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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy napomáhá  

udržitelnému rozvoji regionu a růstu jeho konkurenceschopnosti 

realizací rozvojových projektů, projektů přeshraniční spolupráce, 

stejně jako podporou investic a inovací.

The Regional Development Agency of South Moravia helps 

the sustainable development of the region and the growth 

of its competitiveness by implementing development projects, 

cross-border cooperation projects, as well as by supporting  

investments and innovations.
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RRAJM

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, PODPORY ZAVÁDĚNÍ CHYTRÝCH 

ŘEŠENÍ (SMART REGION), ROZVOJE PROSTŘEDÍ PRO ŠÍŘENÍ INOVACÍ, PODPORY 

REGENERACE BROWNFIELDŮ NEBO ADMINISTRACE FONDU MALÝCH PROJEKTŮ.

Mezi historicky významné činnosti patří 
zejména poskytování asistenční pomoci 
při lákání zahraničních investic, kdy 
se RRAJM podařilo umístit téměř 50 
zahraničních firem do Jihomoravského 
kraje (např. IBM, Honeywell, Daido 
Metal, Nichias aj.), 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 povod-
němi postižených oblastí, které v roce 
1997 velmi intenzivně postihly skoro 
celou Moravu.

RRAJM má formu zájmového sdružení 
právnických osob, jehož členy jsou Jiho-
moravský kraj, Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy a Krajská hospodářská komora 
jižní Moravy. 
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RDASM

THE REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OF SOUTH MORAVIA (RDASM) HAS WORKED ON THE DYNAMIC 

DEVELOPMENT OF THE SOUTH MORAVIAN REGION ON A LONG-TERM BASIS. AT PRESENT, IT IS PRIMARILY 

INVOLVED IN THE PREPARATION OF PROJECTS FOR THE STRUCTURAL FUNDS, CONSULTATIONS FOR  

SELF-GOVERNMENT IN THE USE OF EUROPEAN RESOURCES, SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF SMART 

SOLUTION (SMART REGION), THE DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENT FOR DISSEMINATION OF INNOVATION, 

SUPPORT FOR 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 the RDASM managed 
to place almost 50 foreign companies 
in the South Moravian Region (e.g. IBM, 
Honeywell, Daido Metal, Nichias, etc.), 
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 association with 
the preparations to join the EU. 

The 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. 

The RDASM has the legal form of an 
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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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE RRAJM

Rok 2019 byl především rokem 
změn směřujících k dalšímu 
rozšíření aktivit agentury. Připra-
vili jsme nový program podpory 
chytrých řešení SMART region. 
Program je především zaměřen 
na tři tematické oblasti: hospo-
daření s obecním majetkem, 
hospodaření s vodou a na 
chytrou dopravu. V tomto roce 
jsme prověřovali nastavení pro-
gramu na sérii deseti pilotních 
projektů, které spolu s dalšími 
zajímavými informacemi, včet-
ně finančních dotací, prezen-
tujeme na nově vytvořených 
webových stránkách. Pevně 
věřím, že se nám i touto cestou 
podaří zástupce obcí Jihomo-
ravského kraje nasměrovat 
k širšímu uplatňování chytrých 
řešení v každodenní praxi.

V oblasti podpory rozvoje pod-
nikatelského prostředí Jihomo-
ravského kraje se nám podařilo 
realizovat mnoho zajímavých 

aktivit. Znalosti získané během 
dlouhodobé spolupráce se 
zástupci jihomoravských obcí 
jsme využili k vytvoření jedi-
nečného akčního plánu rozvoje 
průmyslových nemovitostí. 
Spokojeni můžeme být i s tím, 
že jsme připravili již 18. ročník 
elektronické publikace Survival 
Kit, který slouží zahraničním 
investorům a dalším cizincům 
v našem regionu k lepší orien-
taci, a věřím, že i ke zkvalitnění 
jejich působení u nás. Mnohé 
obce, ale i individuální vlastníci 
vysoko ocenili naše působení 
v oblasti regenerace brownfiel-
dů, kde poskytujeme konzulta-
ce už dlouhá léta. Své jsme od-
pracovali i v oblasti mezinárodní 
spolupráce s partnerskými 
regiony na Balkáně, především 
v Srbsku.

Rád bych se také zmínil o Fon-
du malých projektů Programu 
Interreg V-A česko-rakouské 

přeshraniční spolupráce. Jsem 
přesvědčen o tom, že nastave-
né podmínky i vytvořený rámec 
jsou tou nejvhodnější platfor-
mou pro vylepšení přeshraniční 
spolupráce jak pro obce, tak 
i všechny další aktéry zapojené 
v této oblasti. Finanční pří-
spěvky z tohoto programu jsou 
dostupné pro mnoho malých 
a menších subjektů, zejména 
v pohraničí.

Na závěr bych rád tradičně 
poděkoval všem zástupcům 
členům sdružení, jejich řídícím 
a kontrolním orgánům, vedení 
Jihomoravského kraje, předsta-
vitelům všech spolupracujících 
subjektů v regionu i mimo něj 
a také všem svým spolupra-
covníkům, kteří se podíleli na 
úspěšném roce 2019.

JUDr. Vladimír Gašpar
ředitel RRAJM

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU VÝROČNÍ ZPRÁVA, VE KTERÉ VÁM STEJNĚ JAKO V MINULÝCH 

LETECH PŘEDKLÁDÁME SOUHRNNÉ INFORMACE O VÝZNAMNÝCH AKTIVITÁCH 

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ AGENTURY JIŽNÍ MORAVY.
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Above all, the year 2019 saw a number 
of changes aimed at further expanding 
the agency’s activities. We prepared 
a new programme to support smart 
solutions (SMART Region). The 
programme is mainly focused on 
3 thematic areas: municipal property 
management, water management 
and smart transport. This year, we 
have examined the setting of the 
programme using a series of 10 pilot 
projects, which, together with other 
interesting information, including 
financial subsidies, are presented 
on the newly created website. 
I firmly believe that even in this 
manner, we will be able to direct the 
representatives of the municipalities 
of the South Moravian Region to the 
wider application of smart solutions in 
everyday practice.

In the area of supporting the 
development of the business 
environment of the South Moravian 
Region, we managed to complete 
a vast number of interesting activities. 

We used the knowledge acquired 
during the long-term cooperation with 
the representatives of South Moravian 
municipalities to create a unique 
action plan for the development of 
industrial real property. We can also 
be satisfied with the fact that we have 
already prepared the 18th year of the 
electronic Survival Kit publication, 
which serves foreign investors and 
other foreign nationals in our region 
to have a better overview and I do 
believe that it will also improve their 
work in our country. A number of 
municipalities, as well as individual 
owners, highly appreciated our work 
in the field of brownfield regeneration, 
where we have been providing 
consultations for many years. We 
have also worked extensively on 
international cooperation with partner 
regions in the Balkans, especially in 
Serbia.

I would also like to mention the 
Small Project Fund of the Interreg 
V-A Programme of Czech-Austrian 

cross-border cooperation. I am 
convinced that the conditions set 
and the framework created serve 
as the most suitable platform for 
improving cross-border cooperation 
for both municipalities and all other 
actors involved in this area. Financial 
contributions from this programme 
are available to a large number of 
small and smaller entities, especially 
in the border area.

