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ČEŠTINA

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy napomáhá 
udržitelnému rozvoji regionu a růstu jeho konkurenceschopnosti 
realizací rozvojových projektů, projektů přeshraniční spolupráce, 
stejně jako podporou investic a inovací.

ENGLISH

The Regional Development Agency South Moravia assists 
in the sustainable development of the region and in growing 
its competitiveness through the realisation of development 
and cross-border cooperation projects as well as by supporting 
investment and innovation.
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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

ČEŠTINA

Regionální rozvojová agentura jižní 
Moravy (RRAJM) se dlouhodobě 
podílí na rozvoji Jihomoravského 
kraje. V současné době působí 
především ve sféře přípravy projektů 
do strukturálních fondů, konzultací 
pro samosprávu při využívání 
evropských zdrojů, rozvoje prostředí 
pro šíření inovací, podpory regenerace 
brownfieldů nebo administrace Fondu 
malých projektů.

Mezi historicky významné vykonávané 
činnosti patří zejména poskytování 
asistenční pomoci při lákání zahraničních 
investic, kdy se RRAJM podařilo 
umístit skoro 50 zahraničních firem 
do Jihomoravského kraje, realizace 
prvních Regionálních inovačních strategií 
Jihomoravského kraje a v souvislosti 
s přípravou na vstup do EU konzultace 
a přípravy projektů do předvstupních 
a strukturálních fondů.

RRAJM byla založena 10. 9. 1997 
za účelem přípravy realizace Programu 
obnovy zaplavených území Phare, tedy 
programu určeného na obnovu povodněmi 
postižených oblastí, které v roce 1997 
velmi intenzivně postihly skoro celou 
Moravu. 

RRAJM má formu zájmového sdružení 
právnických osob, jejíž členy jsou 
Jihomoravský kraj, Sdružení obcí a měst 
jižní Moravy a Krajská hospodářská 
komora jižní Moravy.

RRAJM RDASM
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Regional Development Agency of South Moravia

ENGLISH

Regional Development Agency 
of South Moravia (RDASM) is 
an organization that has worked 
on the dynamic development 
of the South Moravian Region 
on a long-term basis. At present it is 
particularly active in the preparation 
of projects for structural funds, 
development of an environment 
for the diffusion of innovations, 
support of brownfield regeneration or 
administration of the Small Project 
Fund.

The significant activities covered 
in the past include, in particular, provision 
of assistance in attracting foreign 
investments when RDASM managed 
to place almost 50 foreign companies 
in the South Moravian Region, 
implementation of the first Regional 
Innovation Strategies for the South 
Moravian Region and consultations and 
preparation of projects for pre-accession 
and structural funds in connection with 
the preparations to join the EU.

RDASM was established on 10 
September 1997 to prepare 
implementation of the Restoration 
Programme of Flooded Areas (The Phare 
programme), i.e. a programme for 
the restoration of areas impacted by floods 
which heavily affected almost whole 
Moravia in 1997.

RDASM has the legal form 
of a association of legal entities made 
up of the South Moravian Region, 
the Association of South Moravian Cities 
and Municipalities and the Regional 
Chamber of Commerce of South 
Moravia.
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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

ČEŠTINA

Vážení přátelé, aktuální výroční zpráva 
podává informaci o tom, co Regionální 
rozvojovou agenturu jižní Moravy 
potkalo v roce 2016.
Každý z nás, kdo se podílel na chodu 
agentury v loňském roce, si zajisté 
představí spoustu událostí spjatých s tímto 
rokem. Určitě se povedlo mnoho zdařilých 
aktivit v oblasti regenerace brownfieldů. 
Spokojeni můžeme být i s tím, že jsme 
vydali již 15. ročník publikace Survival 
Kit, který slouží zahraničním investorům 
a dalším cizincům působícím v našem 
regionu v lepší orientaci. Své jsme 
odpracovali i v oblasti mezinárodní 
spolupráce, především v partnerských 
regionech, jakými jsou regiony v Srbsku, 
Chorvatsku, Polsku i Makedonii.

Nejdůležitějším krokem však bylo 
dokončení žádosti Fondu malých 

projektů na česko-rakouské hranici. 
Jsem rád, že se ukončilo komplikované 
období hledání nejvhodnějších variant 
pro realizaci činností z tak oblíbeného 
programu, jaký je právě Fond malých 
projektů. Jsem přesvědčen, že nastavené 
podmínky i vytvořený rámec budou 
tou nejvhodnější platformou pro další 
vylepšení přeshraniční spolupráce jak pro 
obce, tak i všechny další aktéry zapojené 
v této oblasti.

Nemálo se udělalo i v oblasti rozvoje 
pilotních socioekonomicky slabších 
regionů, kde si zajisté pozornost zasloužila 
studijní cesta k problematice destinačních 
managementů na lokální úrovni. Již 

tradičně s velkým pocitem spokojenosti 
hodnotím všechny aktivity svázané 
s projektem Morava napoleonská.

Na závěr bych rád poděkoval tradičně 
všem zástupcům zakladatelů agentury, 
členům jejich řídících a kontrolních 
orgánů, vedení Jihomoravského kraje, 
představitelům všech spolupracujících 
subjektů v regionu i mimo něj a také všem 
svým pracovitým spolupracovníkům, kteří 
se podíleli na úspěšném roce 2016.

JUDr. Vladimír Gašpar 
ředitel RRAJM

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE RRAJM FOREWORD BY THE DIRECTOR OF RDASM
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Regional Development Agency of South Moravia

ENGLISH

Dear friends, 
The current annual report provides 
information on development 
of the Regional Development Agency 
of South Moravia (RDASM) in 2016.

Each of us who participated 
in the Agency’s operations can recall 
many events associated with the last year. 
There were undoubtedly many successful 
activities in the area of brownfield 
site reclamation. We can be satisfied 
with the publication of what is already 
the 15th edition of the Survival Kit that 
is used by foreign investors and other 
expats working in the region for a better 
orientation. We have also done our job 
for international cooperation, especially 
in the partner regions in Serbia, Croatia, 
Poland and Macedonia.

The most important step, however, was 
the completion of the application for 
the Small Projects Fund together with 
Austria. I am glad that the complicated 
period of finding the best alternatives for 
the implementation of activities within 
such a popular programme as the Small 
Projects Fund is over. I am convinced 
that the agreed conditions and framework 
will be the best platform for further 
improving cross-border cooperation for 
municipalities as well as for all other 
parties involved in this area.

Much has been done to develop 
socio-economically weaker pilot 
regions, where a trip to study the issue 

of destination management on a local 
level was appreciated. As is traditional 
I appreciate and feel great satisfaction 
with all activities associated with 
the Napoleonic Moravia project.

Finally, I would like, as is traditional, 
to thank all the representatives 
of the Agency‘s founders, members 
of their managing and controlling bodies, 
the South Moravian Region government, 
representatives of all cooperating bodies 
in the region and beyond, and also all 
my hard-working colleagues who have 
contributed to the success of 2016.

JUDr. Vladimír Gašpar 
director of RDASM
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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

CHRONOLOGIE CHRONOLOGY

2003
Na základě opatření RIS JMK 

založeno Jihomoravské inovační 
centrum (JIC) fungující zpočátku 

v rámci RRAJM.

The South Moravian Innovation Centre (JIC) 
established based on a measure of RIS JMK, 

initially operating within the RDASM.

1998
Klíčovou aktivitou RRAJM je 

administrace Programu obnovy 
zaplavených území a Fondu malých 

projektů.

Administration of the Restoration Programme 
of Flooded Areas and of the Small Project 

Fund was the RDASM’s key 
aktivity.

2000
RRAJM smluvně zastupuje 

agenturu CzechInvest na jižní 
Moravě v oblasti podpory 

zahraničních investic.

RDASM contracted to represent 
CzechInvest in South Moravia 

in the area of foreign 
investment.

2006
V posledních šesti 

letech umístila RRAJM 
na 50 zahraničních firem 
v Jihomoravském kraji.

RDASM deployed close to 50 foreign 
businesses in the South Moravian 

Region in the previous six 
years.

1999
Ředitelem RRAJM se stává 

JUDr. Vladimír Gašpar.

JUDr. Vladimír Gašpar became 
the RDASM director.

2005
RRAJM společně s JIC připravuje 

druhou Regionální inovační strategii. 
RRAJM administrátorem programu 

Dispoziční fond.

RDASM prepared the second Regional Innovation 
Strategy together with SMIC. RDASM 

administered the Disposition Fund 
programme.

2001
RRAJM je vybrána jako 

zpracovatel Regionální inovační 
strategie Jihomoravského kraje 

(RIS JMK).

RDASM selected to design the Regional 
Innovation Strategy of the South 

Moravian Region (RIS JMK).

1997
Sdružení obcí a měst jižní 

Moravy a Obchodní a hospodářská 
komora zakládá RRAJM.

RDASM founded by the Association of South 
Moravian Cities and Municipalities and by 

the Chamber of Commerce.

2004
Zahájení přípravných prací na projektu 
Biotechnologický inkubátor – INBIT. 
V rámci projektu „Recyklace a úplné 

zneškodnění domácího chlazení“ ekologicky 
zneškodněno 16 533 kusů lednic.

Preparation work on the INBIT Biotechnological 
Incubator project launched. 16,533 refrigerators 

ecologically liquidated within the “Recycling 
and Complete Liquidation of Household 

Refrigerators” programme.

2002
Jihomoravský kraj vstupuje 

do RRAJM. Aktivity RRAJM se 
rozšířily o oblast regenerace brownfieldů 

a vydávání grantového kalendáře.

The South Moravian Region joined the RDASM. 
RDASM activities extended to include brownfield 

site regeneration and publishing a Grant 
Calendar.
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Regional Development Agency of South Moravia

2010
Zpracování žádosti projektu 

moravského vědeckého centra 
„Moravian Science Center Brno“ 

(VIDA! science centrum)

Application for the “Moravian Science 
Center Brno” project written 

(VIDA! science centrum).

2012
Začátek projektu „Zdraví 

bez hranic – Gesundheit ohne 
Grenzen“ navazující na projekt 

„Zdraví – Gesundheit“.

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

project extending the original “Zdraví – 
Gesundheit” project.

2007
Zpracování akčního plánu a strategie 

Jihomoravského centra pro mezinárodní 
mobilitu. RRAJM se stává národním 

korespondentem v rámci projektu 
ERAWATCH řízeným Evropskou komisí.

