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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 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

CZ

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 činnosti patří 
zejména poskytování asistenční pomoci 
při lákání zahraničních investic, kdy 
se RRAJM podařilo umístit skoro 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 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

CZ

The 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 primarily 
involved in the preparation of 
projects for the Structural Funds, 
consultations for self-government 
in the use of European resources, 
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 
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

CZ

Vážení 
přátelé,
uplynul další rok a my máme 
příležitost Vám opět předložit 
výroční zprávu Regionální rozvojové 
agentury jižní Moravy, která shrnuje 
to nejdůležitější za rok 2018.

Každý z nás, kdo se podílel na chodu 
agentury v loňském roce, si zajisté 
představí spoustu událostí spojených 
s tímto rokem. Určitě se povedlo 
mnoho zdařilých aktivit v oblasti 
regenerace brownfieldů. Spokojeni 
můžeme být i s tím, že jsme vydali 
již 17. ročník publikace Survival Kit, 
který slouží zahraničním investorům 
a dalším cizincům působícím v našem 
regionu v lepší orientaci a věřím, 
že i ke zkvalitnění jejich působení 
u nás. Své jsme odpracovali i v oblasti 
mezinárodní spolupráce, především 
v partnerských regionech, jakými 
jsou regiony v Srbsku, Chorvatsku 
i Makedonii.

Rád bych se také zmínil o Fondu 
malých projektů Programu Interreg 
V-A česko – rakouské spolupráce. 
Jsem přesvědčen, že nastavené 
podmínky i vytvořený rámec jsou tou 
nejvhodnější platformou pro vylepšení 
přeshraniční spolupráce jak pro obce, 
tak i všechny další aktéry zapojené 
v této oblasti.

Již tradičně s velkým pocitem 
spokojenosti hodnotím všechny 
aktivity svázané s projektem 
Morava napoleonská. Od počátku 
tohoto výjimečného projektu jsme 
připravovali zajímavá putování po 
místech, kde se tvořily evropské 
dějiny. Ať už to byla dávná bitevní 
pole napoleonských tažení nebo 
zajímavá místa pro pěší výlet či toulky 
na kolech. Byli jsme rádi, že jste 
s tímto projektem souzněli a že vám 
přinášel nevšední zážitky.

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 a spolehlivým 
spolupracovníkům, kteří se podíleli 
na úspěšném roce 2018.

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

EN

Dear friends, 
Another year has passed and we have 
the opportunity to present you again 
the annual report of the Regional 
Development Agency of South 
Moravia, which summarises the most 
important events for 2018.

All of us who participated in the 
Agency’s operations last year will 
surely imagine a lot of events related 
to this year. Certainly, we have 
completed a number of successful 
activities in the field of brownfield 
regeneration. We can also be satisfied 
with the fact that we have published 
the 17th edition of the Survival 
Kit, which serves foreign investors 
and other foreigners operating in 
our region in a better orientation 
and I believe that to improve their 
performance in our country. We 
have also worked in the field of 
international cooperation, especially 
in partner regions such as those in 
Serbia, Croatia and Macedonia.

I would also like to mention the 
Small Projects Fun of the Interreg 
V-A Programme of Czech-Austrian 
cooperation. I am convinced that 
the terms and conditions set and 
the framework created are the most 
appropriate platform for improving 
cross-border cooperation for both 
municipalities and all other actors 
involved in this area.

Traditionally, I evaluate all activities 
related to the Napoleonic Moravia 
project with great satisfaction. Since 
the beginning of this exceptional 
project, we have prepared interesting 
journeys to places where European 
history was formed. Whether it 
was the ancient battlefields of the 
Napoleonic campaigns or interesting 
places for hiking or cycling. We were 
pleased that you found this project 
attractive and that it brought you 
extraordinary experiences.

Finally, I would like to thank 
traditionally all the representatives 
of the founders of the Agency, the 
members of their management and 
supervisory bodies, the management 
of the South Moravian Region, the 
representatives of all cooperating 
entities in the region and beyond, 
and also hardworking and reliable 
collaborators who contributed to the 
successful year 2018..

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.

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.
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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.

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.

2017
RRAJM oslavila 20. výročí 

od svého založení v roce 1997.

RRAJM je i pro další období správcem 
Fondu malých projektů v rámci programu 

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 
pro Jihomoravský kraj.

The RDASM celebrated the 20th anniversary of its founding in 1997.

The RDASM continues to be the administrator 
of the Small Project Fund within the INTERREG 

V-A Austria – Czech Republic programme 
for the South Moravian region.