In conclusion, I would like 
to traditionally thank all the 
representatives of the members of 
the association, their management 
and supervisory bodies, the 
management of the South Moravian 
Region, the representatives of all 
cooperating entities in the region and 
beyond, as well as all my colleagues 
who participated in the successful 
year 2019.

JUDr. Vladimír Gašpar
RDASM Director

INTRODUCTION OF THE RDASM DIRECTOR

DEAR FRIENDS,

YOU HAVE JUST RECEIVED AN ANNUAL REPORT IN WHICH, AS IN PREVIOUS YEARS, WE PROVIDE 

YOU WITH THE SUMMARY INFORMATION ON IMPORTANT ACTIVITIES OF THE REGIONAL 

DEVELOPMENT AGENCY OF SOUTH MORAVIA.
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REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA  
JIŽNÍ MORAVY (RRAJM) JE ZÁJMOVÝM SDRUŽENÍM  
TŘÍ PRÁVNICKÝCH OSOB.

Členové sdružení

  Jihomoravský kraj (JMK)

  Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM)

  Krajská hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM)

Datum založení  10. 9. 1997

Sídlo Královopolská 3052/139, 12 00 Brno-Žabovřesky

Právní forma Zájmové sdružení právnických osob

Identifikační číslo 65338090

Popis činnosti Informační, koordinační, poradenská,  

 školící a zprostředkovatelská činnost

Registrace  RRAJM je zapsána ve spolkovém rejstříku  

vedeném Krajským soudem v Brně,

 oddíl L, vložka 19676

Internetové stránky www.rrajm.cz

 https://www.facebook.com/RRAjizniMoravy

SPRÁVNÍ STRUKTURA RRAJM
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THE REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY  
OF SOUTH MORAVIA (RDASM) IS AN ASSOCIATION 
OF THREE LEGAL ENTITIES

Established 10. 9. 1997

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

Legal form Association of legal entities

Identification number 65338090

Description of activities Information, coordination, counselling,  

 training and mediation activities

Registration RDASM is registered in the Association Register  

 maintained by the Regional Court in Brno, 

 Section L, File No. 19676

Website www.rrajm.cz

 https://www.facebook.com/RRAjizniMoravy

Members of association
  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)

RDASM ADMINISTRATIVE STRUCTURE
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ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ RRAJM

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY, 
KTERÁ V ROCE 2019 ZAMĚSTNÁVALA 14 PRACOVNÍKŮ,  
JE ORGANIZAČNĚ ROZDĚLENA NA ČTYŘI ODDĚLENÍ. 

Oddělení kanceláře ředitele je v kontaktu se zástupci orgánů RRAJM, zajišťuje hladký provoz agentury, 
ekonomickou a finanční správu, personální oblast, včetně interního auditu. 

Oddělení projektů se zabývá konzultacemi a zpracováním projektů do národních i evropských dotačních programů, 
Oddělení přeshraniční spolupráce administruje zejména Fond malých projektů a do působnosti Oddělení podpory 
investic a inovací spadají oblasti od regenerace brownfieldů přes podporu investorů v JMK až po podporu 
průmyslových nemovitostí.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy10
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RDASM ORGANIZATIONAL STRUCTURE

THE REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OF SOUTH MORAVIA, 
WHICH EMPLOYED 14 STAFF MEMBERS IN 2019,  
IS ORGANIZATIONALLY DIVIDED INTO FOUR DEPARTMENTS.

The Director’s Office is in contact with the representatives of the RDASM bodies, ensuring the smooth operation 
of the Agency, the economic and financial management, human resources, as well as internal audit.

The Project Department deals with consultancy and processing of projects for both national and European 
grant programmes; the Cross-Border Cooperation Department administers, in particular, the Small Project Fund, 
and the Investment and Innovation Support Department, the competence of which ranges from brownfield 
regeneration, through investor support in the South Moravian Region to industrial real property support.

The Regional Development Agency of South Moravia 11
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ODDĚLENÍ  
PODPORY INVESTIC 

A INOVACÍ 

INVESTMENT  
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ŘEDITEL 
DIRECTOR

ODDĚLENÍ  
PŘESHRANIČNÍ  
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VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Nejvyšším orgánem RRAJM je 
valné shromáždění, které rozhoduje 
o strategických plánech a cílech RRAJM, 
schvaluje rozpočet a rozhoduje v dalších 
otázkách podle stanov sdružení.

ČLENOVÉ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

   JUDr. Bohumil Šimek 
hejtman Jihomoravského kraje

   Ing. Oliver Pospíšil 
předseda Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy 

   Ing. Michal Štefl 
předseda Krajské hospodářské komory 
jižní Moravy 

SPRÁVNÍ VÝBOR 
Správní výbor je výkonným orgánem 
sdružení, které realizuje do praxe usnesení 
valného shromáždění. Správní výbor má 
podle stanov patnáct členů volených 
valným shromážděním. Každý člen 
sdružení má ve správním výboru po pěti 
zástupcích.  

ČLENOVÉ SPRÁVNÍHO VÝBORU

Jihomoravský kraj
   Milan Vojta, MBA, M.A. 

 předseda správního výboru  
člen Rady Jihomoravského kraje

   Mgr. Lenka Dražilová, MBA 
členka Zastupitelstva Jihomoravského kraje

   Radomír Pavlíček 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

   Vít Rajtšlégr 
člen Rady Jihomoravského kraje

   Ing. Jan Vitula 
náměstek hejtmana Jihomoravského  
kraje člen Rady Jihomoravského kraje

Sdružení obcí a měst jižní Moravy
   RNDr. Libor Kabát 

starosta obce Lednice

   Ing. Oliver Pospíšil 
náměstek primátorky města Brna

   Pavel Prokop 
člen Zastupitelstva obce Otnice

   Ing. Lubomír Šmíd 
starosta obce Kobylnice

   PhDr. Radim Šťastný 
místostarosta obce Ratíškovice

Krajská hospodářská komora 
jižní Moravy
   Ing. Josef Bendl 

předseda představenstva  
Okresní hospodářské komory Břeclav

   Ing. Stanislav Holemý 
předseda představenstva  
Okresní hospodářské komory Vyškov

   Ivo Lizna 
místopředseda  představenstva  
Okresní hospodářské komory Blansko

   Jiří Morávek 
místopředseda představenstva  
Regionální hospodářské komory Brno

   Ing. Luděk Šebesta 
předseda představenstva  
Okresní hospodářské komory Hodonín

KONTROLNÍ KOMISE
Kontrolní komise dohlíží na výkon 
působnosti správního výboru a na 
uskutečňování činnosti sdružení 
v souladu s předmětem jeho činnosti. 
Kontrolní komise se podle stanov skládá 
z šesti členů, kteří jsou voleni valným 
shromážděním. Každý člen sdružení má 
v kontrolní komisi po dvou zástupcích. 

ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE

Jihomoravský kraj
   Igor Chlup 

člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

   Mgr. Šárka Korkešová 
členka Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Sdružení obcí a měst jižní Moravy
   Mgr. Petr Kostík 

předseda kontrolní komise  
člen Rady města Slavkov u Brna

   Mgr. Antonín Okénka 
starosta obce Nová Lhota

Krajská hospodářská komora 
jižní Moravy
   Mgr. Ludmila Nolčová 

místopředsedkyně představenstva Okresní 
hospodářské komory Brno-venkov 

   Mgr. Ing. Milan Šouba 
člen dozorčí rady Krajské hospodářské 
komory jižní Moravy  

   

ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 
RRAJM V ROCE 2019
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GENERAL ASSEMBLY
The supreme body of the RDASM is the 
General Assembly, which makes decisions 
on strategic plans and goals of the RDASM, 
approves the budget and decides on other 
issues according to the Articles of Association.

GENERAL ASSEMBLY MEMBERS

   JUDr. Bohumil Šimek 
Governor of the South Moravian Region

   Ing. Oliver Pospíšil 
Chairman of the Association of South 
Moravian Cities and Municipalities 

   Ing. Michal Štefl 
Chairman of the Regional Chamber  
of Commerce of South Moravia 

STEERING COMMITTEE 
The Steering Committee is the executive 
body of the association, which puts the  
resolutions of the General Meeting in practice. 
According to the Articles of Association, the 
Steering Committee has fifteen members 
elected by the General Assembly.  
Each member of the Association has five  
representatives in the Steering Committee.  

STEERING COMMITTEE MEMBERS

South Moravian Region
   Milan Vojta, MBA, M.A. 

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

   Mgr. Lenka Dražilová, MBA 
Member of the Assembly of the South 
Moravian Region 

   Radomír Pavlíček 
Member of the Assembly of the South 
Moravian Region 

MEMBERS OF THE RDASM MANAGEMENT 
BODIES IN 2019

   Vít Rajtšlégr 
Member of the Council of the South 
Moravian Region

   Ing. Jan Vitula 
Deputy Governor of the South Moravian 
Region Member of the Council of the 
South Moravian Region

Association of South Moravian Cities 
and Municipalities
   RNDr. Libor Kabát 

Mayor of Lednice

   Ing. Oliver Pospíšil 
Deputy Mayor of the City of Brno

   Pavel Prokop 
Member of the Municipal Council of Otnice

   Ing. Lubomír Šmíd 
Mayor of Kobylnice

   PhDr. Radim Šťastný 
Deputy Mayor of Ratíškovice

Regional Chamber of Commerce 
of South Moravia
   Ing. Josef Bendl 

Chairman of the board of the District 
Chamber of Commerce of Břeclav

   Ing. Stanislav Holemý 
Chairman of the Board of the District 
Chamber of Commerce of Vyškov

   Ivo Lizna 
Chairman of the Board of the District 
Chamber of Commerce of Blansko

   Jiří Morávek 
Vice Chairman of the Board of the 
Regional Chamber of Commerce of Brno

   Ing. Luděk Šebesta 
Chairman of the Board of the District 
Chamber of Commerce of Hodonín

MONITORING COMMITTEE
The Monitoring Committee supervises 
over the performance of the Steering 
Committee and the fulfilment of activities 
of the association in line with its objectives. 
As per the Articles of Association, the 
Monitoring Committee consists of 
six members elected by the General 
Meeting. Each association member has 
two representatives in the Monitoring 
Committee. 

MONITORING COMMITTEE MEMBERS 

South Moravian Region
   Igor Chlup 

Member of the Assembly of the South 
Moravian Region 

   Mgr. Šárka Korkešová 
Member of the Assembly of the South 
Moravian Region

Association of South Moravian Cities 
and Municipalities
   Mgr. Petr Kostík 

 Chairman of the Monitoring Committee 
Member of the Municipal Council  
of Slavkov u Brna 

   Mgr. Antonín Okénka 
Mayor of Nová Lhota

Regional Chamber of Commerce 
of South Moravia
   Mgr. Ludmila Nolčová 

Vice Chairman of the Board of the District 
Chamber of Commerce of Brno-Country  

   Mgr. Ing. Milan Šouba 
Member of the Supervisory Board of the 
Regional Chamber of Commerce of Brno  
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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. 

Nestátní 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 re-

ČLENSTVÍ V ČARA

gionální 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 před-

sednictví Asociace inovačního podnikání 
ČR (AIP ČR), která plní úlohu nevládní 
organizace podporující oblast inovační-
ho podnikání.

Tradičně jsme se podíleli na přípravě 
akce Týden inovací, která proběhla v 
prosinci 2019 v Praze. Cena Inovace roku 
2019 se uskutečnila pod záštitou prezi-
denta České republiky. 
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THE REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OF SOUTH MORAVIA IS A MEMBER OF THE CZECH 

ASSOCIATION OF DEVELOPMENT AGENCIES (CADA). THE MISSION OF THIS ASSOCIATION, WHICH 

GROUPS REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES, IS TO PROMOTE SYSTEMATIC ECONOMIC, SOCIAL AND 

CULTURAL DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC.

The CADA 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 public 
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 the CADA. 

Since 2007, JUDr. Vladimír Gašpar, 
RDASM Director, has also served as 
the Chairman of the CADA. In this 
position, he has participated in many 
meetings with the representatives of 
the Ministry of Regional Development 
and other public authorities. In addition, 
owing to his position in the CADA, he 
was appointed in the management 
board of the Association of Innovative 
Entrepreneurship of CR (AIE CR), which 
is a non-governmental organization 
promoting innovative entrepreneurship.

Traditionally, we contributed to the 
preparation of “Innovation Week”, which 
took place in December 2019 in Prague. 
The 2019 Innovation Award took place 
under the auspices of the President of 
the Czech Republic.

CADA MEMBERSHIP
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PODPORA ROZVOJE 
PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ JMK

BROWNFIELDY

RRAJM POSKYTUJE V REGIONU KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS K PROBLEMATICE REGENERACE BROWNFIELDŮ 

A POKRÝVÁ ŠIROKOU NABÍDKU AKTIVIT – OD MAPOVÁNÍ A SPRÁVY DAT O BROWNFIELDECH PŘES ANALÝZY, 

ROZBOR MOŽNÝCH ŘEŠENÍ A NÁVRHY FINANCOVÁNÍ Z DOSTUPNÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO REALIZACI 

KONKRÉTNÍCH ZÁMĚRŮ.

Evidence brownfieldů 
Během roku 2019 proběhla údržba  
databáze nevyužívaných objektů  
a areálů. Celkově bylo ověřeno  
105 lokalit (z celkového počtu 465), 
byl u nich zjišťován jejich současný 
stav (majetkové vztahy, technický stav, 
záměr na další vývoj) a byla pořízena 

fotodokumentace. U 34 lokalit přímo 
proběhla osobní konzultace s vlastní-
kem nebo se zástupcem obce. Lokality 
určené k nabídce jsou prezentovány  
na webu www.brownfieldy-jmk.cz,  
který je rovněž pravidelně udržován.  
V roce 2019 zde bylo uvedeno  
173 brownfieldů.