An action plan and strategy for the South Moravian Centre 
for International Mobility prepared. RDASM became 

the national correspondent of the ERAWATCH 
project managed by the European 

Commission.

2013
Turistický produkt Morava 

napoleonská obsadil 3. místo 
v kategorii „Nejlepší turistický produkt“ 
v soutěži Velká cena cestovního ruchu 

2013/2014.

The “Napoleonic Moravia” tourist product won 
third place in the category “The Best Tourist 

Product” of the Grand Prize of Tourism 
2013/2014 contest.

2014
Spoluorganizace úspěšné akce 

Napoleon v Brně, kterou navštívilo 
cca 2 500 lidí, připomínající příjezd císaře 

Napoleona do Brna v roce 1805.

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

Napoleon in Brno in 1805.

2008
RRAJM se stala sekretariátem 
přeshraničního Fondu malých 

projektů (FMP) v Jihomoravském kraji. 
Spolupráce na přípravě třetí Regionální 

inovační strategie.

RDASM became the secretariat of the cross-border 
Small Project Fund (SPF) in the South Moravian 

Region. Cooperation in the preparation 
of the third Regional Innovation 

Strategy.

2015
RRAJM uspořádala jubilejní 

10. ročník odborné konference 
„Regenerace brownfieldů 
v Jihomoravském kraji“

RRAJM organised the jubilee 10th annual 
professional conference entitled Regeneration 

of Brownfields in the South Moravian 
Region.

2009
Začátek realizace projektu 

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

Launch of the “Zdraví – Gesundheit” project 
implementation mapping the cross-border 

cooperation of hospitals and 
the Emergency Medical Service.

2011
Zahájení projektu 

„Morava napoleonská“.

Launch of the “Napoleonic 
Moravia” project.

2016
Vydali jsme 15. ročník publikace 
Survival Kit a 15 let vydáváme 

Grantový kalendář.

We have released the 15th edition of the Survival Kit 
and we have been publishing the Grant Calendar 

for 15 years.
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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

ČEŠTINA

Regionální rozvojová agentura 
jižní Moravy (RRAJM) je zájmovým 
sdružením tří právnických osob.

ENGLISH

The Regional Development Agency of South Moravia 
(RDASM) is an association of three legal entities 
functioning as NGOs.

The founders of RDASM include
 • the South Moravian Region (JMK)
 • the Association of South Moravian Cities and Municipalities 

(SOM JM)
 • the Regional Chamber of Commerce of South Moravia (KHK JM)

Datum založení Established 10. 9. 1997

Sídlo Registered office Královopolská 3052/139, 12 00 Brno-Žabovřesky

Právní forma Legal form
Zájmové sdružení právnických osob 
Association of legal entities

Identifkační číslo Identifcation number 65338090

Popis činnosti Description of activities
Informační, koordinační, poradenská, školící a zprostředkovatelská činnost 
Information, coordination, counselling, training and mediation activities

Registrace Registration

 RRAJM je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl L, vložka 19676 
RDASM is registered in the Association Register maintained by the Regional Court in Brno, Section L, File No. 19676

Internetové stránky Website www.rrajm.cz

SPRÁVNÍ STRUKTURA RRAJM RDASM ADMINISTRATIVE STRUCTURE

Mezi zakladatele RRAJM patří
 • Jihomoravský kraj (JMK)
 • Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM)
 • Krajská hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM)
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Regional Development Agency of South Moravia

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ GENERAL ASSEMBLY

SPRÁVNÍ VÝBOR STEERING COMMITTEE

KONTROLNÍ KOMISE MONITORING COMMITTEE

SOM JM SOM JM

KHK JM KHK JM
JMK JMK
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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ RRAJM RDASM ORGANIZATIONAL STRUCTURE

ČEŠTINA

Regionální rozvojová agentura jižní 
Moravy, která v roce 2016 zaměstnávala 
14 pracovníků, je organizačně rozdělena 
na tři oddělení. Oddělení projektů se 
zabývá konzultacemi a zpracováním 
projektů do národních i evropských 
dotačních programů, Oddělení 
přeshraniční spolupráce administruje 
zejména Fond malých projektů 
a Oddělení podpory investic a inovací, 
jehož působnost spadá od regenerace 
brownfieldů, přes podporu investorů 
v JMK až po podporu inovací.



ŘEDITEL DIRECTOR

ODDĚLENÍ PROJEKTŮ PROJECT BRANCH

ODDĚLENÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CROSS-BORDER COOPERATION

ODDĚLENÍ PODPORY INVESTIC A INOVACÍ INVESTMENT SUPPORT AND INNOVATION BRANCH

SEKRETARIÁT SECRETARIAT
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Regional Development Agency of South Moravia

ENGLISH

The Regional Development Agency of South Moravia, which employed 15 people 
in 2016, is organized into three branches. The Project Branch provides counselling 
and prepares projects for both national and European grant programmes; 
the Cross-border Co-operation Branch manages the Small Project Fund; and 
the Investment Support and Innovation Branch whose scope goes from brownfield 
regeneration, through investor support in SM to innovation support.
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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Valné shromáždění
Nejvyšším orgánem RRAJM je Valné shromáždění, které rozhoduje o strategických plánech a cílech RRAJM, schvaluje rozpočet a rozhoduje 
v dalších otázkách dle stanov sdružení.

 • JUDr. Bohumil Šimek (*1959) 
hejtman Jihomoravského kraje 
člen Valného shromáždění od 28. 03. 2017

 • Mgr. Jiří Janda (*1964) 
předseda Sdružení obcí a měst jižní Moravy 
člen Valného shromáždění od 18. 02. 2016

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

Změny ve Valném shromáždění v roce 2016, respektive do uzávěrky výroční zprávy: 
Členy Valného shromáždění již nejsou: JUDr. Michal Hašek (*1976), Ing. arch. Milana Grauová (*1968)

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.

Jihomoravský kraj Sdružení obcí a měst jižní Moravy Krajská hospodářská komora 
jižní Moravy

 • Milan Vojta, MBA, M.A. (*1983) 
předseda Správního výboru 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
člen Správního výboru od 28. 03. 2017

 • Mgr. Lenka Dražilová, MBA (*1963) 
členka Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
členka Správního výboru od 28. 03. 2017

 • Ing. Jan Vitula (*1968) 
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 
člen Rady Jihomoravského kraje 
člen Správního výboru od 28. 03. 2017

 • Ing. Tomáš Soukal (*1981) 
člen Rady Jihomoravského kraje 
člen Správního výboru od 28. 03. 2017

 • Radomír Pavlíček (*1961) 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
člen Správního výboru od 28. 03. 2017

 • RNDr. Libor Kabát (*1959) 
starosta obce Lednice

 • Ing. Oliver Pospíšil (*1970) 
člen Zastupitelstva města Brna

 • Pavel Prokop (*1950) 
starosta obce Otnice

 • Ing. Lubomír Šmíd (*1959) 
starosta obce Kobylnice

 • PhDr. Radim Šťastný (*1966) 
místostarosta obce Ratíškovice

 • Ing. Josef Bendl (*1947) 
předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Břeclav

 • Ing. Theodor Dvořák (*1951) 
předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Znojmo

 • Ing. Stanislav Holemý (*1953) 
předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Vyškov

 • Ing. Luděk Šebesta (*1955) 
předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Hodonín

 • Jiří Morávek (*1952) 
místopředseda představenstva Regionální 
hospodářské komory Brno 
člen Správního výboru od 28. 03. 2017

Změny ve Správním výboru v roce 2016, respektive do uzávěrky výroční zprávy: 
Členy Správního výboru již nejsou: Mgr. David Macek, M.A. (*1976), Mgr. Pavel Blažík (*1982), Mgr. Václav Božek, CSc. (*1949), 
Ing. Roman Celý, DiS. (*1974), Jiří Petřík (*1949), Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA (*1959)

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.

Jihomoravský kraj Sdružení obcí a měst jižní Moravy Krajská hospodářská komora 
jižní Moravy

 • Mgr. Šárka Korkešová (*1975) 
členka Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
členka Kontrolní komise od 28. 03. 2017

 • Igor Chlup (*1978) 
člen Rady Jihomoravského kraje 
člen Kontrolní komise od 29. 03. 2016

 • Mgr. Antonín Okénka (*1979) 
starosta obce Nová Lhota 
člen Kontrolní komise od 05. 06. 2017

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

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

 • Mgr. Ludmila Nolčová (*1952) 
místopředsedkyně představenstva Okresní 
hospodářské komory Brno-venkov 
členka Kontrolní komise od 28. 03. 2017

Změny v Kontrolní komisi v roce 2016, respektive do uzávěrky výroční zprávy: 
Členy kontrolní komise již nejsou: JUDr. Jan Navrátil (*1955), Josef Vrba (*1945), Milan Vojta, M.A. (*1983)

ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ RRAJM V ROCE 2016 RDASM ADMINISTRATIVE STRUCTURE IN 2016
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General Assembly
The supreme body of RDASM is the General Assembly (GA) which makes decisions on strategic plans and goals of RDASM, approves 
the budget and decides on other issues according to the Articles of Association.

 • JUDr. Bohumil Šimek (*1959) 
Governor of the South Moravian Region 
Member of the GA since 28. 03. 2017

 • Mgr. Jiří Janda (*1964) 
Chairman of the Association of South 
Moravian Cities and Municipalities 
Member of the GA since 18. 02. 2016

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

Changes in the General Assembly in 2015, or until the closing date of the Annual Report: 
Members no longer working in the General Assembly: JUDr. Michal Hašek (*1976), Ing. arch. Milana Grauová (*1968)

Steering Committee
The Steering Committee (SC) 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. 