2018
Spoluorganizace pátého ročníku 
úspěšné akce Napoleon v Brně 

konané dne 24.11.2018.

Co-organising the fifth year of the successful 
event Napoleon in Brno held 

on 24 November 2018.
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Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

CZ

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

SPRÁVNÍ STRUKTURA RRAJM  RDASM ADMINISTRATIVE STRUCTURE

EN

The Regional Development Agency of South Moravia 
(RDASM) is an association of three legal entities:

RDASM Founders
 • 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)

Zakladatelé RRAJM
 • Jihomoravský kraj (JMK)
 • Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM)
 • Krajská hospodářská komora jižní Moravy (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

Identifikační číslo Identification 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
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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

CZ

Regionální rozvojová agentura jižní 
Moravy, která v roce 2018 zaměstnávala 
14 pracovníků, je organizačně rozdělena 
na čtyři oddělení. Oddělení kanceláře 
ředitele je v kontaktu se zástupci 
orgánů RRAJM, zajišťuje hladký 
provoz agentury, 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 Oddělení podpory 
investic a inovací, jehož působnost spadá 
od regenerace brownfieldů, přes podporu 
investorů v JMK až po podporu inovací.



ODDĚLENÍ PROJEKTŮ PROJECT BRANCH

ODDĚLENÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CROSS-BORDER COOPERATION

ODDĚLENÍ PODPORY INVESTIC A INOVACÍ INVESTMENT SUPPORT AND INNOVATION BRANCH

ODDĚLENÍ KANCELÁŘE ŘEDITELE SECRETARIAT
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Regional Development Agency of South Moravia

EN

The Regional Development Agency of South Moravia, which employed 14 staff members in 2018, 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, including 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 innovation support.

ŘEDITEL DIRECTOR
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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.

Členové Valného shromáždění

 • JUDr. Bohumil Šimek  
hejtman Jihomoravského kraje

 • Mgr. Jiří Janda  
předseda Sdružení obcí a měst jižní Moravy  
členem VS do 13. 12. 2018

 • Ing. Michal Štefl  
předseda Krajské hospodářské komory jižní 
Moravy 

Změny ve Valném shromáždění v roce 2018, respektive do uzávěrky výroční zprávy: 
Novým členem VS se stal Ing. Oliver Pospíšil od 14. 12. 2018

Správní výbor
Správní výbor je výkonným orgánem sdružení, které realizuje do praxe usnesení Valného shromáždění. Správní výbor má dle stanov patnáct 
členů volených Valným shromážděním. Každý člen sdružení má ve Správním výboru po pěti zástupcích. 

Členové Správního výboru

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

 • Milan Vojta, MBA, M.A.  
předseda Správního výboru 
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 • Mgr. Lenka Dražilová, MBA  
členka Zastupitelstva Jihomoravského kraje

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

 • Vít Rajtšlégr 
člen Rady Jihomoravského kraje

 • Radomír Pavlíček  
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 • RNDr. Libor Kabát  
starosta obce Lednice

 • Ing. Oliver Pospíšil  
člen Zastupitelstva města Brna

 • Pavel Prokop  
starosta obce Otnice

 • Ing. Lubomír Šmíd  
starosta obce Kobylnice

 • PhDr. Radim Šťastný  
místostarosta obce Ratíškovice

 • Ing. Josef Bendl  
předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Břeclav

 • Ivo Lizna 
místopředseda  představenstva Okresní 
hospodářské komory Blansko

 • Ing. Stanislav Holemý 
předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Vyškov

 • Ing. Luděk Šebesta  
předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Hodonín

 • Jiří Morávek 
místopředseda představenstva Regionální 
hospodářské komory Brno

Změny ve Správním výboru v roce 2018, respektive do uzávěrky výroční zprávy: Členy Správního výboru již nejsou:  
Ing. Tomáš Soukal, Ing. Theodor Dvořák

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. 