Konference Regenerace brownfieldů 
v Jihomoravském kraji
RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským 
krajem i pro letošní rok uspořádala kon-
ferenci Regenerace brownfieldů v Jiho-
moravském kraji 2020. Hlavními tématy 
byly institucionální podpora a finanční 
zdroje pro podporu regenerace brown-
fieldů (CzechInvest, MPO a MMR ČR) 
a sdílení zkušeností z úspěšných realizací. 
Konference byla určena zejména všem 
zájemcům o problematiku, vlastníkům 
brownfieldů, kteří připravují vlastní záměr 
regenerace brownfieldu, i odborné 
veřejnosti. V programu konference kromě 
oslovených odborníků vystoupil i zastupi-
tel Jihomoravského kraje RNDr. Miroslav 
Kubásek, Ph.D. Konference se zúčastnilo 
téměř 80 posluchačů.

Spolupráce s akademickou sférou
RRAJM se podílela společně s Institutem 
pro udržitelný rozvoj sídel (IURS) na pro-
jektu BhHENEFIT (Built heritage, Energy 
and Environmental – Friendly Integrated 
Tools) jako expertní instituce, která byla 
v projektu za Jihomoravský kraj garantem 
případové studie regenerace památko-
vé rezervace, tematického workshopu 
a návrhu řešení nevyužívaného objektu 
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SUPPORT OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
IN THE SOUTH MORAVIAN REGION

BROWNFIELDS

THE RDASM PROVIDES A COMPREHENSIVE INFORMATION SERVICE IN THE REGION ON THE REGENERATION OF 

BROWNFIELDS AND COVERS A WIDE RANGE OF ACTIVITIES, FROM MAPPING AND MANAGING DATA ON BROWNFIELDS, 

THROUGH ANALYSIS, ANALYSIS OF POSSIBLE SOLUTIONS AND FUNDING PROPOSALS FROM AVAILABLE GRANT 

PROGRAMMES, TO THE IMPLEMENTATION OF SPECIFIC PROJECTS.

Brownfield Database
In 2019, the database of unused 
buildings and premises was updated. 
A total of 105 sites were verified (out 
of a total of 465), their current status 
(property relations, technical condition, 
and projects for further development) 
was ascertained, and the photo 
documentation was taken. In 34 sites, 
a personal consultation with the owner 
or a representative of the municipality 
took place directly. The sites designated 
for the offer are presented on the 
website www.brownfieldy-jmk.cz, which 
is also regularly updated. In 2019, 173 
brownfields were listed there.

South Moravian Brownfields 
Regeneration Conference
In cooperation with the South Moravian 
Region, the RDASM organised the 
conference entitled “2020 Regeneration of 
Brownfields in the South Moravian Region” 
this year. The main topics included the 
institutional support and financial resources 
to support the rregeneration of brownfields 
(CzechInvest, the Ministry of Industry 
and Trade and the Ministry of Regional 
Development of the Czech Republic) and 
sharing the experience from successful 

implementations. The conference was 
intended especially for all those interested 
in the issue, the brownfield owners 
preparing their own projects for brownfield 
regeneration, and the professional public. 
In addition to the addressed experts, the 
speakers also included the representative 
of the South Moravian Region, RNDr. 
Miroslav Kubásek, Ph.D. The conference 
was attended by almost 80 participants.

Cooperation with Academia
Together with the Institute for 
Sustainable Development of Settlements 
(IURS), the RDASM participated in the 
BhHENEFIT Project (Built Heritage, 
Energy and Environmental-Friendly 
Integrated Tools) as an expert institution, 
acting as the guarantor of a case study of 
the regeneration of a monument reserve, 
thematic workshop and the solution 
design of the unused building of the 
National House in Mikulov (TIC Mikulov). 
The project, which was funded by the 
Interreg Central Europe programme, 
involved 13 partners from 7 countries.

Consultancy on Regeneration Projects
As part of the support for the regeneration 
of brownfields, the RDASM also provides 
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Národního domu v Mikulově (TIC Miku-
lov). Do projektu, který byl financován 
z programu Interreg Central Europe, bylo 
zapojeno 13 partnerů ze sedmi zemí.

Konzultace k projektům regenerace
V rámci podpory regenerace brownfiel-
dů poskytuje RRAJM rovněž konzul-
tace vlastníků nevyužívaných objektů 
a areálů. Kromě asistence při formulaci 
nového využití brownfieldů se zaměřuje 
i na specifikaci dostupných dotačních 
prostředků. Od roku 2007 tak RRAJM 
zprostředkovala konzultaci 156 vlast-
níkům brownfieldů, přibližně třetina již 
prošla nebo prochází realizací. 

Národní strategie regenerací  
brownfieldů 
RRAJM byla nominována do meziresortní 
pracovní skupiny Národní strategie rege-

nerace brownfieldů (NSRB) 2019–2024, 
která byla sestavena MPO ČR jako jeden 
z výstupů při implementaci strategie. 
RRAJM se aktivně podílela na samotné 
přípravě nové generace národní strategie 
a její hlavní úlohou je posílení informač-
ních toků z centrální na regionální úroveň 
a nastavení spolupráce pracovní skupiny 
s regiony ČR. 

Podpora podnikatelského prostředí 
Jihomoravského kraje
Podpora investic 
Od roku 2000 poskytuje RRAJM kom-
pletní servis zájemcům o investování 
v regionu. Dosud se aktivně účastnila 
lokalizace desítek investičních projektů, 
z nichž bylo postupně 49 realizováno 
a umístěno na území Jihomoravského 
kraje. Úspěšně lokalizované firmy, mezi 
které patří například společnosti Honey-

well, SMC Industrial Automation, Red 
Hat nebo Daido Metal, v regionu proin-
vestovaly více než 7 miliard Kč a vytvo-
řily přibližně 10 000 nových pracovních 
pozic. I v roce 2019 se RRAJM aktivně 
zapojila do podpory investic, byla 
v kontaktu s deseti investory, kterým 
byla zprostředkována nabídka vhodných 
podnikatelských nemovitostí. 

Spolupráce s partnery
S cílem přispět k vytvoření příznivého 
podnikatelského prostředí a podmínek 
pro umístění nových investic byl ve spo-
lupráci s agenturou CzechInvest a Jiho-
moravským inovačním centrem vytvořen 
koncept podpory založený na prioritizaci 
podnikatelských investic. Kromě návrhu 
typologie území podle potřeb vůči 
investorům obsahuje i doporučení pro 
přípravu podnikatelské infrastruktury ve 
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consultancy to the owners of disused 
buildings and premises. In addition to 
assisting in the formulation of new uses 
for brownfields, it also focuses on the 
specification of available grant funds. 
Since 2007, the RDASM has mediated the 
consultancy to 156 owners of brownfields; 
approximately one third have already 
undergone or are undergoing the 
implementation.

National Strategy for the Brownfield 
Regeneration
The RDASM was nominated to the inter-
ministerial working group of the National 
Strategy for Brownfield Regeneration 
(NSBR) 2019–2024, introduced by the 
Ministry of Industry and Trade of the 
Czech Republic as one of the outputs 
in the strategy implementation. The 
RDASM has actively participated in the 

preparation of the new generation of the 
national strategy, and its main task is to 
strengthen information flows from the 
central to the regional level and to set up 
cooperation of the working group with 
the regions of the Czech Republic.