South Moravian Region Association of South Moravian 
Cities and Municipalities

Regional Chamber 
of Commerce of South Moravia

 • Milan Vojta, MBA, M.A. (*1983) 
Chairman of the Steering Committee 
Member of the Assembly of the SMR 
Member of the SC since 28. 03. 2017

 • Mgr. Lenka Dražilová, MBA (*1963) 
Member of the Assembly of the SMR  
Member of the SC since 28. 03. 2017

 • Ing. Jan Vitula (*1968) 
Deputy Governor of the SMR Member 
of the Council of the SMR 
Member of the SC since 28. 03. 2017

 • Ing. Tomáš Soukal (*1981) 
Member of the Council of the SMR 
Member of the SC since 28. 03. 2017

 • Radomír Pavlíček (*1961) 
Member of the Assembly of the SMR 
Member of the SC since 28. 03. 2017

 • RNDr. Libor Kabát (*1959) 
Mayor of Lednice

 • Ing. Oliver Pospíšil (*1970) 
Member of the Assembly of the City of Brno

 • Pavel Prokop (*1950) 
Mayor of Otnice

 • Ing. Lubomír Šmíd (*1959) 
Mayor of Kobylnice

 • PhDr. Radim Šťastný (*1966) 
Deputy mayor of Ratíškovice

 • Ing. Josef Bendl (*1947) 
Chairman of the board of the District 
Chamber of Commerce of Břeclav

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

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

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

 • Jiří Morávek (*1952) 
Vice-Chairman of the board of the Regional 
Chamber of Commerce of Brno 
Member of the SC since 28. 03. 2017

Changes in the Steering Committee in 2016, or until the closing date of the Annual Report: 
Members no longer working in the Steering Committee: Mgr. David Macek, M.A. (*1976), Mgr. Pavel Blažík (*1982), 
Mgr. Václav Božek, CSc. (*1949), Ing. Roman Celý, DiS. (*1974), Jiří Petřík (*1949), Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA (*1959)

Monitoring Committee
The Monitoring Committee (MC) 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.

South Moravian Region Association of South Moravian 
Cities and Municipalities

Regional Chamber 
of Commerce of South Moravia

 • Mgr. Šárka Korkešová (*1975) 
Member of the Assembly of the SMR 
Member of the MC since 28. 03. 2017

 • Igor Chlup (*1978) 
Member of the Council of the SMR 
Member of the MC since 29. 03. 2016

 • Mgr. Antonín Okénka (*1979) 
Mayor of Nová Lhota 
Member of the MC since 05. 06. 2017

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

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

 • Mgr. Ludmila Nolčová (*1952) 
Vice-Chairman of the Board of the District 
Chamber of Commerce of Brno-venkov 
Member of the MC since 28. 03. 2017

Changes in the Monitoring Committee in 2016, or until the closing date of the Annual Report: 
Members no longer working in the Monitoring Committee: JUDr. Jan Navrátil (*1955), Josef Vrba (*1945), Milan Vojta, M.A. (*1983)

SMR = South Moravian Region GA = General Assembly SC = Steering Committee MC = Monitoring Committee
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ČLENSTVÍ V ČARA MEMBERSHIP IN ČARA

ČEŠTINA

Regionální rozvojová agentura jižní 
Moravy je členem České asociace 
rozvojových agentur (ČARA). Posláním 
této asociace, která sdružuje rozvojové 
agentury s krajskou působností, je 
podpora systematického hospodářského, 
sociálního a kulturního rozvoje krajů 
České republiky. 
Nevládní organizace ČARA působí 
jako jeden z nástrojů regionální politiky. 
Hlavními partnery na území ČR jsou 
státní správa na centrální i regionální 
úrovni, samospráva krajů a obcí a jiných 
veřejných subjektů, instituce zastupující 
hospodářský sektor i nevládní neziskové 
organizace zaměřené na hospodářský 
a sociální rozvoj. V zahraničí pak 
veřejné i soukromé instituce, zaměřené 
na regionální rozvoj a sdružení 
s podobnými aktivitami jako ČARA.

Od roku 2007 je JUDr. Vladimír Gašpar, 
ředitel RRAJM, zároveň předsedou 
představenstva ČARA. Z této pozice 

se pak účastní řady jednání se zástupci 
Ministerstva pro místní rozvoj a dalších 
státních úřadů. Vedle toho byl z titulu 
své funkce v ČARA delegován 
do předsednictví Asociace inovačního 
podnikání ČR (AIP ČR), která plní úlohu 
nevládání organizace podporující oblast 
inovačního podnikání.

V rámci spolupráce spoluorganizovala 
RRAJM s AIP ČR 15. ročník odborné 
konference „Inovace a technologie 
v rozvoji regionů“, která byla součástí 
doprovodného programu Stavebních 
veletrhů Brno 2016.

Dále jsme se aktivně podíleli na přípravě 
akce „Týden inovací“, který proběhl 
v prosinci 2016 v Praze. Během 
této týdenní akce se uskutečnily tři 
odborné sekce:

 • 23. mezinárodní sympozium Inovace 2016;
 • 23. mezinárodní veletrh invencí a inovací a
 • 21. ročník Ceny inovace roku 2016. 

Cena Inovace roku 2016 proběhla pod 
záštitou prezidenta České republiky 
Miloše Zemana a vyhlášení výsledků 
proběhlo v Hlavním sále Senátu 
Parlamentu ČR.
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ČARA is a non-governmental 
organization acting as one 
of the instruments of regional policy. Its 
main partners in the Czech Republic 
include both central and regional state 
administration, regional governments, 
municipal administrations and 
other public institutions, authorities 
representing the economic sector as 
well as non-governmental non-profit 
organizations specializing in economic 
and social development. Foreign 
partners include both public and private 
institutions specializing in regional 
development and associations whose 
mission is similar to that of ČARA.

Since 2007, JUDr. Vladimír Gašpar, 
Director of RDASM, is also 

Chairman of ČARA. In this position, 
he participated in many meetings 
with representatives of the Ministry 
of Regional Development and other 
State bodies. In addition, owing to his 
position in ČARA, he was appointed 
Vice-president of the Association 
of Innovative Entrepreneurship of CR 
(AIE CR), which is a non-governmental 
organization promoting innovative 
entrepreneurship.

In cooperation the RDASM and AIE 
CR together organised the 15th annual 
conference ‘Innovation and Technologies 
in Regional Development’ which was 
part of the accompanying programme 
for the International Building Fair 
Brno 2016.

At the same time we participated 
in the preparation for the ‘Innovation 
Week’ event which took place in Prague 
in December 2016. Three specialist 
sections were involved: 

 • the 23nd International Symposium 
Innovation 2016;

 • the 23nd International Fair of Inventions 
and Innovations and

 • the 21st Annual Innovation of the Year 
Award 2016. 

The 2016 Innovation Award was given 
under the auspices of the President 
of the Czech Republic Mr. Miloš Zeman. 
The results were announced in the Main 
Hall of the Senate of the Parliament 
of the Czech Republic.

ENGLISH

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.
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ČEŠTINA

Na jižní Moravě existuje vysoký potenciál 
turistického ruchu daný zejména 
přírodními a kulturními památkami. 
Vedle známých turistických cílů jako 
jsou např. objekty Lednicko-valtického 
areálu, zde ale existují i další oblasti, 
které jsou také turisticky atraktivní, ale 
navštěvované méně než by mohly být.
RRAJM pro zvýšení turistické atraktivity 
regionu vytvořila turistickou nabídku 
založenou na tématu napoleonských 
tažení Evropou na počátku 19. století. 
V Jihomoravském kraji totiž neproběhla 
pouze slavná Bitva tří císařů u Austerlitz 
– Slavkova u Brna – roku 1805, ale 
například také historicky významná bitva 
u Znojma roku 1809.

Úvodní část projektu Morava napoleonská 
byla v období březen 2011 – únor 
2013 spolufinancována z prostředků 
ROP Jihovýchod a partnerem projektu 
– Jihomoravským krajem. Vytvořený 
turistický produkt se v dalších letech 
ve spolupráci s Jihomoravským krajem 
rozvíjí a doplňuje. Je realizována celá 
řada činností nejen v oblasti propagace 
a marketingu, ale také v oblasti spolupráce 
se subjekty v regionu i mimo něj.

V roce 2016 byla pozornost soustředěna 
zejména na propagaci turistické nabídky 
mezi návštěvníky regionu v návaznosti 
na 211. výročí bitvy u Slavkova 1805, 
a proto jsme například:

 • Ve spolupráci se Zámkem 
Slavkov–Austerlitz vydali informační 
materiál „Bitva u Slavkova – perem 
a štětcem“ zaměřený na vybrané historické 
podklady k bitvě u Slavkova (důležité 
listiny, zápisy z kronik, dobové grafiky atd.).

 • Zveřejnili cyklus 4 dokumentů vytvořených 
ve spolupráci s organizací Slavkovské 
bojiště – Austerlitz na youtube.

 • Doplnili funkčnost a obsah mobilní 
aplikace Napoleon v Brně, která zahrnuje 
prvky tzv. rozšířené reality (volně ke stažení 
pro uživatele systému Android).

 • Vydali dotisky úspěšných propagačních 
materiálů, jako je například informační 
mapa Morava napoleonská v české 
a anglické jazykové mutaci.

 • RRAJM se dále jako garant projektu 
Morava napoleonská podílela i na propagaci 
několika napoleonských akcí v regionu 
v souvislosti s bitvami roku 1805 a 1809.

 • Ve spolupráci se zájmovým sdružením 
právnických osob Slavkovské bojiště 
– Austerlitz jsme vytvořili nový 
videodokument „Tradice slavkovského 
bojiště ve vzpomínkách pamětníků“ z cyklu 
zaměřenému na bitvu u Slavkova. Tentokrát 
byl dokument věnován významným 
regionálním osobnostem, které přispěly 
k udržování tradic slavkovské bitvy.

 • RRAJM ve spolupráci se Zámkem 
Slavkov–Austerlitz a slovenskou pobočkou 
Czechtourism spoluorganizovala presstrip 
pro slovenské novináře s cílem představit 
nabídku Slavkova u Brna a slavkovského 
bojiště.

MORAVA NAPOLEONSKÁ NAPOLEONIC MORAVIA
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ENGLISH

There is a high potential for tourism 
in South Moravia, especially owing 
to its natural sites and cultural 
heritage. Apart from famous tourist 
destinations such as the structures 
of the Lednice and Valtice Complex, 
there are some other attractive areas 
that receive fewer visitors than they 
deserve.

To increase the region’s attractiveness 
for tourists, RDASM created a tourist 
offer based on the Napoleonic campaign 
in Europe in the early 19th century. 
The famous Battle of Three Emperors 
near Austerlitz (Slavkov u Brna) was not 
the only event of its kind in the South 
Moravian Region – for example, the 1809 
Battle of Znojmo was another event of 
historic importance.

