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Gemeinsam mehr erreichen.
Společně dosáhneme více.
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Naše kraje a země se představují …

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ve třetím vydání našeho programového newslettru vás obeznámíme jednak s důležitými změnami
v rámci Programu, účinnými od 1. dubna 2010, dále s termíny aktuálních seminářů a dalších akcí,
v rubrice Ohlédnutí shrneme výsledky posledního Monitorovacího výboru konaného v rodišti
významného ekonoma Josepha Aloise Schumpetera, v Třešti na Českomoravské vysočině. Mimo to
zde naleznete mnohé další užitečné informace.
V rubrice Naše kraje a země se představují… tentokráte zavítáme na jižní Moravu a od kolegyň
z Regionálního subjektu pro Jihomoravský kraj se dovíme něco málo zajímavostí jak o jižní Moravě,
tak i o samotném městě Brně.
Vaše JTS

www.at-cz.eu
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AKTUÁLNÍ INFORMACE
Změněné programové
stránkách

dokumenty

a

novinky

na

našich

webových



Od 1. dubna 2010 vstoupila v platnost nová Společná pravidla způsobilosti. Změny se
týkají především oblasti příjmů, zejména příjmů u projektů do výše 1 milionu EUR. Nové
pravidlo EU totiž projektovým partnerům umožňuje příjmy, které vznikly během realizace
projektu nebo po jeho dokončení, použít jako financování vlastních prostředků. Všechny
projekty, které budou schváleny po 1. dubnu 2010, se mohou řídit tímto pravidlem. Již
probíhajících projektů se však tato možnost netýká.



Současně společně s novými pravidly způsobilosti byla zveřejněna na webových stránkách
Programu aktualizovaná verze Společné příručky pro žadatele včetně rozšířené přílohy, kde
jsou žadatelé o výše zmíněném pravidle v oblasti příjmů informováni detailně.



V této souvislosti chceme všechny projektové partnery upozornit na to, že je nutné používat
vždy aktuální verze formulářů pro podávání zpráv. Jejich aktualizované verze se nacházejí
pod příslušnou rubrikou na našich webových stránkách.
-



NOVĚ: Formulář pro změny v rozpočtu obsahuje i návod pro jeho vyplnění (5. 2. 2010)

Od 1. 2. 2010 je možné na našem webu zveřejňovat veřejné zakázky malého rozsahu. Více
podrobností naleznete v sekci Výběrová řízení. Vedle Burzy partnerů se tak jedná o další službu
na našich internetových stránkách směřovanou všem projektovým partnerům.

Připravované akce


Dne 23. 6. 2010 se na mikulovském zámku uskuteční již třetí Výroční konference našeho
Programu, na kterou všechny zainteresované srdečně zveme. Tematicky bude konference
zaměřena na oblast životního prostředí. Více informací k této akci a podrobnosti o přihlášení
získáte na našich stránkách www.at-cz.eu.



Monitorovací výbory: Nebližší, v pořadí již sedmý Monitorovací výbor se uskuteční 1. a 2.
června 2010 v Groβschönau v Dolním Rakousku. Předkládání projektových žádostí pro tento
výbor již bylo ukončeno, projektové žádosti tak budou přijímány až na další, osmý Monitorovací
výbor konaný ve dnech 15. – 16. prosince 2010, a to do 5. 10. 2010. Žadatelé tak mají do
tohoto data čas své projektové záměry zpracovat a podat projektovou žádost.



Projekt RECOM organizuje pro všechny zájemce, kteří již mají určitý projektový záměr a hledají
vhodného partnera na druhé straně hranice, dvě burzy partnerů:
-

14. 4. 2010 v Dolních Dunajovicích, Burza partnerů Weinviertel – Jihomoravský kraj

-

21. 4. 2010 ve Slavonicích, Burza partnerů Waldviertel – Jihočeký kraj - Vysočina

Více informací o těchto akcích naleznete na stránkách projektu RECOM www.recom-czat.eu
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OHLÉDNUTÍ
Monitorovací výbor v Třešti
Ve dnech 1. a 2. prosince 2009 proběhl v městečku Třešť na Českomoravské vrchovině 6.
Monitorovací výbor našeho Programu. Jednání se uskutečnilo v prostorách Zámeckého hotelu a
projednáno bylo celkem 19 projektů. Ze všech těchto projektů, které musely být podány do 22. 9.
2009, bylo 11 schváleno, 3 schváleny s výhradou, 1 pozastaven a 4 zamítnuty. Celková výše
podpory z ERDF na projekty schválené na tomto Výboru činí 7 883 426 €. Program se tak posunul
na 55 % své alokace, která celkem představuje 107,44 milionů €.

6. Monitorovací výbor
Schváleno
Schváleno s výhradou
Pozastaveno
Zamítnuto
Celkem projektů

11
3
1
4
19

Zasedání 6. Monitorovacího výboru

Třešť
nabídla
účastníkům
Monitorovacího
výboru
i
zajímavý odpolední a večerní
program. Po ukončení prvního
dne
rokování
čekala
na
účastníky
návštěva
muzea
zdejšího
slavného
rodáka,
ekonoma
Josefa
Aloise
Schumpetera a také expozice
věnovaná ručně vytvářeným
betlémům. Betlemářství má zde
v Třešti bohatou a dlouholetou
tradici a originalita lidové tvorby
byla velmi poutavá. K vidění
zde byla i díla starší více jak
200 let.