Supporting the Business Environment 
of the South Moravian Region
Investment Support
Since 2000, the RDASM has been 
providing a comprehensive service 
to those interested in investing in the 
region. So far, it has actively participated 
in the localization of dozens of 
investment projects, of which 49 have 
been gradually implemented and 
located in the South Moravian Region. 
Successfully localized companies, 
such as Honeywell, SMC Industrial 
Automation, Red Hat and Daido Metal, 

have invested more than CZK 7 billion 
in the region and created approximately 
10,000 new jobs. Also in 2019, the 
RDASM actively participated in the 
support of investments, being in contact 
with 10 investors, who were mediated 
the offer of suitable business real 
property.

Cooperation with Partners
In order to contribute to the creation 
of a favourable business environment 
and conditions for the placement of 
new investments, a support concept 
based on the prioritization of business 
investments was created in cooperation 
with the CzechInvest Agency and the 
South Moravian Innovation Centre. 
In addition to the proposal of the 
typology of the territory according to 
the needs of investors, it also contains 
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vybraných obcích. Na základě prvotního 
šetření a hodnocení investiční připrave-
nosti byly vybrány čtyři podnikatelské 
nemovitosti, u kterých lze předpokládat 
vysokou investiční atraktivitu a per-
spektivu spolupráce s Jihomoravským 
krajem (Veselí nad Moravou, Letovice, 
Kuřim, Kyjov). Se zástupci těchto lokalit 
probíhá jednání o možnosti kofinancování 
projektové přípravy, je sestaven akční 
plán včetně časového a finančního rámce 
a vhodné marketingové podpory. Dále 
bude proveden rozbor problematických 
charakteristik a navržen postup k jejich 

odstranění s příslibem aktivního zapojení 
Jihomoravského kraje a dalších subjektů. 

Survival Kit
V rámci podpory podnikání vydává RRA-
JM od roku 2002 publikaci Survival Kit, 
jejímž obsahem jsou různooborové in-
formace důležité pro orientaci v regionu, 
a to jak pro samotné investory se svými 
týmy, tak pro jejich zaměstnance. Cílem 
je poskytnout zahraničním společnos-
tem a expatriotům základní informace 
o podnikání a životě v Jihomoravském 
kraji. Mezi hlavní partnery, kteří se podílejí 

na přípravě publikace, patří advokátní 
a auditorské společnosti (CZERWENKA 
& PARTNER, PwC), instituce výzkumné 
a akademické sféry (CEITEC, ICRC, Útvar 
transferu technologií VUT v Brně) nebo 
expertní instituce (Jihomoravské centrum 
na podporu integrace cizinců). Pro rok 
2020 byla vytvořena nová verze Survival 
Kitu dostupná pouze v elektronické podo-
bě na webu survival.rrajm.cz, a to v české 
a anglické mutaci. V tištěné formě je již 
jen jako booklet v anglickém jazyce se 
základními informacemi o obsahu a funkci 
Survival Kitu. Rozhodnutí upustit od 
tisku plné verze vychází ze zpětné vazby 
získané během let od partnerů a uživa-
telů. A je odrazem dlouhodobého trendu 
preference využívání elektronické podoby 
publikace k efektivnějšímu vyhledávání 
požadovaných informací.
 
Podpora inovací 
Regionální inovační strategie  
Jihomoravského kraje 
RRAJM s Jihomoravským inovačním 
centrem a dalšími institucemi spolupra-
covala na realizaci Regionální inovační 
strategie JMK 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 2019 podílela na pří-
pravě a realizaci projektů do programů 
na podporu výzkumu a vývoje realizo-
vaných Technologickou agenturou ČR 
nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR. Většina projektů byla založených na 
účinné spolupráci mezi podnikatelským 
subjektem a veřejnou vysokou školou.
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recommendations for the preparation 
of business infrastructure in selected 
municipalities. Based on the initial survey 
and evaluation of investment readiness, 
four business properties have been 
selected, which can be expected to be 
highly attractive in terms of investment 
and have the prospect of cooperation 
with the South Moravian Region (Veselí 
nad Moravou, Letovice, Kuřim, and 
Kyjov). Negotiations are underway 
with the representatives of these sites 
on the possibility of co-financing the 
project preparation; an action plan has 
been drawn up, including a time and 
financial framework and appropriate 
marketing support. Furthermore, an 
analysis of problematic characteristics 
will be performed and a procedure will 
be proposed to eliminate them with 
the promise of active involvement of 
the South Moravian Region and other 
entities.

Survival Kit
As part of business support, the RDASM 
has been publishing the Survival Kit 
publication since 2002, the content 
of which includes information from 
various fields providing the overview 
of the region, both for the investors 
themselves with their teams and for their 
employees. The aim is to provide foreign 
companies and expatriates with basic 
information about business and life in 
the South Moravian Region. The main 
partners involved in the preparation of 
the publication include law firms and 
audit firms (CZERWENKA & PARTNER 
or PwC), research and academic 

institutions (CEITEC, ICRC, or the 
Technology Transfer Department of the 
Brno University of Technology), or expert 
institutions (South Moravian Centre for 
the Integration of Foreigners).

A new version of the Survival Kit  
was created for 2020, available  
only in the electronic form on the  
survival.rrajm.cz, both in Czech and 
English versions. In the printed form, 
it is published only as a booklet in 
English with basic information about the 
content and function of the Survival Kit. 
The decision to refrain from printing  
the full version is based on the 
feedback received over the years from 
partners and users. And it reflects 
the long-term tendency to use the 
electronic version of the publication to 
more effectively search for the required 
information.

Innovation Support
Regional Innovation Strategy 
of the South Moravian Region
Together with the South Moravian 
Innovation Centre and other 
institutions, the RDASM cooperated 
in the implementation of the Regional 
Innovation Strategy of the South 
Moravian Region for 2009–2013 and 
participated in the RIS 4 update of the 
South Moravian Region for 2014–2020.

R&D Projects and Project Management 
In 2019, the RDASM participated in 
the preparation and implementation 
of projects in programmes supporting 
research and development carried out 
by the Technology Agency of the Czech 
Republic or the Ministry of Industry 
and Trade of the Czech Republic. The 
majority of the projects were based 
on effective cooperation between the 
business entity and the public university.
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PODPORA ZAVÁDĚNÍ CHYTRÝCH ŘEŠENÍ JMK
(SMART REGION)

RRAJM se na základě svých dosavad-
ních zkušeností a s využitím nových 
poznatků podílí na podpoře zavádění 
chytrých řešení v obcích Jihomoravské-
ho kraje. V průběhu roku 2019 probíhalo 
pilotní testování nového programu 
SMART JMK. Během této pilotní etapy 
byly vytvořeny potřebné programové 
materiály (popis programu, kodex exper-
ta, smluvní vzorová dokumentace) a byla 
navázána spolupráce se subjekty, které 

projevily zájem o účast v pilotní fázi 
programu (obec Lednice, obec Kostice, 
město Slavkov u Brna, Moravian Science 
Centre Brno, příspěvková organizace, 
obec Ochoz u Brna, obec Ostopovice, 
obec Vážany, obec Kostelec, obec Blat-
nice pod Svatým Antonínkem, městys 
Běhařovice). Celý asistenční systém byl 
testován prostřednictvím deseti pilotních 
projektů, které pokrývaly prioritní oblasti 
programu – Chytrá doprava, chytrá 

voda, chytré nakládání s obecním majet-
kem. V  souvislosti s potřebou poskyto-
vání odborných konzultací je postupně 
vytvářena síť spolupracujících subjektů, 
jejichž experti jsou do programu zapojeni 
jako odborní poradci. 

