slovenské pracovní skupiny pro příhraniční spolupráci 
v oblasti cestovního ruchu.

4.5. Mezinárodní spolupráce

4.5.1. 
Spolupráce se Šumadijským regionem (Srbsko) 

I v tomto roce pokračovala RRA JM společně s Odborem vnějších 
vztahů JMK v monitorování rozvojových projektů pro šumadijské 
municipality financovaných z prostředků JMK. RRA JM poskytovala 
konzultace k realizaci jednotlivých projektů, a to hlavně z oblasti 
plnění rozpočtů, uznatelnosti nákladů a časového plnění 
realizace projektů. 

V průběhu celého roku se uskutečnilo i několik zahraničních cest, 
jejímž cílem bylo například předání sanitního vozidla a vybavení 
pro stomatologickou ordinaci Domu zdraví Lapovo, projednání 
možné spolupráce s Univerzitou Kragujevac a zejména další 
transfer znalostí a zkušeností získaných během období z čerpání 
Strukturálních fondů Evropské Unie a jejich předvstupních variant.
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4.6. Municipalities Development 

4.6.1. 
Counselling services

RDA SM ensures counselling services, particularly for its founders. 
Other entities from the South Moravian Region are provided 
with free information services concerning grant resources and counselling 
with respect to the preparation of applications and auxiliary 
documentation.

In 2010, RDA SM staff provided counselling and professional assistance 
to entities that were preparing their applications for EU grants. 
Selected applications are listed in the table:

4.6. Rozvoj měst a obcí 

4.6.1. 
Poradenské a konzultační služby

RRA JM zajišťuje poradenské a konzultační služby zejména pro své 
zakladatele. Ostatním subjektům v Jihomoravském kraji poskytuje 
bezplatný informační servis o dotačních zdrojích a konzultace 
k zaměření projektů, případně zpracování žádostí a doprovodné 
dokumentace.

V roce 2010 poskytovali pracovníci RRA JM konzultace a odbornou 
pomoc subjektům, které připravují své žádosti o dotace fondů EU. 
Přehled vybraných žádostí je uveden v tabulce:

Název projektu
Project title

Žadatel
Applicant

Program
Programme

Moravian Science Centrum Brno Jihomoravský kraj
South Moravian Region

OP Výzkum a vývoj pro inovace 3.2
OP Research and Development  
for Innovation 3.2

„CEITEC Science Park“ – studie proveditelnosti 
včetně příloh 
“CEITEC Science Park” – feasibility study 
including appendices

Jihomoravský kraj 
South Moravian Region

OP Podnikání a inovace 5.1
OP Entrepreneurship and Innovation 5.1

Lázně Lednice – doplnění infrastruktury 
Lednice Spa – missing infrastructure

Obec Lednice
Municipality of Lednice

ROP Jihovýchod – 2.1.strategické projekty 
cestovního ruchu
ROP South-East – 2.1.strategic projects 
for tourism

Optimalizace odpadového hospodářství 
obce Otnice 
Optimisation of waste management 
in the municipality of Otnice

Obec Otnice
Municipality of Otnice

OP Životní prostředí 4.1
OP Environment 4.1

Regionální informačně-vzdělávací středisko 
trhu práce Jihomoravského kraje
Regional informational and educational centre 
for the labour market of the South Moravian 
Region

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště stavební Brno-Bosonohy
Secondary technical school and Secondary 
vocational school of building Brno-Bosonohy

Integrovaný operační program 3.3. c
Integrated operational programme 3.3. c

E-learning přírodovědeckých předmětů
E-learning of natural sciences

Gymnázium J. G. Mendla a jeho 
zařízení a Základní umělecká škola, 
školská právnická osoba
J. G. Mendel Grammar School and its facilities 
and Primary Art School, school legal entity

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
1.1. Globální grant JMK
OP Education for Competitiveness  
1.1. Global Grant of SMR

Integrace cizích jazyků do výuky
Integrating foreign languages in classes

I. Německé zemské gymnasium, 
základní škola a mateřská škola, o. p. s.
I. Německé zemské gymnasium, základní škola 
a mateřská škola, o. p. s.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
1.1. Globální grant JMK
OP Education for Competitiveness  
1.1. Global Grant of SMR