Jeden z mnoha betlémů
v třešťském muzeu
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Informační semináře pro žadatele a projektové partnery
Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj i kraj Vysočina pořádaly
v lednu a únoru Semináře pro české žadatele v rámci
Programu EÚS AT-CZ 2007-2013. Mimo zástupců
Regionálních subjektů byli na seminářích přítomni taktéž
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Společného
technického sekretariátu (JTS) a Centra pro regionální
rozvoj. Prezentace ze seminářů si můžete stáhnout na
našich internetových stránkách.
Krajský úřad
Jihomoravského kraje

Dne 14. ledna 2010 se společně s Regionálním
subjektem pro Horní Rakousko uskutečnil v
Linci na Úřadu zemské vlády Horního Rakouska
Seminář
pro
vedoucí
a
projektové
partnery.
Byly
zde
podány
informace
projektovým partnerům, jejichž projekty byly
schváleny posledním Monitorovacím výborem
(prosinec 2009). Účastníci se taktéž dozvěděli
užitečné informace o povinnostech publicity,
proceduře podávání zpráv či postupu při
přípravě Smlouvy o poskytnutí prostředků z
ERDF.
Zástupci Řídícího orgánu a JTS
při prezentaci žadatelům
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NAŠE KRAJE A ZEMĚ SE PŘEDSTAVUJÍ…
Jihomoravský kraj
Kraj na samém jihu Moravy, na hranici s Rakouskem a Slovenskem,
oplývá bohatou historií, překrásnou rozmanitou přírodou, pohádkovými
starověkými památkami, znamenitým vínem a živoucími folklórními
tradicemi.
Ve světě je, koneckonců, mnoho okouzlujících míst, avšak sotva se najde místo, ve kterém se
v těsném sousedství nachází dokonce čtyři světově významná teritoria, natolik cenná, že je pod
svou ochranu vzala organizace UNESCO. Jsou to dvě památky zapsané do seznamu kulturního a
přírodního dědictví: kulturní krajina Lednicko-valtický areál, romantický krajina s četnými drobnými
stavbami mezi dvěma zámky a vila Tugendhat – funkcionalistická stavba z první poloviny 20.
století ve městě Brně. Pod patronací UNESCO se nachází rovněž dvě biosférické rezervace: Dolní
Morava a Bílé Karpaty. Jedinečností je položka, která nedávno přibyla na seznam nehmotného
světového kulturního dědictví UNESCO, a to: mužský tanec verbuňk z Moravského Slovácka.

Chráněná krajinná oblast Pálava

Zámeček Pohansko

Kraj oplývá i mimořádnými přírodními krásami, jako je území Národního parku Podyjí s četnými
meandry a skalnatými svahy porostlými lesy nebo Moravský kras s krasovými jeskyněmi, propastí
Macocha a podzemní řekou Punkvou.
Jihomoravská metropole Brno, druhé největší město ČR, nabízí celou řadu historických a
architektonických památek. Kromě již zmíněné vily Tugendhat to jsou především dominanty města:
Katedrála sv. Petra a Pavla a hrad Špilberk. Historické centrum je domovem významných
kulturních institucí, jako divadla a galerie a univerzit. Město žije rovněž dynamickou současností;
již po mnoho let se v něm konají mezinárodní veletrhy a atraktivitu města zvyšuje i Masarykův
okruh a mezinárodní letiště v Brně-Tuřanech.
Nedaleko Brna se nachází proslulé Slavkovské bojiště (Austerlitz) místo bitvy tří císařů: Napoleona,
ruského cara Alexandra a rakouského císaře Františka II. Každoročně se koncem roku uskutečňují
vzpomínkové akce této mimořádné bitvy i s jejími ukázkami.
Jižní Morava je nejvýznamnější vinohradnickou a vinařskou oblastí, nachází se zde přes 96% všech
vinic ČR, které dávají hrozny pro znamenitá vína. A jak víno nejlépe ochutnat? V typickém vinném
sklípku při poslechu tklivých lidových písní za doprovodu cimbálu. Neodmyslitelným rysem jižní
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Moravy jsou totiž živoucí lidové tradice. Pestré lidové kroje, písně a tance, řemeslná výroba – to
vše není pouze součástí folklórních svátků, ale i všedního života.
Milovníky aktivního odpočinku v kraji
uspokojí množství značených cyklotras,
pěších tras a naučných stezek často
spojených s poznáním vinařství a jeho
tradice, i s možností degustace vína.
Rozvoj také zaznamenává golf; kromě
dvou 18jamkových hřišť ve Slavkově u
Brna a Kořenci je k dispozici i 27jamkové
hřiště v Jinačovicích. Relaxaci po sportu
obstarají
i
nově
otevřené
lázně
s balneoprovozem
v Lednici
a
zrekonstruované lázně v Hodoníně, které
doplňují turistickou nabídku kraje.

Jihomoravské vinné sklepy

Lákadlem pro davy fanoušků z celé Evropy je i Masarykův okruh v Brně. Pořádá se zde řada
motocyklových a automobilových závodů seriálů mistrovství světa včetně prestižní Velké ceny
České republiky Mistrovství světa silničních motocyklů.
Poznejte jižní Moravu - kraj mnoha překvapivých možností pro odpočinek, dobrodružství i zábavu!
Stránky www.jizni-morava.cz Vám k tomu určitě napomohou.

Regionální subjekt pro Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje
odd. evropských dotací
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Mgr. Monika Knettigová
Tel: +420 541 651 306
E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Zdeňka Tesaříková
Tel: +420 541 651 228
E-mail: tesarikova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz
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