The initial part of the Napoleonic 
Moravia project in the period March 2011 
– February 2013 was co-financed by 
the South-East Regional Operational 
Programme and the project’s partner – 
the South Moravian Region. The resulting 
product for tourism continues to 
be further developed and extended 
in cooperation with the South Moravian 
Region. A number of activities are carried 
out not only in the area of promotion and 
marketing, but also through cooperation 
with partners from the region and beyond.

In 2016, we focused mainly 
on the promotion of the tourist portfolio 
for visitors to the region linked to 
the 211th anniversary of the battle 
of Austerlitz in 1805. That is why we 
organised the following among others:

 • We published “The Battle of Austerlitz 
in Literature and Paintings” presenting 
selected historical materials on the Battle 
of Austerlitz (important documents, 
chronicles, period graphics, etc.) 
in cooperation with the Slavkov–Austerlitz 
Chateau.

 • We published a series of 4 documentaries 
on YouTube, created in cooperation with 
the Austerlitz Battlefield organisation.

 • We extended the functionality and 
content of the Napoleon in Brno mobile 
application, which includes elements 
of so-called augmented reality (a free 
download for users of Android).

 • We released reprints of successful 
promotional materials, such as 
the Information Map of Napoleonic 
Moravia in Czech and English.

 • Being the guarantor of the Napoleonic 
Moravia project, RDASM participated 
in the promotion of several Napoleonic 
events in the region associated with 
the battles of 1805 and 1809.

 • In cooperation with the Austerlitz 
Battlefield interest association 
of legal entities, we created a new 
video documentary for the series 
dealing with the Battle of Austerlitz: 
“Traditions of the Austerlitz Battlefield 
in the Memoirs of Eyewitnesses”. 
This time, the documentary was dedicated 
to important regional personalities 
who helped to maintain the traditions 
of Austerlitz’s Battle.

 • The RDASM in collaboration with 
Slavkov–Austerlitz Chateau and the Slovak 
branch of Czechtourism, organised 
a press-trip for Slovak journalists to show 
them the opportunities that Slavkov u Brna 
and its battlefield can offer.
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ČEŠTINA

Napoleon v Brně
RRAJM ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, 
Jezdeckým klubem Acaballado a za podpory Jihomoravského 
kraje zorganizovala třetí ročník akce Napoleon v Brně, která 
připomenula 211. výročí pobytu císaře Napoleona v Brně.

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

Historickým centrem prošel 19. listopadu 2016 průvod 
francouzských vojáků, na náměstí Svobody proběhlo symbolické 
předání klíče od města Brna, průčelí Místodržitelského paláce 
oživil unikátní videomapping a v kostele sv. Tomáše byla pronesena 
modlitba za oběti válek. Součástí programu byla i další tematická 
vystoupení nebo výstava obrazů Moravské galerie při mimořádném 
nočním otevření galerie návštěvníkům akce.

Webová prezentace
Další informace a zajímavosti nejenom o Moravě 
napoleonské jsou dostupné na následujících webových 
stránkách:

www.morava-napoleonska.cz

Zde lze najít informace o turistických cílech a trasách a zejména 
kalendář akcí, které mají spojitost s napoleonskými válkami 
(rekonstrukce bitev, vzpomínkové akce, kulturní události).

Na webových stránkách je možné také stáhnout informační 
brožuru cestovního průvodce nebo shlédnout propagační filmy 
s napoleonskou tematikou.

www.facebook.com/Morava.napoleonska.akce

Velmi důležitou formou prezentace je i facebookový profil projektu 
Morava napoleonská, kam jsou doplňovány aktuální informace 
a fotografie, a který si postupně získává další tuzemské i zahraniční 
příznivce.

www.napoleonvbrne.cz, 
www.facebook.com/napoleonvbrne

Velmi úspěšná akce Napoleon v Brně má vlastní webové 
a facebookové stránky, které jsou využívány zejména k propagaci 
akce.

www.youtube.com (Morava napoleonská)

Na youtube byl vytvořen propagační prostor, kde jsou umístěny 
videodokumenty a propagační videa projektu Morava napoleonská.
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ENGLISH

Napoleon in Brno
In cooperation with the Moravian Gallery in Brno, 
the Acaballado Riding Club and with support from 
the South Moravian Region, RDASM organised the second 
year of the Napoleon in Brno event to commemorate 
the 210th anniversary of the Emperor’s stay in Brno.

Napoleon Bonaparte arrived in Brno on November 20, 1805 
and was lodged in the Governor’s Palace. The French Army had 
taken Brno almost without contest after the Austrian garrison 
abandoned the Špilberg fortress and retreated towards Olomouc. 
Napoleon and his soldiers used the city as a base to prepare for 
the upcoming victorious Battle of Austerlitz (December 2, 1805).

On November 19, 2016 a parade of French soldiers marched 
through the historical city centre, a symbolic handover 
of the key to the city of Brno took place at Náměstí Svobody 
square, the façade of the Governor‘s Palace was animated by 
unique videomapping and a prayer for the victims of wars 
was said in the St. Thomas Church. The programme also 
included additional events such as various topical performances 
and the Moravian Gallery exhibition of paintings during 
an extraordinary night opening of the Gallery for event visitors.

Internet presentation
More information and interesting facts not only about 
Napoleonic Moravia are available on the following website: 

www.morava-napoleonska.cz

It offers information on tourist destinations and routes and, more 
importantly, a schedule of events related to the Napoleonic Wars 
(battle re-enactments, commemorative events, cultural events, etc.).

A travel guide information brochure can be downloaded and 
promotional films with Napoleonic subject matter can be watched 
on the website.

www.facebook.com/Morava.napoleonska.akce

The Facebook profile of the Napoleonic Moravia project is another 
very important form of the presentation featuring up-to-date 
information and photographs, and attracting a growing audience 
from both the Czech Republic and abroad.

www.napoleonvbrne.cz 
www.facebook.com/napoleonvbrne

The highly successful Napoleon in Brno event has its own website 
and Facebook profile, both used mainly for event promotion.

www.youtube.com (Napoleonic Moravia)

A promotional space was created on YouTube featuring video 
documentaries and promotional videos of the Napoleonic Moravia 
project.
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ROZVOJ PILOTNÍCH SOCIOEKONOMICKY SLABŠÍCH REGIONŮ DEVELOPMENT OF PILOT REGIONS AT A SOCIO-ECONOMIC DISADVANTAGE

ČEŠTINA

RRAJM v koordinaci s Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje systematicky 
pokračuje v podpoře rozvoje vybraných 
socioekonomicky slabších mikroregionů 
Jihomoravského kraje.

 
Systematická spolupráce spočívá zejména 
v konzultacích se zástupci samospráv 
pilotních mikroregionů, případně dalších 
významných aktérů, za účelem zvyšování 
schopnosti efektivně realizovat záměry 
a projekty na podporu rozvoje těchto 
mikroregionů.

Mikroregion 
Vranovsko

RRAJM kontinuálně usiluje o zlepšení 
podmínek rozvoje cestovního ruchu 
Vranovska, a to formou podpory 
marketingu jako turistické destinace, 
a dále napomáhá zlepšení podmínek 
pro rozvoj cykloturistiky. Smyslem 
těchto aktivit je vybudování funkčního 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru jako platformy pro další 
rozvoj regionu. Těmto aktivitám 
napomáhá webový portál na podporu 
destinace www.navstivtevranovsko.cz 
a facebookový profil navstivtevranovsko.

 
Další aktivity v roce 2016

 • Podpora zlepšení podmínek pro rozvoj 
cykloturistiky na Vranovsku. 
Byla rozpracována možnost alternativního 
vedení bezpečné cyklostezky Vranov–Bítov.

 • Aktivní zapojení do vznikajícího 
oblastního destinačního managementu. 
RRAJM komunikovala podporu vzniku 
oblastních destinačních managementů 
jako příležitost pro Vranovsko společně se 
Znojmem marketingově podpořit ucelenou 
nabídku pro cestovní ruch. 

 • Podpora zlepšení kvality vody 
v nádrži Vranov. 
Ve spolupráci s Povodím Moravy 
byl realizován seminář pro zástupce 
samosprávy Vranovska k tématu vodního 
hospodářství a o připravovaných projektech 
a o postupu prací na rekonstrukci koruny 
hráze.
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The RDASM, in coordination with 
the Regional Authority of the South 
Moravian Region, systematically 
continues to support the development 
of selected micro-regions at 
a socio-economic disadvantage 
in the South Moravian Region.

 
This systematic cooperation can be 
seen particularly in consultations with 
representatives of governments of these 
pilot micro-regions or with other relevant 
actors in order to enhance the capacity 
to efficiently implement intentions and 
projects to support the development 
of these micro-regions.

Vranov 
Micro-region

RDASM continuously endeavours to 
improve the conditions for tourism 
in the Vranov region by supporting its 
marketing as a tourist destination and 
by helping to improve conditions for 
further development of cycling tourism. 
The objective of these activities is to build 
a functioning public-private partnership 
as a platform furthering the region’s 
development. These efforts are aided by 
www.navstivtevranovsko.cz, an Internet 
portal promoting the destination and 
the navstivtevranovsko Facebook profile.

 
Other Activities in 2016

 • Support for improvement of conditions 
for the development of cycling tourism 
in the Vranov region. 
An alternative route for a safe bike paths 
between Vranov and Bítov was elaborated. 

 • Active involvement in the emerging area 
destination management. 
RDASM communicated support 
for the formation of area destination 
managements as an opportunity for 
the Vranov micro-region and the city 
of Znojmo to promote the marketing 
of their combined offer for tourism.

 • Support for improvement of water quality 
in the Vranov reservoir. 
A seminar with officials of the Morava 
River Catchment was held for 
representatives or local governments 
of the Vranov micro-region on water 
management, on upcoming projects 
and on progress of reconstruction work 
on the dam crest.
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Mikroregion 
Horňácko

Po dohodě s vedením Dobrovolného 
svazku obcí (DSO) mikroregionu 
Horňácko byl spuštěn webový portál 
www.hornacko.info, který DSO 
mikroregionu Horňácko dosud 
nevlastnilo. Jeho obsahem jsou informace 
o klíčových a rozvojových tématech.

Vodovod Horňácko

Jedním z hlavních rozvojových témat 
mikroregionu, na kterých se RRAJM 
aktivně podílí, je problematika 
nedostatečného zásobování vodou a realizace 
projektu Skupinový vodovod Horňácko.