Jižní Morava – oblíbená domácí destinace 
South Moravia – popular domestic destination

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava 
Tourist Central of South Moravia

ROP Jihovýchod 2.2 
ROP South-East 2.2

Silnice Mikulov – Ottenthal 
Road Mikulov – Ottenthal

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
Road management and maintenance 
in the South Moravian Region

Evropská územní spolupráce  
Rakousko–Česká republika
European Territorial Co-operation  
Austria– Czech Republic

Morava napoleonská 
Napoleonic Moravia

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 
Regional Development Agency of South 
Moravia

ROP Jihovýchod 2.2
ROP South-East 2.2

Vliv chráněných území na rozvoj obcí – 
zkušenosti českých a rakouských municipalit 
Influence of protected areas on community 
development – experience of Czech and 
Austrian municipalities 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Regional Development Agency of South 
Moravia

Evropská územní spolupráce  
Rakousko–Česká republika
Fond malých projektů  
Česká republika–Rakousko
European Territorial Co-operation  
of Austria–Czech Republic
Small Projects Fund, Czech Republic–Austria
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4.6.2. 
Expert support to beneficiaries in ROP South-East

Based on a call for tenders by the Southeast Regional Council for South-
East, RDA SM has been providing professional support to beneficiaries 
of grant from the Regional Operational Programme South-East 
in the South Moravian Region since 1. 10. 2008.

The support means a day-to-day communication with the beneficiaries 
and focuses on checking formal correctness of the following documents:

  + monitoring reports
  + interim / final report
  + application for payment, list of invoices 
  + monitoring report on project sustainability
  + appendices to all documents listed 

In 2010, we started providing individual support to the Road Management 
and Maintenance of the South Moravian Region (SUS), which is special 
for its number of projects and volume of funds. 

Since 2011, we plan to extend the care for all beneficiaries by assisting 
with control of the reports on project sustainability. 

4.6.3. 
Series of seminars  
on fresh water management

In co-operation with the Department of the Environment of the Regional 
Authority of the South Moravian Region, we organized a series 
of specialised seminars on supplying the population with fresh water 
and on fresh water resources in the South Moravian Region. 

Kumulativní počet schválených projektů a objemus chválených dotací
Cumulative number of approved projects and volume of approved grants

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

21,4 / 4

21,73 / 5

13

2009

2010

[mil. Kè / poèet projektù
mil. Kè / volume of approved grants] 

1405,89 56

471247,8

39588,108

382,05 27

373,16 26

366,38

102,48
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4.6.2.  
Expertní podpora příjemců z ROP Jihovýchod

Na základě výběrového řízení vyhlášeného Úřadem regionální rady 
Jihovýchod poskytuje RRAJM od 1. 10. 2008 expertní podporu 
příjemcům dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod 
v Jihomoravském kraji. 

Podpora spočívá v každodenní komunikaci s příjemci a je zaměřena 
především na kontrolu formální správnosti následujících 
dokumentů:

  + monitorovací hlášení
  + etapová / závěrečná zpráva
  + žádost o platbu, soupiska faktur
  + monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
  + přílohy všech uvedených dokumentů 

V roce 2010 byla započata individuální podpora Správě a údržbě 
silnic Jihomoravského kraje (SÚS), která je množstvím projektů 
a objemu čerpaných prostředků specifická. 

Od roku 2011 je plánováno rozšíření péče všem příjemcům 
o pomoc při kontrolování vykazování udržitelnosti projektů. 

4.6.3. 
Cyklus seminářů k problematice 
hospodaření s pitnou vodou

Ve spolupráci s Odborem životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje byl organizován cyklus odborných seminářů 
se zaměřením na zásobování obyvatel pitnou vodou a zdroji pitné 
vody v Jihomoravském kraji. 