Členové Kontrolní komise

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

 • Mgr. Šárka Korkešová  
členka Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 • Igor Chlup  
člen Rady Jihomoravského kraje

 • Mgr. Antonín Okénka  
starosta obce Nová Lhota

 • Mgr. Petr Kostík  
předseda Kontrolní komise 
místostarosta města Slavkov u Brna

 • Mgr. Ing. Milan Šouba  
předseda Dozorčí rady Krajské hospodářské 
komory jižní Moravy

 • Mgr. Ludmila Nolčová  
místopředsedkyně představenstva Okresní 
hospodářské komory Brno-venkov

Členové řídících orgánů RRAJM v roce 2018  RDASM Administrative Structure in 2018
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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

 • Mgr. Jiří Janda  
Chairman of the Association of South 
Moravian Cities and Municipalities, Member of 
the General Assembly  until 13 December 2018

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

Changes in the General Assembly in 2018 or until the annual report closing date: Ing. Oliver Pospíšil was elected as a new member  
of the General Assembly from 14 December 2018

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 Association of South Moravian 
Cities and Municipalities

Regional Chamber 
of Commerce of South 
Moravia

 • Milan Vojta, MBA, M.A.  
Chairman of the Steering Committee 
Member of the Assembly of the SMR

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

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

 • Vít Rajtšlégr 
Member of the Council of the South 
Moravian Region 

 • Radomír Pavlíček 
Member of the Assembly of the South 
Moravian Region 

 • RNDr. Libor Kabát  
Mayor of Lednice

 • Ing. Oliver Pospíšil  
Member of the Assembly of the City of Brno

 • Pavel Prokop  
Mayor of Otnice

 • Ing. Lubomír Šmíd  
Mayor of Kobylnice

 • PhDr. Radim Šťastný  
Deputy mayor of Ratíškovice

 • Ing. Josef Bendl  
Chairman of the board of the District 
Chamber of Commerce of Břeclav

 • Ivo Lizna 
Deputy Chairman of the board of the 
District Chamber of Commerce of 
Blansko

 • Ing. Stanislav Holemý 
Chairman of the board of the District 
Chamber of Commerce of Vyškov

 • Ing. Luděk Šebesta 
Chairman of the board of the District 
Chamber of Commerce of Hodonín

 • Jiří Morávek 
Vice-Chairman of the board of the 
Regional Chamber of Commerce of Brno

Changes in the Steering Committee in 2018, or until the closing date of the Annual Report 
Members no longer working in the Steering Committee: Ing. Tomáš Soukal, Ing. Theodor Dvořák

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 Association of South Moravian 
Cities and Municipalities

Regional Chamber of 
Commerce of South Moravia

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

 • Igor Chlup  
Member of the Council of the South 
Moravian Region

 • Mgr. Antonín Okénka  
Mayor of Nová Lhota

 • Mgr. Petr Kostík  
Chairman of the Monitoring Committee 
Deputy mayor of Slavkov u Brna

 • Mgr. Ing. Milan Šouba  
Chairman of the Supervisory Board 
of the Regional Chamber of Commerce 
of South Moravia

 • Mgr. Ludmila Nolčová  
Vice-Chairman of the Board of the 
District Chamber of Commerce of 
Brno – Country

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

CZ

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 17. ročník odborné 
konference „Inovace a technologie 
v rozvoji regionů“ se zaměřením na 
kybernetickou revoluci.CZ. Konference 
byla součástí doprovodného programu 
Stavebních veletrhů Brno 2018.

Tradičně jsme se podíleli na přípravě 
akce „Týden inovací“, která proběhla 
v prosinci 2018 v Praze. Tato akce byla 
tematicky rozdělená na tři odborné 
sekce:

 • 25. mezinárodní sympozium INOVACE 
2018;

 • 25. mezinárodní veletrh invencí a inovací a
 • 23. ročník Ceny inovace roku 2018.

Cena Inovace roku 2018 se uskutečnila 
pod záštitou prezidenta České republiky 
Miloše Zemana a vyhlášení výsledků 
proběhlo v Hotelu Belvedere Praha, 
Praha 7.
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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 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 the CADA.

Since 2007, JUDr. Vladimír Gašpar, 
Director of RDASM, is also Chairman 
of the CADA. 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 the CADA, he was appointed 
Vice-president of the Association of 
Innovative Entrepreneurship of CR 
(AIE CR), which is a non-governmental 
organization promoting innovative 
entrepreneurship.

As part of its cooperation with AIF CR, 
the RDASM co-organised the 17th year 
of the „Innovation and Technology in 
the Development of Regions“ conference 
focusing on the cyber revolution.CZ. 
The conference formed part of the 
accompanying programme of the Brno 
Building Fair 2018.

Traditionally, we were involved in the 
preparation of Innovation Week, which 
took place in December 2018 in Prague. 
This event was topically divided into 
three specialised sections:

 • INNOVATION 2018, the 25th 

International Symposium;
 • 25th International Fair of Inventions and 

Innovations and
 • 23rd year of the Innovation of the Year 

Award. 