Pro prezentaci a propagaci chytrých řešení 
připravila RRAJM webové stránky  
www.smart-jmk.cz, na kterých jsou ukáz-
kové příklady chytrých řešení pro obce, 
a je zde představeno také deset pilotních 
projektů. Součástí nabídky webových 
stránek je také dotační kalendář s aktuál-
ními výzvami pro realizaci chytrých řešení. 
Informace o aktivitách v programu SMART 
JMK jsou zveřejňovány také na Facebooku  
https://www.facebook.com/RRAjizniMoravy/. 

Pro zástupce jihomoravských obcí zorga-
nizovala RRAJM de dnech 7.–8. října 2019 
studijní cestu do Litoměřic, Jesenic a Buš-
těhradu. Její hlavní náplní byla prezen-
tace úspěšných projektů implementace 
chytrých řešení v obcích a ve městech 
v duchu konceptu Smart City/Village/
Region. 

Výsledky prvního roku fungování pro-
gramu SMART JMK byly představeny 
na závěrečné konferenci PRO CHYTRÁ 
ŘEŠENÍ 2020 konané dne 23. ledna 2020 
v zastupitelském sále Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. Zúčastnilo se jí  
70 zástupců samospráv a odborníků 
a byla na ní představena problematika 
chytrých řešení a také vybrané pilotní 
projekty s odborným výkladem expertů. 
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SUPPORT FOR THE DEPLOYMENT OF SMART SOLUTIONS 
IN THE SOUTH MORAVIAN REGION (SMART REGION)

Based on its previous experience 
and the use of new knowledge, the 
RDASM participates in supporting the 
implementation of smart solutions 
in the municipalities of the South 
Moravian Region. In the course of 2019, 
a pilot testing of the new SMART SMR 
programme took place. During this 
pilot phase, the necessary programme 
materials were drafted (programme 
description, expert code or the sample 
contractual documentation) and 
cooperation was established with 
entities which had expressed interest 
in participating in the pilot phase of the 
programme (Municipality of Lednice, 
Municipality of Kostice, City of Slavkov 
u Brna, Moravian Science Centre Brno, 
state-funded organization, Municipality of 
Ochoz u Brna, Municipality of Ostopovice, 
Municipality of Vážany, Municipality of 
Kostelec, Municipality of Blatnice pod 
Svatým Antonínkem, and Township of 
Běhařovice). The entire assistance system 
was tested through 10 pilot projects. 
These projects covered the priority areas 
of the programme – the Smart Transport, 
Smart Water, and Smart Municipal 
Property Management. In association 
with the need to provide professional 
consultancy, a network of cooperating 
entities is gradually being created, 
with their experts being involved in the 
programme as professional advisers.

For the purposes of presenting and 
promoting smart solutions, the RDASM  
has prepared a website www.smart-jmk.cz, 

which contains sample examples of 
smart solutions for municipalities, with 10 
pilot projects being also presented there. 
The offer of the website also includes 
a grant calendar with current calls for the 
implementation of smart solutions. The 
information about activities in the SMART 
SMR programme is also published on 
Facebook https://www.facebook.com/
RRAjizniMoravy/.

The RDASM organized a study trip to 
Litoměřice, Jesenice and Buštěhrad for 
the representatives of South Moravian 
municipalities from 7 to 8 October 
2019. The main purpose of the trip was 
to present successful projects for the 
implementation of smart solutions in 
municipalities and cities in the spirit of the 
Smart City/Village/Region concept.

The results of the first year of operation 
of the SMART SMR programme were 
presented at the final 2020 FOR SMART 
SOLUTIONS 2020 conference held on 
23 January 2020 at the Assembly Hall 
of the Regional Authority of the South 
Moravian Region. It was attended by 70 
representatives of local governments 
and experts, with the presentation of 
the issue of smart solutions, as well 
as selected pilot projects with expert 
description and explanation.
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FOND MALÝCH PROJEKTŮ 
RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

Mezi hlavní činnosti RRAJM patří již od 
jejího založení v roce 1997 funkce správ-
ce nebo sekretariátu přeshraničních 
česko-rakouských projektů. Postupně 
tak administrovala program Phare, 
Dispoziční fond a Fondy malých projektů 
(FMP). V současném programovém ob-
dobí je RRAJM správcem Fondu malých 
projektů Rakousko – Česká republika 
pro Jihomoravský kraj. Fond malých 
projektů umožňuje realizaci menších 
přeshraničních projektů typu „people-

to people“ do maximální výše dotace 
20 000 eur, které musí být zaměřeny 
na spolupráci obyvatel, institucí a jejich 
síťování. Nejčastěji jsou proto realizovány 
projekty z oblasti kultury, sportu a vzdě-
lávání. Typickými žadateli jsou zájmové 
spolky, města, obce a jimi zřizované 
organizace a nejvíce žadatelů má sídlo 
v okresech Brno, Břeclav a Znojmo.

Vedoucím partnerem projektu FMP je 
Jihočeská Silva Nortica, dalšími projek-

tovými partnery a regionálními správci 
jsou kromě RRAJM Sdružení obcí Vyso-
činy, NÖ.Regional.GmbH a Regionalma-
nagement Oberösterreich.

Pracovníci RRAJM se v roli správce FMP 
starají o žadatele a projekty od prvotního 
projektového záměru, často pomáhají 
s nalezením vhodného rakouského part-
nera, pořádají semináře pro potenciální 
žadatele v Brně a příhraničí, těžiště své 
práce spatřují v konzultacích projekto-
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AUSTRIA – CZECH REPUBLIC  
SMALL PROJECT FUND 

The RDASM’s main activities have 
included the role of the administrator or 
secretariat of cross-border Czech-Austrian 
projects since its establishment in 1997. 
Gradually, it has administered the Phare 
programme, the Disposition Fund and the 
Small Project Funds (SPF). In the current 
programming period, the RDASM acts 
as the administrator of the Austria-Czech 
Republic Small Project Fund for the South 
Moravian Region. The Small Project Fund 
enables the implementation of smaller 

cross-border people-to-people 
projects with a grant of up to EUR 
20,000 which must focus on cooperation 
between residents, institutions and their 
networking. Therefore, projects in the 
field of culture, sports and education are 
most frequently implemented. Typical 
applicants include interest groups, 
cities, municipalities and organizations 
established by them, and most applicants 
are based in the districts of Brno,  
Břeclav and Znojmo. 

The leading partner of the SPF project 
is South Bohemian Silva Nortica, 
other project partners and regional 
administrators are, in addition to the 
RDASM, the Association of Vysočina 
Municipalities, NÖ.Regional.GmbH, and 
Regionalmanagement Oberösterreich.