Cílem seminářů bylo podat všem účastníkům informace 
a zkušenosti v oblasti budování vodovodů a kanalizací a zásobování 
obyvatel pitnou vodou tak, aby je v praxi mohli využít při budování 
veřejných vodovodů, odkanalizování obcí nebo v přípravách 
projektů na zadržování vody v krajině. Seminářů se zúčastnili 
zástupci místních samospráv, vodohospodářských společností, 
poradenských subjektů a pracovníci státní správy.
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Součástí seminářů byla i distribuce příručky „Ochrana zdrojů 
pitné vody v JMK“. Další informace jsou k dispozici na adrese  
http://www.rrajm.cz/pitna-voda

4.6.4. 
Zavedení systémového přístupu k rozvoji 
socioekonomicky slabších mikroregionů 
Jihomoravského kraje

Ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje byl na konci roku 2010 odstartován pilotní 
projekt s názvem „Zavedení systémového přístupu k rozvoji 
socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje.” 
Úvodními regiony jsou Vranovsko, Horňácko a Malá Haná, 
kde budou v roce 2011 probíhat terénní šetření, odborné semináře 
a řízené rozhovory s lokálními aktéry.

4.6.5. 
Implementace Koncepce ochrany přírody 
Jihomoravského kraje 

Biosférická rezervace 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. Naše aktivity jsou směřovány 
zejména do podpory vyváženého rozvoje území, zapojování 
místních samospráv a subjektů do rozhodovacích procesů 
a do managementu přírodně cenných území. RRA JM se této 
podpory účastí prostřednictvím svého zaměstnance, který do srpna 
2010 vykonával funkci předsedy správní rady BRDM a po vypršení 
mandátu byl zvolen předsedou dozorčí rady. 

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.

Vliv chráněných území na rozvoj obcí – zkušenosti českých 
a rakouských municipalit

Rok 2010 byl ve znamení přípravy projektu „Vliv chráněného 
území na rozvoj obcí“. Jeho cílem je na základě zkušenosti českých 
a rakouských obcí analyzovat vliv chráněných území (národní park, 
CHKO, rezervace) na rozvoj obcí. Projektu se budou účastnit jak 
obce, které se nacházejí v chráněných územích, tak i obce mimo ně. 
Realizace projektu je plánovaná na rok 2011.

The objective of the seminar was to provide participants 
with the information and experience of building water mains 
and sewerage systems and drinking water supplies to the population, 
to help them apply such knowledge in practice while constructing 
public water mains, sewerages or preparing projects for water retention 
in the landscape. The seminars were attended by representatives of local 
authorities, water management companies, counselling organizations 
and civil servants.

During seminars, a publication titled “Protection of Fresh Water 
Resources in SMR” was distributed. For more information,  
see http://www.rrajm.cz/pitna-voda

4.6.4. 
Introducing systematic approach to the development 
of socio-economically disadvantaged micro-regions 
of the South Moravian Region

In co-operation with the Department of Regional Development 
of the Regional Authority of the South Moravian Region, a pilot project 
was launched at the end of 2010 – “Introduction of a systematic 
approach to the development of socio-economically disadvantaged 
micro-regions of South Moravia”. The first regions were Vranovsko, 
Horňácko and Malá Haná; in 2011, field research, seminars and interviews 
with local players will take place there.

4.6.5. 
Implementing the concept of environmental 
protection in South Moravia 

Biosphere reservation – Dolní Morava

For a long time, RDA SM has been co-operating with entities 
from the area of Biosphere Reserve – Dolní Morava (BRDM), incorporated 
in the international network of biosphere reserves of UNESCO 
within the Man and Biosphere programme. Our activities are directed 
mainly to support balanced territorial development, involving local 
authorities and entities in decision-making processes and management 
of valuable natural areas. RDA SM participates in this by means 
of its employee who was the Chairman of BRDM Board of Directors 
until August 2010 and after the expiry of his office, he was elected 
Chairman of the Supervisory Board. 
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4.6.6. 
Implementace Koncepce rozvoje vinařství 
Jihomoravského kraje 

RRAJM se podílí naplňování závěrů a doporučení Koncepce 
vinařství Jihomoravského kraje a navazuje na své aktivity 
realizované v rámci projektu „Mapování podmínek pro vznik 
vinařského klastru“. Průběžně dochází ke spolupráci s Vinařským 
fondem ČR, Svazem vinařů ČR a Národním vinařským centrem 
ve Valticích, kde zaměstnanec RRAJM je současně místopředsedou 
správní rady. Spolupráce probíhá zejména ve vazbě využívání 
možností dotačních titulů pro rozvoj vinařství a vinařské turistiky. 