The Innovation 2018 Award ran under 
the auspices of the President of the Czech 
Republic Miloš Zeman and the results 
were announced in the Belvedere Hotel 
Prague (Prague 7).

EN

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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CZ

Na jižní Moravě existuje vysoký 
potenciál turistického ruchu daný 
zejména přírodními hodnotami 
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 další důležité střetnutí - 
bitva u Znojma v roce 1809.

Úvodní část projektu Morava napoleonská 
byla v období březen 2011 – únor 
2013 spolufinancována z prostředků 
ROP Jihovýchod a partnera projektu 
– Jihomoravského kraje. Vytvořený 
turistický produkt RRAJM 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 2018 RRAJM aktivně propagovala 
projekt Morava napoleonská především 
distribucí propagačních materiálů. Pro 
návštěvníky napoleonských akcí byly 
distribuovány informační katalogy 
Moravy napoleonské, mapy Moravy 
napoleonské, leták Vojáci napoleonských 
válek a propagační letáček k mobilní 
aplikaci Moravy napoleonské.

RRAJM tradičně zpracovává a na 
webových stránkách zveřejňuje 
elektronický „Kalendář napoleonských 
akcí“. Tento přehled slouží turistům 
i profesionálním pracovníkům cestovního 
ruchu k přípravě a plánování návštěv 
akcí na jižní Moravě. RRAJM tímto 
způsobem přispívá k propagaci všech 
akcí, které se na jižní Moravě v rámci 
napoleonských válek uskutečňují.

Nadále pokračovala spolupráce partnerů 
na jednotné propagační platformě, na 
které byly soustředěny informace pro 
návštěvníky vzpomínkových akcí na 
bitvu u Slavkova (zejména přehled a popis 
připravovaných událostí prezentovaný 
v Kalendáři akcí projektu Morava 
napoleonská). RRAJM zapůjčila pro tyto 
účely také svoji marketingovou doménu 
www.1805.cz, která byla zaregistrována 
už v roce 2015 právě pro účely jednotné 
propagace a prezentace nabídky regionu. 
Vytvoření webových stránek a zajištění 
propagačních aktivit realizovalo Město 
Slavkov u Brna s finančním přispěním 
Jihomoravského kraje, jednotliví partneři 
zde zveřejňovali např. videopozvánky 
a další informace.

MORAVA NAPOLEONSKÁ  NAPOLEONIC MORAVIA
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EN

There is a high potential of tourism in 
South Moravia, mainly due to natural 
beauty sites and cultural monuments. 
In addition to well-known 
tourist destinations, such as the 
Lednice-Valtice Area, there are other 
areas that are also attractive to tourists 
but less visited than they might be.

To enhance the region’s tourist attraction, 
the RDASM created a tourist offer based 
on the theme of Napoleonic campaigns 
in Europe at the beginning of the 19th 

century. In the South Moravian Region, 
it was not only the famous Battle of the 
Three Emperors at Austerlitz (Slavkov 
u Brna) that took place in 1805, but also 
another important encounter: the Battle 
of Znojmo in 1809.

The initial part of the Napoleonic 
Moravia project was co-funded by the 
ROP Southeast and the project partner 
– the South Moravian Region in the 
period March 2011 – February 2013. 
The RDASM has been developing and 
completing the final tourist product 
developed in cooperation with the South 
Moravian Region. A number of activities 
have been carried out not only in the area 
of promotion and marketing, but also in 
the area of cooperation with entities in the 
region and beyond.

In 2018 the RDASM actively promoted 
the Napoleonic Moravia project, primarily 

by distributing promotional materials. 
Visitors to Napoleonic events were 
provided with information cataloguess of 
Napoleonic Moravia, maps of Napoleonic 
Moravia, a leaflet of Napoleonic Wars’ 
Soldiers and a promotional leaflet to 
the mobile application of Napoleonic 
Moravia.

The RDASM traditionally processes and 
publishes on its website an electronic 
“Napoleonic Events Calendar” on 
the website. This overview is used by 
tourists and professionals in tourism to 
prepare and plan visits to events in South 
Moravia. In this way, the RDASM 
contributes to the promotion of all events 
taking place in South Moravia within the 
Napoleonic Wars.