The RDASM employees, in the role of the 
SPF administrator, take care of applicants 
and projects from the initial project 
plan, often assist in finding a suitable 
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vých záměrů i samotných projektových 
žádostí a rozpočtů. V průběhu realizace 
projektů jsou žadatelům dále k dispozici 
k řešení změn v projektech a otázkách 
povinné publicity programu. V rámci 
každého kola FMP organizuje RRAJM 
semináře pro potenciální žadatele, které 
se konají jak v Brně, tak i v příhraničí. 
Účastníci jsou seznámeni s možnostmi 
a pravidly FMP a s formulářem projek-
tové žádosti a jejích příloh. Pro úspěšné 
žadatele následně připravují semináře 
zaměřené na realizaci projektu, publici-
tu, změny v projektech a vyúčtování. 

Co se samotné administrace fondu týče, 
RRAJM coby správce FMP ihned po 
uzávěrce kontroluje formální náležitosti 
a přijatelnost projektových žádostí a při-
pravuje podklady pro hodnocení jejich 
kvality. Poté organizuje Regionální moni-

torovací výbor pro regiony Jihomoravský 
kraj, kraj Vysočina a Dolní Rakousko, 
který rozhoduje o podpoře konkrétních 
projektů. Ihned poté správce připravuje 
smlouvy o financování, provádí kontro-
ly na místě realizace malých projektů 
a kontroly vyúčtování malých projektů.

V roce 2019 proběhly tři uzávěrky, v je-
jichž rámci bylo v Jihomoravském kraji 
postupně předloženo 38 nových projek-
tů a 34 z nich bylo následně schváleno 
Regionálním monitorovacím výborem 
FMP, a to s celkovou dotací 544 521,65 
eura z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.

V rámci těchto tří uzávěrek poskytli 
pracovníci RRAJM 253 konzultací pro-
jektových záměrů i žádostí a rozpočtů, 
uspořádali celkem deset seminářů pro 

Více informací o FMP: 
www.rrajm.cz/fmp

žadatele (šest pro potenciální žadatele, 
tři k vyúčtování a jeden pro úspěšné 
žadatele 5. a 6. kola FMP), provedli 
26 kontrol na místě tzv. monitoringů 
malých projektů v místě jejich realizace 
a zkontrolovali 46 závěrečných zpráv 
a vyúčtování malých projektů. V lednu 
a červenci pak zpracovali monitorovací 
zprávu a vyúčtování administrace Fondu 
malých projektů, jejichž kontrola vyúčto-
vání byla v příslušném monitorovacím 
období uzavřena.

Za účelem získávání dalších subjek-
tů z Jihomoravského kraje pro FMP 
Rakousko-Česká republika si RRAJM 
coby správce fondu zřídil průběžně 
aktualizovanou databázi potenciálních 
žadatelů i rakouských partnerů, kteří už 
o spolupráci v rámci FMP projevili zájem. 
V současné době databáze obsahuje  
1 386 potenciální žadatelů z Jihomo-
ravského kraje a 269 možných partnerů 
z podporovaného území v Rakousku.
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Austrian partner and organize seminars 
for potential applicants in Brno and the 
border area, while perceiving the focus of 
their work in consultations of project plans 
and project applications and budgets. 
During the implementation of projects, 
they provide applicants with assistance 
in the case of addressing changes 
in projects and issues of mandatory 
publicity of the Programme. Within each 
round of the SPF, the RDASM organizes 
seminars for potential applicants, taking 
place both in Brno and in the border 
area. Participants are acquainted with 
the possibilities and rules of the SPF and 
with the project application form and its 
annexes. They then prepare seminars for 
successful applicants focused on project 
implementation, publicity, changes in 
projects, and billing.

As for the Fund’s administration itself, 
the RDASM, as the administrator of 
the SPF, immediately after the closing 
date, checks the compliance with the 
formal requirements and acceptability 
of project applications and prepares 
documents for the evaluation of their 
quality. It then organizes the Regional 
Monitoring Committee for the South 
Moravian Region, the Vysočina Region 
and Lower Austria, which decides on the 
support of specific projects. Immediately 
afterwards, the Administrator prepares 
funding agreements and performs on-
site inspections of small projects and 
audits of small project accounts.
In 2019, three closing dates took 

place, within which 38 new projects 
were gradually submitted in the South 
Moravian Region and 34 of them were 
subsequently approved by the SPF 
Regional Monitoring Committee with 
a total grant of EUR 544,521.65 from the 
European Regional Development Fund.

Within these three closing dates, the 
RDASM staff provided 253 consultations 
on project plans as well as applications 
and budgets, organized a total of 10 
seminars for applicants (six for potential 
applicants, three for billing and one for 
successful applicants of the 5th and 
6th rounds of the SPF), performed 26 
on-site inspections within the so-called 
monitoring of small projects at the site 
of their implementation and audited 
46 final reports and accounts of small 
projects. In January and July, they 

drafted a monitoring report and the 
final statement of the administration of 
the Fund and small projects, the audit 
of which had been completed in the 
relevant monitoring period.

In order to acquire other entities from the 
South Moravian Region for the Austria-
Czech Republic SPF, the RDASM, as 
the Fund’s administrator, has set up 
a continuously updated database of 
potential applicants and Austrian partners 
who have already expressed interest in 
cooperating within the SPF. Currently, 
the database contains 1,386 potential 
applicants from the South Moravian 
Region and 269 possible partners from 
the supported area in Austria.

For more information on the SPF, 
please visit www.rrajm.cz/fmp.
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ŽADATELÉ DLE PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY V ROCE 2019
APPLICANTS BY THEIR LEGAL STATUS IN 2019

ŽADATELÉ DLE SÍDLA ŽADATELE  
V ROCE 2019

APPLICANTS BY THEIR REGISTERED 
OFFICE IN 2019

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ  
V ROCE 2019

PROJECT THEMES IN 2019

Brno   – město
Brno   – City

životní prostředí
EnvironmentBrno   – venkov

Brno   – Country

Znojmo
Znojmo

Břeclav
Břeclav

města, obce, svazky obcí
Cities, municipalities,  
and associations of municipalities

příspěvkové organizace
Contributory organisations

organizační složky státu
Public authorities

hospodářské komory
Chambers of commerce

státní podniky
State enterprises

spolky
Associations

kultura
Culture

vzdělávání
Education

sport
Sport
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kultura
Culture
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE / 
ZAHRANIČNÍ REGIONY

V roce 2019 se JUDr. Gašpar, ředitel 
RRAJM, zúčastnil řady akcí, v jejichž rámci 
společně se zástupci Jihomoravského 
kraje prezentoval činnost agentury.  
Jednalo se o konferenci o udržitelném 
rozvoji a kohezní politice v Bělehradě dne  
17. 4. 2019, dále o misi do Zadarské župy 
ve dnech 23.–26. 4. 2019 a misi do srbské-
ho Kragujevace ve dnech 4.–8. 5. 2019. 

Na konferenci v Bělehradě zasedl  
JUDr. Gašpar v Panelu expertů, kteří 
diskutovali o dopadech strukturálních 
fondů EU na hospodářský růst 

členských zemí, o možnostech 
spolupráce a využívání předvstupních 
fondů pro země západního Balkánu 
a především pro Srbsko. Mise do 
Zadaru a Kragujevace se nesly 
v tradičním duchu výměny zkušeností 
a možností společných projektů mezi 
Jihomoravským krajem a Zadarskou 
župou, resp. Šumadijským okruhem. 
Na všech těchto akcích byly také 
prezentovány aktivity RRAJM v oblasti 
podpory podnikání, regenerace 
brownfieldů a přípravy podnikatelských 
nemovitostí na území regionu.