4.6.7. 
Implementace Koncepce zachování a obnovy 
kulturních památek Jihomoravského kraje

Podpora aktivit v Lednicko-valtickém areálu

RRAJM se ve své činnosti věnuje aktivitám vycházejícím 
ze závěrů Koncepce zachování a obnovy kulturních památek 
Jihomoravského kraje. Pozornost je zaměřena zejména na oblast 
Lednicko-valtického areálu, součást světového přírodního 
a kulturního dědictví UNESCO, kde RRAJM dlouhodobě působí 
v Mezioborové pracovní skupině. Ta koordinuje budoucí rozvoj 
území Lednicko-valtického areálu a zajišťuje péči o jeho přírodní 
a kulturní hodnoty. Skupina byla ustavena na základě vládního 
usnesení v roce 2004. Témata pracovní skupiny v roce 2010 
byly vyhlášení CHKO Soutok a jeho vliv na obnovu hodnot 
Lednicko-valtického areálu nebo problematika nedořešených 
majetkoprávních vztahů k pozemkům v Lednicko-valtickém areálu. 

Podpora aktivit v památkové zóně Slavkovského bojiště – 
projekt Morava napoleonská 

RRA JM získala dotaci na realizaci projektu “Morava napoleonská” 
vycházející z období napoleonských tažení a bitvy “Tří císařů” 
z roku 1805. Jeho cílem je vytvořit a propagovat novou turistickou 
nabídku Jihomoravského kraje tematicky zaměřenou právě 
na toto období a na jejich historické a společenské souvislosti. 
Realizace projektu je plánovaná na období 2011–2013.

The Biosphere Reserve – Dolní Morava is the only Czech biosphere reserve, 
it is administered by nine bodies from 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 for common and acceptable 
long-term solutions together. These entities are also liable for preservation 
of values in the biosphere reserve.

Influence of preserved areas on the municipality development – 
experience of Czech and Austrian municipalities

Year 2010 was marked with the preparation of the “Influence 
of preserved areas on municipality development” project. Its objective 
is to analyse the influence of protected areas (national park, PLA, 
reserve) on municipality development, based on the experience of Czech 
and Austrian municipalities. Both municipalities located in protected areas 
and outside of them will participate in the project. Project implementation 
is planned in 2011.

4.6.6. 
Implementation of concept of viticulture 
development in the South Moravia Region 

RDA SM helps fulfil the conclusions and recommendations 
of the Concept of Viticulture Development in the South Moravian Region, 
following up its activities within the project „Assessment of conditions 
for the creation of a viticulture cluster“. There is continuous co-operation 
with the Czech Wine Fund, Czech Winegrower’s Association and National 
Wine Centre in Valtice where a RDA SM employee is currently Board 
Vice-chairman. Co-operation is especially related to the possibility of using 
grants for the development of wineries and wine tourism. 

4.6.7. 
Implementation of the Concept 
of preservation and renovation of landmarks 
of the South Moravian Region

Support of activities in the Lednice-Valtice Landscape

RDA SM’s activities also include those based on the conclusions 
of the Concept of preservation and renovation of landmarks 
n the South Moravian Region. Particular attention is paid to the Lednice-
Valtice Landscape, a UNESCO World Heritage Site, where RDA 
SM has been active for a long time in the Interdisciplinary Working 
Group. They co-ordinate the future development of the Lednice-
Valtice Landscape and care for its natural and cultural values. 
The group was established by a governmental decree in 2004. 
The topics for the working group in 2010 included the announcement 
of the PLA Soutok and its effect on recovery of values of the Lednice-
Valtice Landscape, or issues of unresolved property relations to land 
in the Lednice-Valtice Landscape. 
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Spolupráce v oblasti rozvoje cestovního ruchu v rámci  
česko-slovenské spolupráce 