Projekt výstavby 18 km přívodního, 
výtlačného a zásobovacího řadu včetně 
objektů byl po obdržení stavebního 
povolení v létě 2016 zahájen. Práce 
na díle, které bude výhledově zásobovat 
cca 15 000 obyvatel, byly spuštěny 
v polovině roku 2016. 

Skupinový vodovod Horňácko tak bude 
realizován výhradně v gesci Vodovody 
a kanalizace Hodonín jak po technické, 
tak po finanční stránce.

 
Další aktivity v roce 2016

 • Spolupráce s Centrem společných služeb. 
Od června 2016 bylo při DSO 
Horňácko zřízeno Centrum společných 
služeb (CSS), kdy RRAJM se 
v iniciační fázi podílela na formulaci 
činnosti centra. Jeho cílem bude 
poskytování služeb z oblasti veřejné 
správy obcím od právního poradenství, 
mapování dotační situace, administrace 
projektů až po koncepční a rozvojovou 
činnost mikroregionu. 
Rovněž byla definována prioritní 
rozvojová témata, na kterých by 
mělo CSS ve spolupráci s RRAJM 
prostřednictvím vhodně formulovaných 
projektů v následujících letech pracovat. 
Jako vhodné pilotní téma se jeví 
podpora cestovního ruchu (interpretace 
místního dědictví, cyklostezky 
a CHKO) a řešení problematiky sucha 
(výstavba skupinového vodovodu). 
Zcela klíčovou aktivitou se zdá 
propagace Horňácka, interpretace 
místního dědictví, studie a výstavba 
cyklostezek, singletracků apod.

Studijní cesta
RRAJM zorganizovala dvoudenní 
studijní cestu pro lokální 
partnery z Jihomoravského kraje 
do Královéhradeckého kraje. Cílem cesty 
byla výměna zkušeností zástupců měst 
a obcí tématu „problematika destinačních 
managementů na lokální úrovni“.

Navštíveny byly dvě lokality 
Královéhradeckého kraje – Broumov 
a Kuks, kde na základě lokální aktivity 
vznikly organizace na podporu destinace. 
Prezentovanými tématy na Broumovsku 
byl vznik Společnosti pro destinační 
management a jejich jedinečné formy 
propagace území jako jsou např. 
„Broumovsko film office“ nebo hudební 
festival.

V případě KUKSu byla společností 
Revitalizace KUKS představena 
marketingová filozofie s názvem 
„Zkus Kuks“ a představení spolupráce 
subjektů na dotčeném území.

Studijní cesty se zúčastnilo celkem 
24 zástupců měst a obcí. Základním 
přínosem bylo posílení přesvědčení, 
že destinační managementy je nutné 
opřít o motivované lidi spjaté s místem 
a z hlediska samosprávy je zásadní dát 
těmto lidem prostor a důvěru, samozřejmě 
při zachování kontroly účelnosti 
vynakládaných veřejných prostředků.
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Horňácko 
Micro-region

Based on agreement with the Voluntary 
Association of Municipalities (VAM) 
of the Horňácko micro-region, 
the www.hornacko.info Internet portal 
was launched – a promotional tool 
the micro-region‘s VAM has lacked to 
date. It contains information on key areas 
and development topics.

Horňácko Water Mains

One of the main development 
topics of the micro-region in which 
the RDASM is actively involved is 
the poor water supply and implementation 
of the Group Water Mains project.

Having received the building permit, 
the project constructing 18 km 
of the feeding line, pressure conduit and 
distribution piping including their utilities 
was started in the summer of 2016. Work 
on the project, which in the long-term 
will supply approximately 15,000 
inhabitants, started in mid-2016.

The Horňácko group water supply system 
will be implemented exclusively under 
the both technical and financial control 
of Vodovody a Kanalizace Hodonín.

 
Other Activities in 2016

 • Cooperation with the Centre 
of Shared Services 
The Centre of Shared Services 
(CSS) was established under 
the Horňácko VAM in June 2016; 
RDASM participated in defining 
the Centre‘s scope of activities 
in the initial phase. Its objective will 
be to provide public administration 
services to municipalities: from 
legal advice, mapping of the grant 
situation, administration of projects to 
conceptual and development activities 
of the micro-region. 
In addition, priority development 
topics were defined on which CSS 
should work in the following years, 
in collaboration with the RDASM by 
means of suitably formulated projects. 
Promotion of tourism (interpretation 
of local heritage, cycle paths and 
protected landscape areas) as well as 
the issue of drought (construction group 
water mains) appear to be suitable pilot 
themes. 
The key activities seem to be 
the promotion of the Horňácko 
micro-region, interpretation of the local 
heritage, and studies and construction 
of cycle paths, single-tracks, etc.

Study trip
The RDASM organised a two-day 
study trip to the Královéhradecký 
Region for local partners from South 
Moravia. Its objective was an experience 
exchange among representatives 
of different municipalities, focusing 
on “issues of destination managements 
on the local level”.

Two sites of the Královéhradecký Region 
were visited: Broumov and Kuks, where 
there had been organisations established 
(on the basis of local activities) to support 
the destination. The topics presented 
in the Broumov micro-region included 
the establishment of the Association 
for Destination Management and its 
unique forms of micro-region promotion 
including the “Broumovsko Film Office” 
and a music festival.

As to Kuks, the “Revitalizace KUKS” 
association presented its marketing 
philosophy named “Zkus Kuks” (try 
Kuks) and the cooperation of different 
entities within the micro-region.

A total of 24 representatives of different 
municipalities took part in the study trip. 
The basic benefit was the confirmation 
of the belief that the destination 
managements must rely on motivated 
people connected with the locality and 
that it is crucial for local government to 
provide these people with both space and 
trust while still checking the effectiveness 
of expenditures from the public funds.
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RRAJM se ve sledovaném období 
věnovala problematice regenerace 
brownfieldů v rámci aktivity 
Podpora integrovaného přístupu 
k řešení nevyužívaných areálů 
a objektů.

www.bronwfeldy-jmk.cz

V Jihomoravském kraji je téměř 
600 brownfieldů a některé z nich jsou 
prostřednictvím portálu regionální databáze 
www.brownfieldy-jmk.cz prezentovány 
jako nabídka potenciálním zájemcům 
a investorům. V roce 2016 proběhl nový sběr 
dat o nevyužívaných areálech a objektech 
v Jihomoravském kraji, kdy výstupem je 
aktualizovaná databáze a analytický rozbor 
evidovaných nevyužívaných areálů, který je 
volně k dispozici na www.rrajm.cz (sekce 
Brownfieldy).

Národní strategie 
brownfeldů

RRAJM v roce 2016 zastupovala 
Jihomoravský kraj při aktualizaci Národní 
strategie regenerace brownfieldů, kterou 
provádí vládní agentura CzechInvest.

Jihomoravská E5

Regionální kancelář agentury Czechinvest 
v Brně ve spolupráci s RRAJM 
připravili a iniciovali společný záměr 
pravidelného setkávání partnerů v oblasti 
hospodářského rozvoje Jihomoravského 
kraje. Základním smyslem setkávání 
je ve sdílení informací o dění v regionu 
v oblasti podpory podnikání (příprava 
podnikatelských nemovitostí a regenerace 
brownfieldů), řešení společných 
problémů a bariér hospodářského rozvoje 
regionu, nastavení společného postupu 
při prosazování zájmů města, kraje, 
podnikatelů a municipalit kraje vůči 
centrálním orgánům. Vedle CzechInvestu 
a RRAJM vstoupily do partnerství též 
Regionální hospodářská komora Brno, 
Magistrát města Brna a Jihomoravský kraj.

Spolupráce s akademickou 
sférou

Geonika – Ústav akademie 
věd ČR
 • Účast na projektu „Geografie recyklování 

urbánního prostoru“, který byl podpořený 
Grantovou agenturou České republiky. 
RRAJM se podílí na formulaci vhodných 
případových území, která po roce 1989 
ztratila své původní využití a na kterých 
budou studovány procesy recyklace 
prostoru.

 • Účast na projektu „INSPIRATION 
(INtegrated Spatial Planning, land use and 
soil management Research ActTION)“ 
podpořený z programu HORIZONT 2020. 
RRAJM se v pozici National Key 
Stakeholder podílí na formulaci výzkumných 
celků pro finální analýzu projektu v oblasti 
podpory regenerace brownfieldů

VŠB TU Ostrava a Institut pro 
udržitelný rozvoj sídel (IURS)
 • Spolupráce na formulaci programu a účast 

na konferenci „Rozvoj koridoru Moravská 
brána – Existující potenciál pro nové 
využití brownfieldů“, která se uskutečnila 
v říjnu 2016 v Ostravě

Výzkumný ústav Silva Taroucy
 • RRAJM se podílela na přípravě Metodiky 

optimalizace rozhodovacích procesů 
ovlivňujících regeneraci brownfields 
na území České republiky. Jejím cílem je 
analyzovat současný stav řešení a návrh 
opatření, jejichž realizace napomůže 
k efektivnějšímu opětovnému využití 
nedostatečně využívaných a zanedbaných 
areálů a objektů.

Spolupráce s agenturou 
CzechInvest

RRAJM se podílela na spolupráci 
a technické asistenci na přípravě 
průmyslové zóny ve Veselí nad Moravou, 
která byla Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR vyhodnocena jako jedna 
ze čtyř lokalit vhodných pro realizaci 
průmyslových zón v letech 2017–2022, 
a proto bude její realizace finančně 
podpořena ze státního rozpočtu.

Partnerství RRAJM
v projektu International 
Economic Cooperation 
of the Regions Of V4 Countries 

Klíčovou částí projektu, který je 
financován z Visegrad Funds, byla 
konference, která se uskutečnila ve dnech 
14.–15. 11. 2016 v polské Lodži za účasti 
partnerů ze Slovenska, Maďarska 
a Česka. RRAJM je jedním z aktivních 
podporujících partnerů a podílela 
se na formulaci záměru a programu 
konference. Akce byla rovněž součástí 
IX. Evropského ekonomického fóra.

Konference 
regenerace 
brownfeldů

RRAJM uspořádala 11. ročník odborné 
konference „Regenerace brownfieldů 
v Jihomoravském kraji 2016“.