V srpnu 2019 se ředitel RRAJM zú-
častnil úspěšné mise delegace JMK 
a vybraných jihomoravských obcí do 
rumunského Banátu. V průběhu této 
akce došlo k setkání s krajany jak na 
rumunské, tak i na srbské straně hranice. 
Dále se ředitel RRAJM aktivně podílel na 
činnosti komise Rady JMK pro mezire-
gionální vztahy, kde využíval své bohaté 
zkušenosti a rovněž aktivně informoval 
o přeshraničních aktivitách s Rakouskem 
a Slovenskem.
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INTERNATIONAL COOPERATION / 
FOREIGN REGIONS

In 2019, JUDr. Gašpar, RDASM Director, 
participated in a number of events, 
during which he presented the 
agency’s activities together with the 
representatives of the South Moravian 
Region. These included the conference 
on sustainable development and 
cohesion policy in Belgrade on 17 April 
2019, as well as the mission to Zadar 
County on 23 – 26 April 2019 and the 
mission to Kragujevac, Serbia, on  
4 – 8 May 2019.

At the conference in Belgrade, 
JUDr. Gašpar acted as a member of  
the Panel of Experts, which discussed 
the impact of the EU Structural Funds 
on the economic growth of Member 
States, the possibilities of cooperation 
and the use of pre-accession funds for 
the countries of the Western Balkans 
and especially for Serbia. The missions 
to Zadar and Kragujevac took place 
in the traditional spirit of exchanging 
experience and the possibilities of 
joint projects between the South 
Moravian Region and the Zadar County 
or Šumadija District. The RDASM’s 
activities in the area of business support, 
brownfield regeneration and preparation 
of business real property in the region 
were also presented at all these events.

In August 2019, the RDASM Director 
participated in the successful mission 
of the delegation of the South Moravian 
Region and selected South Moravian 
municipalities to Banat in Romania. 

During this event, there was a meeting 
with compatriots on both the Romanian 
and Serbian sides of the border. 
Furthermore, the RDASM Director 
actively participated in the activities of 
the Commission of the South Moravian 
Region Council for Interregional 
Relations, where he used his extensive 
experience, also actively informing about 
cross-border activities with Austria and 
Slovakia.
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OSTATNÍ AKTIVITY

SPOLUPRÁCE PŘI ROZPRACOVÁVÁNÍ STRATEGICKÝCH 
ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ A PŘI REALIZACI 
JEJICH VÝSTUPŮ

Odborní pracovníci RRAJM se účast-
nili jednání a aktivit zaměřených na 
zpracování a aktualizaci strategických 
a koncepčních dokumentů s dopadem 
na území Jihomoravského kraje. Tato 
činnost byla zaměřena na specifické 
tematické oblasti – životní prostředí, 
cestovní ruch, vinohradnictví a vi-

nařství, památková péče, podpora 
podnikání, zaměstnanosti a trhu práce, 
rozvoj lidských zdrojů. RRAJM při 
realizaci těchto aktivit uplatňuje své 
dlouhodobé vazby na spolupracující 
subjekty v regionu – Agenturu ochrany 
přírody a krajiny ČR, Biosférickou re-
zervaci Dolní Morava, o.p.s.,  

Národní vinařské centrum, o.p.s.,  
turistické destinační společnosti atd. 

V úzké spolupráci s Jihomoravským 
krajem probíhala jednání v rámci 
Regionální stálé konference JMK a jejích 
pracovních skupin.  
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OTHER ACTIVITIES

COOPERATION IN DRAFTING STRATEGIC DEVELOPMENT
DOCUMENTS AND IN IMPLEMENTATION THEIR OUTCOMES

The RDASM’s experts participated in meetings and activities focused on drafting 
and updating strategic and conceptual documents with an impact on the territory 
of the South Moravian Region. This activity was focused on specific thematic areas: 
the environment, tourism, viticulture and winemaking, monument care, business 
support, employment and labour market, and human resources development). In the 
implementation of these activities, the RDASM applies its long-term relations with 
cooperating entities in the region, i.e. the Agency for Nature and Landscape Protection 
of the Czech Republic, the Lower Moravia Biosphere Reserve, non-profit organization, 
the National Wine Centre, non-profit organization, tourist destination companies, etc.

In close cooperation with the South Moravian Region, negotiations took place within the 
Regional Standing Conference of the South Moravian Region and its working groups.
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ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ A DOKUMENTŮ

RRAJM se kromě aktivit vázaných ve 
smlouvě s Jihomoravským krajem a 
Sdružením obcí a měst jižní Moravy vě-
novala také realizaci komerčních aktivit. 
Jednalo se především o zpracování žá-
dostí o dotace z prostředků evropských 
a národních fondů pro samosprávy v 
Jihomoravském kraji. Nově se jednalo 
např. o projekty „Sadové úpravy v obci 
Nová Lhota“ (obec Nová Lhota, OPŽP), 

„Mokřadní plocha u kostela, k. ú. Lodě-
nice – SO 01 RETENČNÍ NÁDRŽ“ (obec 
Loděnice, OPŽP) „Humanizace pobyto-
vých služeb Sokolnice“ (Jihomoravský 
kraj – MPSV ČR), „Domov pro seniory 
Hustopeče – výstavba“ (Jihomoravský 
kraj – MPSV ČR). 

U devíti projektů, které byly v získávání 
dotací z veřejných prostředků úspěšné 

v minulých letech, zajišťovala RRAJM 
v roce 2019 práce realizačního man-
agementu a případně asistenci ve fázi 
udržitelnosti projektu.

PROCESSING PROJECT APPLICATIONS AND DOCUMENTS

In addition to the activities specified 
in the agreement with the South 
Moravian Region and the Association 
of Municipalities and Cities of South 
Moravia, the RDASM was also engaged 
in the implementation of commercial 
activities. These mainly included the 
processing of applications for subsidies 
from European and national funds for 
local governments in the South Moravian 

Region. The most recent activities 
included, for example, the projects 
of “Landscaping in the Municipality of 
Nová Lhota” (Municipality of Nová Lhota, 
OPE), “Wetland Area near the Church, 
Cadastral District of Loděnice - SO 
01 RETENTION TANK” (Municipality 
of Loděnice, OPE), “Humanization of 
Residential Services in Sokolnice”(South 
Moravian Region – MLSA CR), “Home 

for the Elderly in Hustopeče – 
Construction”(South Moravian Region 
– MLSA CR).

In 2019, For 9 projects that were 
successful in obtaining grants from 
public funds in previous years, the 
RDASM provided the implementation 
management and possibly assistance in 
the sustainability phase of the project.

36 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy



37The Regional Development Agency of South Moravia



REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY

Královopolská 139, 612 00 Brno, Czech Republic

+420 541 212 125
+420 541 219 282

rrajm@rrajm.cz
www.rrajm.cz