RRAJM má svého zástupce v pracovní skupině pro cestovní ruch 
v rámci Česko–slovenské mezivládní komise pro přeshraniční 
spolupráci. Na konci roku 2010 proběhlo výroční zasedání, 
kde se řešily projekty realizované Odborem cestovního ruchu 
Ministerstva pro místní rozvoj a byl zde diskutován Národní 
program podpory cestovního ruchu. Cílem komise je podpora 
aktivit česko-slovenské spolupráce na podporu cestovního ruchu.

4.6.8. 
Informační servis

Grantový kalendář RRA JM 

V roce 2010 bylo zpracováno a distribuováno 12 pravidelných 
měsíčních vydání Grantového kalendáře (GK) pro municipální 
sféru s aktuálními informacemi o dotačních titulech EU, ČR, 
Jihomoravského kraje, nadací a dalších institucí. Grantový kalendář 
je pravidelně zpracováván a vydáván již od roku 2001.

Regionální informační servis Jihomoravského kraje 

RRAJM spolupracuje na zajištění aktuálních dat v rámci 
Regionálního informačního servisu JMK. V roce 2010 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. Průběžně probíhalo vyhledávání dotačních titulů 
a zveřejňování informací o nich v rámci Regionálního informačního 
servisu JMK.

Support to activities in the protected zone 
of Austerlitz battlefield – Napoleonic Moravia project 

RDA SM was awarded a grant for the “Napoleonic Moravia” 
project, based on the period of Napoleonic campaigns and battles 
of the “Three Emperors” from 1805. Its aim is to create and promote 
a new tourist offer in the South Moravian Region focused specifically 
on this period and its historic and social background. The project 
is planned for the period of 2011–2013.

Co-operation in tourism development within the Czech-Slovak 
co-operation 

RDA SM has a representative in the working group for tourism 
in the Czech-Slovak intergovernmental commission for cross-border 
co-operation. At the end of 2010, there was an annual meeting, 
addressing projects implemented by the Department of Tourism 
of the Ministry of Regional Development and the National Tourism 
Support Programme. The Commission’s objective is to support activities 
of  Czech-Slovak co-operation to promote tourism.

4.6.8. 
Information Service

RDA SM Grant Calendar 

In 2010, 12 regular monthly editions of the Grant Calendar (GC) 
were prepared and distributed to the municipal sector with current 
information about grants of the EU, CR, South Moravian Region, 
foundations and other institutions. The Grant Calendar has been prepared 
and published regularly since 2001.

Regional Information Service of the South Moravian Region 

RDA SM co-operates to provide current data within the Regional 
Information Service of SMR. In 2010, attention was focused 
mainly on topics of Euroregions, microregions, tourist information 
centres and non-profit organizations. The RDA SM data is 
available at www.risy.cz in the South Moravian Region section. 
Continuously, we searched for grants and published information 
about them within the Regional Information Service of SMR.

ilu
str

ačn
í fo

to 

Napoleonské sla
vnosti

Illu
str

ativ
e photo

graph 

of N
apoleonic 

Celebratio
ns



Main Activities of RDA SM in 2010

Hlavní aktivity RRA JM v roce 2010

29



Annual Report – 2010

Výroční zpráva – 2010

30



Regional Development Agency of South Moravia

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

31

[ Výrok auditora ]

[ Auditor‘s Statement ]

31



Annual Report – 2010

Výroční zpráva – 2010

32

1. Úvodní slovo 1. Introductory Word 2

2. Hlavní události roku 2010 2. Highlights of 2010 4

3. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 3. Regional Development Agency of South Moravia
3.1. Správní struktura RRA JM v roce 2010 3.1. RDA SM Administrative Structure in 2010 6

3.2. Organizační členění RRA JM 3.2. RDA SM Organizational Structure 11

3.3. Členství v ČARA 3.3. Membership in ČARA 12

4. Hlavní aktivity RRA JM v roce 2010 4. Main Activities of RDA SM in 2010
4.1. Podpora investic 4.1. Promoting Investment