Jejím cílem bylo seznámit zájemce 
o problematiku s dostupností a stavem 
evropských a národních dotačních titulů, 
s vhodnými případovými studiemi a také 
s přípravou koncepční podpory v regionu. 
V programu akce tak zazněly komplexní 
informace od odborníků ze státních 
implementačních institucí (Centrum 
pro regionální rozvoj ČR, Agentura pro 
podnikání a inovace a CzechInvest), 
z akademické sféry (Ústav geoniky 
AV ČR), či neziskových organizací 
(SPOUSTI, naOKRAJI) a regionálních 
rozvojových agentur (RRAJM, ARR).

Konference, která proběhla za účasti 
náměstka Jihomoravského kraje Ing. Jana 
Vituly, se zúčastnilo 65 zástupců obcí 
a měst a podnikatelského sektoru.

BROWNFIELDY BROWNFIELD SITES
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In the relevant period, the RDASM 
addressed the topic of brownfield 
site regeneration within the project 
entitled Support for Integrated 
Approach to Redevelopment 
of Unused Sites and Structures.

www.bronwfeldy-jmk.cz

There are almost 600 brownfield sites 
in the South Moravian Region, some 
of them presented through the regional 
database portal www.brownfieldy-jmk.cz 
as an offer for potential buyers and 
investors. In 2016, new collecting 
of data on unused areas and structures 
in the South Moravian Region was carried 
out resulting in the updated database and 
in an analysis of registered but unused areas 
– both freely available on www.rrajm.cz 
(Brownfield Sites section).

National Brownfeld Site 
Strategy

In 2016, the RDASM represented 
the South Moravian Region in the process 
of updating the National Strategy 
of Brownfield Site Regeneration carried 
out by the CzechInvest agency.

South Moravian E5

The regional office of Czechinvest in Brno 
and the RDASM worked together to 
prepare and initiate a joint plan for 
regular meetings of partners in the area 
of economic development of the South 
Moravian Region. The basic purpose 
of the meetings was to share information 
on current events in the region in terms 
of support for businesses (preparation 
of business real estate and brownfield 
site regeneration), addressing common 
problems and barriers to economic 
development of the region, setting 
a common line in promoting the interests 
of the city, region, entrepreneurs and 
municipalities in the region towards 
central authorities. In addition to 
Czechinvest and the RDASM, 
the Regional Chamber of Commerce 
in Brno, Brno City Hall and the South 
Moravian Region joined the partnership.

Cooperation with 
the academic sphere:

Geonics – Institute of the Czech 
Academy of Sciences
 • Participation in the “Geography 

of Recycling of Urban Space” project, 
which was subsidised by the Czech Science 
Foundation. The RDASM is involved 
in defining suitable territories that lost their 
original purpose after 1989 and will be 
studied as to possible reclamation processes.

 • Participation in the INSPIRATION 
project (INtegrated Spatial Planning, 
land use and soil management Research 
ActTION) supported by HORIZON 2020. 
The RDASM being in the position of 
National Key Stakeholder participates 
in defining research units for the project 
final analysis in the area of promoting 
brownfield site regeneration.

VŠB Technical University 
in Ostrava and the Institute 
for Sustainable Development 
of Settlements
 • Cooperation in defining the programme 

and participation in the conference 
of “Development of the Moravian-Gate 
Corridor – Potential for New Uses for 
Brownfield Sites”, which took place 
in Ostrava in October 2016.

Silva Tarouca Research Institute
 • The RDASM participated in the preparation 

of a methodology for optimising 
the decision-making processes affecting 
the regeneration of Czech brownfield sites. 
Its aim is to analyse the current state and 
to draft measures that will contribute to 
the more efficient use of under-utilised or 
abandoned areas or structures.

Cooperation with 
CzechInvest:

The RDASM cooperated and provided 
technical assistance in the preparation 
of the industrial zone in Veselí nad 
Moravou that had been evaluated by 
the Ministry of industry and Trade 
of the Czech Republic as one of the four 
sites suitable for the implementation 
of industrial zones in the years 
2017–2022, and therefore its realisation 
will be subsidised from the state budget.

RDASM Partnership
in the International Economic 
Cooperation of the Regions 
Of V4 Countries project

A conference that took place on November 
14–15, 2016 in Łódź, Poland, attended 
by partners from Slovakia, Hungary 
and the Czech Republic was a key part 
of the project financed from the Visegrad 
Funds. The RDASM is one of the active 
supporters participating in laying down 
the conference objectives and programme. 
The event formed part of the 9th European 
Economic Forum.

Conference 
on Brownfeld Site 
Regeneration

RDASM organised the 11th annual 
professional conference entitled 
“Regeneration of Brownfield Sites 
in the South Moravian Region 2016”.

Its objective was to familiarise 
participants with the availability and 
status of European and national subsidies, 
with corresponding case studies and 
with the preparation of conceptual aid 
for the region. The programme thus 
provided comprehensive information from 
experts from national implementation 
institutions (Centre for Regional 
Development of the Czech Republic, 
Agency for Entrepreneurship and 
Innovation, and CzechInvest), from 
the academic sphere (Institute of Geonics 
of the Czech Academy of Sciences), 
non-profit organisations (SPOUSTI 
and naOKRAJI) and from regional 
development agencies (RDASM and 
ARR).

The conference, which was held with 
the participation of the Deputy Governor 
of the South Moravian Region Ing. Jan 
Vitula, was attended by 65 representatives 
of municipalities or businesses.
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Biosférická 
rezervace UNESCO 
– Dolní Morava

RRAJM dlouhodobě spolupracuje 
s Biosférickou rezervací Dolní 
Morava, o.p.s. (BRDM), která je 
správcem území Biosférické rezervace 
Dolní Morava zařazeného do sítě 
UNESCO v programu Člověk a biosféra, 
na podpoře rozvoje tohoto cenného 
území.

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

BRDM se v roce 2014 stala první 
českou biosférickou rezervací, která byla 
vrcholnými orgány UNESCO označena 
za model pro Světovou síť biosférických 
rezervací, která může sloužit jako vzor pro 
ostatní členy Světové sítě biosférických 
rezervací. K opětovnému potvrzení 
nastavení fungování BRDM došlo znovu 
v roce 2016 na 4. Kongresu biosférických 
rezervací, který se konal v Limě v Peru.

BRDM je současně také pověřena funkcí 
tzv. Site managera pro Lednicko-valtický 
areál (LVA), který je památkou zapsanou 
na seznamu Světového dědictví 
UNESCO. Funkci Site managera lze 
zjednodušeně chápat jako funkci správce 
památky UNESCO a je založená 
na komunikaci se subjekty v regionu 
a na koordinaci aktivit v území.

Lednicko-valtický 
areál (UNESCO)

RRAJM se podílí na koordinaci aktivit 
vycházejících ze závěrů Koncepce 
zachování a obnovy kulturních památek 
Jihomoravského kraje. Pozornost 
je zaměřena zejména na oblast 
Lednicko-valtického areálu, ve kterém 
RRAJM dlouhodobě působí v rámci 
vládou ČR jmenované Mezioborové 
pracovní skupiny pro rozvoj LVA.

Rozvoje vinařství
RRAJM dlouhodobě spolupracuje 
s Národním vinařským centrem 
ve Valticích, Vinařským fondem ČR 
a Svazem vinařů ČR, kdy předmětem této 
spolupráce je zejména koordinace aktivit 
v oblasti vinařské turistiky a podpory 
vinařství na jižní Moravě.

Mezi aktivity NVC patří například 
pořádání Salonu vín – Národní 
soutěže vín a degustační expozice vín 
oceněných titulem Salon vín České 
republiky, pořádání školení a seminářů 
pro odborníky i veřejnost a realizace 
dalších aktivit týkající se propagačních 
a marketingových akci moravských 
a českých vín (např. Svatomartinské, 
degustační akce).

Podpora inovací
Regionální inovační strategie 
Jihomoravského kraje

RRAJM společně s Jihomoravským 
inovačním centrem a dalšími institucemi 
spolupracovala na realizaci Regionální 
inovační strategie Jihomoravského 
kraje na léta 2009–2013 a podílela se 
na aktualizaci RIS 4 JMK pro období 
2014–2020.

V&V projekty, projektový 
management

RRAJM se v roce 2016 podílela 
na přípravě a realizaci projektů 
do programů na podporu výzkumu 
a vývoje realizovaných Technologickou 
agenturou ČR nebo Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR. Většina projektů 
byla založených na účinné spolupráci mezi 
podnikatelským subjektem a veřejnou 
vysokou školou.

OSTATNÍ AKTIVITY OTHER ACTIVITIES
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UNESCO 
Biosphere Reserve 
– Dolní Morava

The RDASM has had a long-term 
cooperation with the public service 
company of Dolní Morava Biosphere 
Reserve (BRDM), which is 
the administrator of the Dolní Morava 
Biosphere Reserve territory listed 
in UNESCO‘s Man and the Biosphere 
programme to promote the development 
of this valuable territory.

The cooperation includes, for example, 
consulting of development plans for 
territories, involvement in the delivery 
of projects and development 
of the principle of participative territory 
management (i.e. administration 
of a territory with involvement of local 
parties). Therefore, the cooperation 
is aimed at applying and promoting 
the sound utilisation and protection 
of the landscape with involvement 
of the local population and those farming 
the land.

In 2014, BRDM became the first Czech 
biosphere reserve to be designated by 
the supreme UNESCO bodies as a model 
for the World Network of Biosphere 
Reserves, serving as an example for 
other members of the World Network 
of Biosphere Reserves. The settings for 
running the BRDM were reaffirmed 
in 2016, at the 4th Congress of Biosphere 
Reserves held in Lima, Peru.

The BRDM is currently also entrusted 
with the role of Site Manager for 
the Lednice-Valtice Area (LVA), a site 
on the UNESCO World Heritage 
List. In simple terms, the role of Site 
Manager can be understood as 
the administrator of a UNESCO site; it 
is based on communication with parties 
in the region and coordination of activities 
within the territory.

Lednice-Valtice 
Area (UNESCO)

The RDASM participates 
in coordination of activities following 
up on the conclusions of the Concept 
of Preservation and Restoration 
of Cultural Monuments in the South 
Moravian Region. Attention is focused 
primarily on the Lednice-Valtice Area, 
in which the RDASM has been long 
active within the Intersectoral Workgroup 
for LVA Development appointed by 
the Czech Government.

Viticulture 
Development

The RDASM has long cooperated with 
the National Wine Centre (NWC) 
in Valtice, the Wine Fund of the Czech 
Republic and the Union of Winegrowers 
of the Czech Republic, especially 
in the area of coordination of activities 
supporting wine tourism and wine 
making in South Moravia.