4.1.1. Zahraniční investice 4.1.1. Foreign Investments 14
4.1.2. After-care 4.1.2. After-care 14
4.1.3. Survival Kit 2009 4.1.3. Survival Kit 2009 16

4.2. Podpora inovací 4.2. Innovation Support 16

4.3. Brownfieldy 4.3. Brownfields

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

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

18

4.3.2. Prezentace aktuálních trendů v podpoře 
regenerace brownfieldů

4.3.2. Presentation of current trends in promoting 
regeneration of brownfields

18

4.3.3. Příprava materiálu o úspěšných projektech 
regenerace brownfieldů

4.3.3. Preparation of document on successful 
brownfield regeneration projects

19

4.3.4. Evidence brownfieldů v Jihomoravském kraji 4.3.4. Registry of brownfields 
in the South Moravian Region

19

4.3.5. Další aktivity 4.3.5. Other activities 20

4.4. Přeshraniční spolupráce 4.4. Cross-border Co-operation

4.4.1. Fond malých projektů na česko-rakouské hranici 4.4.1. The Small Project Fund  
on the Czech-Austrian border

20

4.4.2. Projekt EUROREGIOCity.net 4.4.2. EUREGIOCity.net project 22
4.4.3. Projekt „Zdraví – Gesundheit“ – 

Přeshraniční integrovaná zdravotní péče  
jižní Morava–Dolní Rakousko

4.4.3. “Zdraví – Gesundheit” Project –  
cross-border integrated health care  
in South Moravia – Lower Austria

22

4.4.4. Projekt „Projektová seznamka“ 4.4.4. “Project Partner Search” project 22
4.4.5. Přeshraniční spolupráce – plánovací období 2007–2013 4.4.5. Cross-border co-operation –  

programming period 2007–2013
23

4.5. Mezinárodní spolupráce 4.5. International Co-operation

4.5.1. Spolupráce se Šumadijským regionem (Srbsko) 4.5.1. Co-operation with the Šumadija Region (Serbia) 23

4.6. Rozvoj měst a obcí 4.6. Municipalities Development

4.6.1. Poradenské a konzultační služby 4.6.1. Counselling services 24
4.6.2. Expertní podpora příjemců z ROP Jihovýchod 4.6.2. Expert support to beneficiaries in ROP South-East 25
4.6.3. Cyklus seminářů k problematice hospodaření 

s pitnou vodou
4.6.3. Series of seminars on fresh water management 25

4.6.4. Zavedení systémového přístupu k rozvoji 
socioekonomicky slabších mikroregionů 
Jihomoravského kraje

4.6.4. Introducing systematic approach 
to the development of socio-economically 
disadvantaged micro-regions 
of the South Moravian Region

26

4.6.5. Implementace Koncepce ochrany přírody 
Jihomoravského kraje

4.6.5. Implementing the concept of environmental 
protection in South Moravia

26

4.6.6. Implementace Koncepce rozvoje vinařství 
Jihomoravského kraje

4.6.6. Implementation of concept of viticulture 
development in the South Moravia Region

27

4.6.7. Implementace Koncepce zachování a obnovy kulturních 
památek Jihomoravského kraje

4.6.7. Implementation of the Concept 
of preservation and renovation of landmarks 
of the South Moravian Region

27

4.6.8. Informační servis 4.6.8. Information Service 28

5. Výrok auditora 5. Auditor‘s Statement 30

6. Obsah výroční zprávy 6. Content of the Annual Report 32



Regional Development Agency of South Moravia

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

33

Content of the Annual ReportObsah výroční zprávy

[ Obsah výroční zprávy ]

[ Content of the Annual Report ]

33



Annual Report – 2010

Výroční zpráva – 2010

34



Regional Development Agency of South Moravia

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

35



36

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy    Regional Development Agency of South Moravia

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

tel.:  +420 541 211 635 
+420 541 212 125 
+420 541 219 282

fax: +420 541 212 125 

rrajm@rrajm.cz

www.rrajm.cz