The NWC activities include organising 
Wine Salon – a national wine contest 
and wine tasting exhibition with 
wines awarded the title “Wine Salon 
of the Czech Republic”, organising 
training and workshops for experts and 
the public and other activities concerning 
promotion and marketing events for 
Moravian and Czech wines (e.g. young 
wine, wine tasting events).

Innovation Support
Regional Innovation Strategy 
of the South Moravian Region

The RDASM, together with the South 
Moravian Innovation Centre and other 
institutions cooperated in the development 
of the Regional Innovation Strategy 
(RIS) for the South Moravian Region for 
2009–2013 and participated in the RIS 4 
updating for 2014–2020.

R&D Projects, Project 
Management

In 2016, The RDASM took part 
in the preparation and implementation 
of projects included in programmes 
to support research and development, 
implemented by the Technology 
Agency of the Czech Republic or by 
the Ministry of Industry and Trade. Most 
of the projects were based on efficient 
cooperation between businesses and 
public universities.
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Podpora investic
Od roku 2000 poskytuje RRAJM 
kompletní servis zahraničním 
investorům. Doposud se aktivně účastnila 
na lokalizaci desítek investičních projektů, 
z nichž 49 bylo úspěšně realizováno 
a umístěno na území Jihomoravského 
kraje. Úspěšně lokalizované firmy, 
mezi které patří například společnosti 
Honeywell, FEI Copmpany, Red Hat 
nebo Daikin Devices, zde proinvestovaly 
6,5 miliard Kč a vytvořily téměř 
10 000 nových pracovních pozic.

I v roce 2016 byla RRAJM aktivně 
zapojena do procesu asistenční pomoci 
a servisu zahraničním investorům.

Survival Kit

RRAJM vydává od roku 2002 publikaci 
Survival Kit, jejímž obsahem jsou 
základní různooborové informace 
důležité pro orientaci v regionu, a to jak 
pro samotné investory, tak pro jejich 
zahraniční zaměstnance.

Na tvorbě publikace se podílí experti 
z celé řady soukromých společností 
i odborníci z veřejného sektoru. 
Mezi tyto garanty patří například 
advokátní kancelář Czerwenka 
& partner, auditorská společnost 
PricewaterhouseCoopers a instituce či 
subjekty jako jsou CEITEC, ICRC, 
Útvar transferu technologií VUT v Brně, 
Centrum pro transfer technologií MU, 
JIC, JCMM a další.

V roce 2016 byl vydán v pořadí již 
15. ročník publikace, který je dostupný 
v tištěné podobě v anglické jazykové 
mutaci a na webových stránkách RRAJM 
je k dispozici navíc i česká jazyková 
mutace.

Mezinárodní 
spolupráce / 
Zahraniční regiony

Zástupce RRAJM se účastní 
zahraničních obchodně politických 
misí (Srbsko, Chorvatsko). Zároveň 
poskytujeme konzultace zahraničním 
delegacím o dění v Jihomoravském kraji. 
V roce 2016 se RRAJM aktivně zapojila 
do spolupráce s následujícími zeměmi:

Slovensko

Zástupce RRAJM se pravidelně účastní 
zasedání mezivládní česko-slovenské 
komise pro přeshraniční záležitosti, která 
v roce 2016 proběhla ve slovenských 
Trenčanských Teplicích. Současně 
došlo k několika jednáním se zástupci 
Trnavského kraje k možným oblastem 
spolupráce:

 • rozvoj vinařství,
 • rozvoj cykloturistiky,
 • rozvoj cestovního ruchu,
 • spolupráce v oblasti sakrálních památek,
 • podpora tzv. tradičních řemesel.

Polsko

Na základě požadavku zástupců 
z vojvodství Lodž poskytla RRAJM 
v koordinaci s Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje podporu pro podání 
žádosti do tzv. Višegrádského fondu pro 
organizaci „Konference spolupráce malých 
a středních podniků ze zemí Višegrádské 
čtyřky s Čínou“.

Na konferenci pak proběhla konzultace 
s maršálkem Lodžského vojvodství 
k nalezení možných společných aktivit 
financovatelných z prostředků EU, 
především v oblasti Životního prostředí, 
a to zejména v rámci kvality vody 
a potravin.

Zahraniční delegace v RRAJM

Makedonie
 • Jedenáctičlenná delegace ze zástupců 

institucí působících v oblasti 
regionálního rozvoje Makedonie 
Zástupci RRAJM jim přednesli prezentaci 
o Jihomoravském kraji, využívání 
strukturálních fondů, problematice 
regenerace brownfields a mezinárodní 
spolupráci. 
RRAJM obdržela poděkování 
za „nejužitečnější a praktickou“ prezentaci 
v rámci celé ČR s návrhem na možnou 
budoucí spolupráci.

Srbsko
 • Delegace zástupců srbského hlavního 

města Bělehradu 
Po prezentaci aktivit agentury došlo 
na diskusi k otázkám čerpání prostředků 
EU, především v oblasti odpadového 
hospodářství, brownfieldů a městské 
infrastruktury.

Moldávie
 • Delegace vysokých úředníků z Moldávie 

Zástupci RRAJM přijali delegaci vysokých 
úředníků z Moldavie, kteří se zajímali 
o naše zkušenosti z oblasti dotační 
politiky, využívání předvstupních fondů 
EU a administrace projektů či větších 
regionálních programů např. přeshraniční 
spolupráce.
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Support 
for Investment

The RDASM has been providing a full 
service to foreign investors since 2000. 
To date, it has actively participated 
in the locating of dozens of investment 
projects, of which 49 have been successfully 
accomplished and located in the territory 
of the South Moravian Region. 
The successfully located companies, 
including Honeywell, FEI Company, Red 
Hat and Daikin Devices, have invested 
CZK 6.5 billion in the region and created 
almost 10,000 new jobs.

In 2016, the RDASM was actively 
engaged in the process of assistance and 
service to foreign investors.

Survival Kit

Since 2002, the RDASM has been 
publishing the Survival Kit, containing 
basic information from various sectors 
important for orientation in the region, 
for both investors and their foreign 
employees.

Experts from a range of private businesses 
and the public sector contribute to 
the publication. The parties involved 
include the Czerwenka & partner 
law office, PricewaterhouseCoopers 
auditors, and institutions and parties 
such as CEITEC, ICRC, Technology 
Transfer Office at the Brno University 
of Technology, Technology Transfer 
Office at Masaryk University, South 
Moravian Innovation Centre, South 
Moravian Centre for International 
Mobility and others.

The 15th edition was published in 2016 
and is available in the printed English 
version and also in English and Czech 
on the RDASM website (www.rrajm.cz).

International 
Cooperation / 
Regions Abroad

A RDASM representative takes part 
in business and political missions abroad 
(Serbia, Croatia). On the other hand, 
we provide consultations to foreign 
delegations on current events in the South 
Moravian Region. The RDASM 
actively participated in cooperation with 
the following countries in 2016:

Slovakia

A RDASM representative regularly 
attends meetings of the intergovernmental 
Czech-Slovak Commission for 
cross-border matters, which took 
place in Trenčianské Teplice, Slovakia 
in 2016. Discussions on possible areas 
of cooperation with several representatives 
of the Trnava region took place on this 
occasion. 

 • Viticulture development
 • Cycling tourism development
 • Tourism development
 • Cooperation in the field of ecclesiastical 

monuments
 • Support of traditional crafts

Poland

Upon a request from representatives 
of the Łódź Voivodeship, the RDASM 
in coordination with the Regional 
Authority of the South Moravian Region 
provided support for the submission 
of an application to the Visegrad Fund to 
organise the “Conference on Cooperation 
of Small and Medium Enterprises from 
the V4 Countries with China”.

The conference then hosted a consultation 
with the Łódź Voivodeship Governor 
to find possible joint activities eligible 
for EU funding, mainly in the area 
of the environmental issues, in particular 
the water and food quality.

Foreign Delegations 
in the RDASM

Macedonia
 • A delegation of 11 representatives 

of institutions operating in the business 
of Macedonia‘s regional development 
The RDASM representatives gave 
a presentation on the South Moravian 
Region, the use of the structural 
funds, brownfield site regeneration and 
international cooperation. 
Gratitude was expressed to the RDASM 
for “the most useful and practical” 
presentation in the whole Czech Republic, 
and a proposal for possible future 
cooperation.

Serbia
 • Delegation of representatives 

of the Serbian capital of Belgrade 
After the presentation of the RDASM‘s 
activities, a discussion opened on drawing 
from the EU structural funds, in particular 
in the area of waste management, 
brownfield sites and urban infrastructure.

Moldova
 • Delegation of senior officials 

from Moldova 
The RDASM received a delegation 
of senior officials from Moldova who were 
interested in our experience in the grant 
policies, the use of the EU pre-accession 
funds and the administration of projects 
or large regional programmes such as 
cross-border cooperation.
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ČEŠTINA

Morava napoleonská
V rámci projektu „Morava napoleonská“ 
byl vydán propagační materiál k Bitvě 
u Slavkova a aktualizována mobilní 
aplikace Napoleon 1805.

Bitva u Slavkova: Perem 
a štětcem

Publikace Bitva u Slavkova: Perem 
a štětcem představuje dochované 
historické dokumenty a grafiky, které 
mají společné téma – Bitvu u Slavkova. 
Dokument vznikl ve spolupráci se 
Zámkem Slavkov–Austerlitz.

Mobilní aplikace 
Napoleon 1805

Díky mobilní aplikaci Morava 
napoleonská se dozvíte mnoho zajímavostí 
o místech na jižní Moravě, kde se tvořily 
evropské dějiny. Aplikace vás zavede 
na dávná bitevní pole napoleonských 
tažení, do zámeckých komnat 
i zajímavých muzejních expozic a jiná 
památná místa napoleonských válek 
na jižní Moravě.

Jde o první multimediální aplikaci pro 
příznivce historie o nejvýznamnějších 
místech napoleonský válek na území jižní 
Moravy. Aplikace je volně ke stažení 
na Google Play a App Store nebo 
na www.ccrjm.eu.

Bližší informace na 
libor.oplustil@rrajm.cz.

Kulturní bulletin
V rámci našich aktivit s cílem prohloubit 
spolupráci mezi městy v příhraniční 
oblasti Jihomoravského kraje a regionu 
Weinviertel, je vydáván kalendář 
kulturních akcí z příhraniční oblasti.

Tento kalendář vychází ve čtvrtletním 
intervalu v české a německé variaci a je 
distribuován na české i na rakouské 
straně hranice. Bulletin je k dispozici 
v elektronické podobě na www.rrajm.cz.

Bližší informace na 
lenka.kudlova@rrajm.cz.

Survival Kit 
to South Moravia

V roce 2016 byla vydána již 15. edice 
publikace „Survival Kit to South 
Moravia“, jejímž cílem je poskytnout 
základní informace zahraničním 
společnostem a expatriotům o podnikání 
a životě v Jihomoravském kraji.

Publikace je vydávána v tištěné anglické 
jazykové mutaci, přičemž v elektronické 
verzi je k dispozici v anglickém a v českém 
jazyce. Publikace je k nekomerčnímu 
využití volně k dispozici v sídle 
RRAJM a v elektronické verzi je volně 
k dispozici na domovských webových 
stránkách agentury pod odkazem 
http://survival.rrajm.cz.

Bližší informace na 
pavel.beranek@rrajm.cz.

Případové studie 
regenerace 
brownfeldů

Případové studie regenerace brownfieldů 
je koncipována jako publikace, která 
staví na stručném zhodnocení vybraných 
úspěšně realizovaných projektů, které byly 
zpracovány přímo osobami a institucemi 
úzce propojenými s realizací projektu.

Lokality jsou vybírány dle své typové 
rozmanitosti, ať už jde o způsob jejich 
předchozího a současného využití nebo 
o způsob získávání finančních zdrojů pro 
vlastní realizaci. Zvoleným operačním 
prostorem byl prioritně Jihomoravský kraj. 
Nejčastěji jsou autory příspěvků odborníci 
s urbanistickou, architektonickou praxí, 
projektoví manažeři, zástupci municipalit 
a soukromí investoři. 

Publikace je k nekomerčnímu využití 
volně k dispozici v sídle RRAJM 
a v elektronické verzi je volně k dispozici 
na www.rrajm.cz pod odkazem 
Brownfieldy / Publikace.

Bližší informace na jan.hladik@rrajm.cz.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST RRAJM V ROCE 2016 PUBLICATION ACTIVITIES OF RDASM IN 2016
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Napoleonic Moravia
Promotional material on the Battle 
of Austerlitz was published as part 
of the Napoleonic Moravia project and 
the “Napoleon 1805” mobile application 
updated.

The Battle of Austerlitz 
in Literature and Paintings

The Battle of Austerlitz in Literature 
and Paintings compiles surviving 
historical documents and graphics that 
have a common theme – the Battle 
of Austerlitz. This publication was created 
in cooperation with Slavkov–Austerlitz 
Chateau.

Napoleon 1805 Mobile App

Thanks to the mobile application you can 
learn many interesting facts about parts 
of South Moravia where European history 
was made. The application takes you to 
old battlefields of Napoleonic campaigns, 
to chateau chambers, interesting museums 
and other monuments linked with 
the Napoleonic wars in South Moravia.

It is the first multimedia application 
for history fans presenting the most 
important places of the Napoleonic 
wars on the territory of South Moravia. 
The application can be downloaded for 
free from Google Play, App Store or 
www.ccrjm.eu.

For more information please write to 
libor.oplustil@rrajm.cz.

Cultural Bulletin
A calendar of cultural events in the border 
area has been regularly published as part 
of our activities to deepen cooperation 
between municipalities in the border area 
of South Moravia and Weinviertel.

This calendar is published quarterly 
in Czech and in German and distributed 
on both sides of the Czech-Austrian 
border. The bulletin is available 
in electronic form at www.rrajm.cz.

For more information please write to 
lenka.kudlova@rrajm.cz.

Survival Kit 
to South Moravia

A 15th edition of the publication 
“Survival Kit to South Moravia” was 
released in 2016, with the objective 
of providing basic information to foreign 
companies and expats on business and life 
in the South Moravian Region.

The publication is released in a printed 
English version and is also available 
in the English and Czech languages 
in the electronic version. The publication 
is available for free in the premises 
of RDASM and the electronic version can 
be downloaded for free on the Agency’s 
homepage at http://survival.rrajm.cz.

For more information please write to 
pavel.beranek@rrajm.cz.

Case studies 
of Brownfeld Site 
Regeneration

Case studies of brownfield regeneration 
have been compiled into a publication 
based on a brief evaluation of selected and 
successfully implemented projects that 
were processed by people or institutions 
closely connected to the project 
implementation.

Sites were selected to cover a broad 
type diversity, whether in terms of their 
previous and current use or the method 
of fundraising for their implementation. 
The South Moravian Region was 
primarily chosen as the operating area. 
The most typical authors were experts 
– town planning or architectural 
practitioners, project managers, 
representatives of municipalities and 
private investors.

The publication is available for 
free in the RDASM office and its 
electronic form freely downloadable 
at www.rrajm.cz in the Brownfield 
Sites / Publications section.

For more information please write to 
jan.hladik@rrajm.cz.
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Analýza brownfeldů 
v Jihomoravském 
kraji

K definování problémových 
brownfieldových oblastí Jihomoravského 
kraje jsme provedli evidenci těchto míst 
a jejich analytické zpracování. Předmětem 
našeho zájmu byly bývalé průmyslové, 
zemědělské, armádní, obytné areály či 
objekty po občanské vybavenosti, které 
nemají žádné využití nebo jsou využity jen 
částečně, mohou být zanedbané, chátrající 
a mohou vykazovat ekologickou zátěž.

Výstupem evidence se stala jednak 
databáze brownfieldů zveřejněná 
coby informace potenciálním 
investorům na webovém portálu 
www.brownfieldy-jmk.cz a také analýza, 
která je volně dostupná www.rrajm.cz.

Bližší informace na jan.hladik@rrajm.cz.

Grantový kalendář
Od roku 2001 RRAJM vydává 
v pravidelných měsíčních intervalech 
„Grantový kalendář“, jehož cílem je 
informovat města a obce Jihomoravského 
kraje o zdrojích finančních prostředků, 
které mohou pomoci realizovat jejich 
investiční i neinvestiční rozvojové záměry.

Grantový kalendář obsahuje výběr 
dotačních titulů Evropské unie, České 
republiky, Jihomoravského kraje, nadací 
a dalších institucí, které jsou určeny 
obcím a městům Jihomoravského kraje 
a jimi zřizovaným organizacím, případně 
neziskovým organizacím. Není určen pro 
podnikatelské subjekty.

Grantový kalendář je zpracováván 
v elektronické formě a je volně ke stažení 
na www.rrajm.cz/gk.

Bližší informace na 
veronika.ungrova@rrajm.cz.

Regionální 
informační servis 
Jihomoravského 
kraje

RRAJM zpracovává aktuální 
data za Jihomoravský kraj v rámci 
Regionálního informačního servisu ČR. 
V roce 2016 byla pozornost soustředěna 
na témata euroregiony, mikroregiony, 
turistická informační centra, neziskové 
organizace a místní akční skupiny. 
Odkaz na data Jihomoravského kraje 
jsou dostupná na www.risy.cz v části 
Jihomoravský kraj.

Bližší informace 
na jan.kuchynka@rrajm.cz.

Webové portály 
RRAJM

 • www.brownfieldy-jmk.cz
 • www.morava-napoleonska.cz
 • www.napoleonvbrne.cz
 • www.rrajm.cz
 • http://survival.rrajm.cz
 • www.hornacko.info
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Analysis 
of Brownfeld 
Sites in the South 
Moravian Region

To list problematic brownfield sites 
in the South Moravian Region, we 
defined and analysed such localities. 
We focused on former industrial, 
agricultural, military and residential 
campuses and community facility 
structures that were unused or used only 
partially, were neglected, dilapidated or 
could represent an environmental burden.

This survey resulted in a database 
of brownfield sites published 
on the www.brownfieldy-jmk.cz portal 
as input information for potential 
investors, and in an analysis that is freely 
available at www.rrajm.cz.

For more information please write to 
jan.hladik@rrajm.cz.

Grant schedule
Since 2001, RDASM has been publishing 
the “Grant Schedule” in regular monthly 
intervals, with the objective of providing 
information to municipalities and cities 
in the South Moravian Region on sources 
of finances that can help implement their 
capital and non-capital development 
plans.

The grant schedule contains a selection 
of subsidies from the European 
Union, the Czech Republic, the South 
Moravian Region, foundations and other 
institutions intended for municipalities 
and cities of the South Moravian Region 
and non-profit and other organisations 
founded by the Region. It is not intended 
for enterprises.

The grant schedule is produced 
in electronic form and is available for 
a free download at www.rrajm.cz/gk.

For more information please write to 
veronika.ungrova@rrajm.cz.

Regional 
Information Service 
of the South 
Moravian Region

RDASM processes up-to-date data 
for the South Moravian Region within 
the Regional Information Service 
of the Czech Republic. In 2016, 
attention was focused on topics such 
as Euroregions, microregions, tourist 
information centres, non-profit 
organisations and local action groups. 
A link to the data of the Regional 
Information Service of the South 
Moravian Region is available at 
www.risy.cz, section South Moravian 
Region.

For more information please write to 
jan.kuchynka@rrajm.cz.

Internet portals 
of RDASM

 • www.brownfieldy-jmk.cz
 • www.morava-napoleonska.cz
 • www.napoleonvbrne.cz
 • www.rrajm.cz
 • http://survival.rrajm.cz
 • www.hornacko.info
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SURVIVAL KIT
to South Moravia

Information Brochure for foreign Investors and Expatriates
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2017
SURVIVAL KIT

to South Moravia

This SURVIVAL KIT is also available via internet at 
http://survival.rrajm.cz
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Případové studie regenerace brownfieldů 
Case studies of Brownfield Site Regeneration
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VÝROK AUDITORA AUDITOR’S REPORT



Regionální rozvojová
agentura jižní Moravy 
napomáhá udržitelnému 
rozvoji regionu a růstu jeho 
konkurenceschopnosti 
realizací rozvojových 
projektů, projektů 
přeshraniční spolupráce, 
stejně jako podporou investic 
a inovací.



Regionální rozvojová 
agentura jižní Moravy

Královopolská 139 
CZ 612 00 Brno

+420 541 212 125 
+420 541 219 282

rrajm@rrajm.cz 
www.rrajm.cz