The partners continued to cooperate 
on a single promotional platform, on 
which information for visitors of the 
commemorative events at the Battle of 
Austerlitz was concentrated (especially 
an overview and description of the 
upcoming events presented in the Events 

Calendar of the Napoleonic Moravia 
Project). For this purpose, the RDASM 
also provided its marketing domain 
(www.1805.cz), which was registered 
in 2015 just for the purpose of uniform 
promotion and presentation of the 
region’s offer. The website was created and 
promotional activities carried out by the 
City of Slavkov u Brna with the financial 
contribution of the South Moravian 
Region. Individual partners published 
here for example video invitations and 
other information.
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Napoleon v Brně
RRAJM ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, 
Jezdeckým klubem Acaballado a za podpory Jihomoravského 
kraje zorganizovala pátý ročník akce Napoleon v Brně, která 
připomenula 213. 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 města Brno prošel 24. listopadu 2018 
průvod francouzských vojáků a v areálu Biskupského dvora byl 
představiteli císaře Napoleona předán symbolický klíč od města 
Brna. Po proslovu císaře k shromáždění byl promítnut i unikátní 
videomapping připravený speciálně pro tuto příležitost. Tento 
velkoplošný audiovizuální pořad promítaný na fasádu Biskupského 
dvora přiblížil divákům nejen historii Napoleonova tažení, ale 
zejména se soustředil na dopady válečných událostí na obyvatele 
Brna a okolí. V katedrále sv. Petra a Pavla byla pronesena modlitba 
za oběti válek a pro zájemce byla zpřístupněna možnost vyhlídky 
na večerní Brno z věže katedrály. Program byl doplněn o další 
aktivity jako například krátká divadelní vystoupení, vystoupení 
bubeníků, možnost ochutnat dobové pokrmy a další.

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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Napoleon in Brno
In cooperation with the Moravian Museum, the Acaballado 
Riding Club and with the support of the South Moravian 
Region, the RDASM organized the fifth annual event of 
Napoleon in Brno, commemorating the 213th anniversary of 
Emperor Napoleon’s stay in Brno.

Napoleon I Bonaparte arrived in Brno on 20 November 1805 and 
stayed in the Governor’s Palace. At that time the French army 
occupied Brno practically without a fight, as the Austrian garrison 
left even the Špilberk Fortress and retreated to Olomouc. Napoleon 
and his soldiers then used the city as a base needed to prepare for 
the upcoming victorious Battle of Austerlitz (2 December 1805).

On the 24 November 2018, a parade of French soldiers passed 
through the historical centre of Brno and a symbolic key 
from the City of Brno was handed over to the representative 
of Emperor Napoleon on the premises of the Bishop’s Court. 
After the Emperor’s address to the assembly, a unique video 
mapping specially prepared for the occasion was screened. This 
large-screen audio-visual programmme, projected on the facade 
of the Bishop’s Court, not only brought the audience closer to the 
history of Napoleon’s campaign, but mainly focused on the impact 
of war events on the inhabitants of Brno and its surroundings. 
St. Peter and Paul’s Cathedral offered a prayer for the victims of 
war and those interested were provided with the possibility to see 
Brno in the evening from the cathedral tower. The programme 
was complemented with other activities such as short theatre 
performances, drummer performances, the opportunity to taste 
contemporary dishes, etc.

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

www.morava-napoleonska.cz

The website provides information about tourist destinations and 
routes and especially a calendar of events related to the Napoleonic 
wars (reconstruction of battles, commemorating events, or cultural 
events). You can also download a travel guide information brochure 
or view Napoleonic-themed promotional films on the website.

www.facebook.com/Morava.napoleonska.akce

The Facebook profile of the Napoleonic Moravia Project also 
serves as a very important form of presentation, offering up-to-date 
information and photos and gradually gaining further domestic 
and foreign supporters.

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

The very successful event Napoleon in Brno has its own website 
and Facebook page, used mainly to promote the event.

www.youtube.com (Napoleonic Moravia)

Promotional space was created on YouTube, where video 
documentaries and promotional videos of the Napoleonic Moravia 
Project are published.
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RRAJM se ve sledovaném období 
věnovala problematice regenerace 
brownfieldů, a to v rámci tématu 
Integrovaná podpora řešení 
nevyužívaných areálů a objektů.

Evidence datové základny
I v roce 2018 proběhla po oslovení 672 
obcí Jihomoravského kraje aktualizace 
dat o brownfieldech. V regionu se jich 
nachází více jak 500 a některé z nich jsou 
dále představeny prostřednictvím portálu 
www.brownfieldy-jmk.cz jako nabídka 
potenciálním zájemcům a investorům.

Konference Podpora 
regenerace brownfieldů

RRAJM uspořádala 13. ročník konference 
„Podpora regenerace brownfieldů 
v Jihomoravském kraji 2019“. Konference 
byla určena zejména všem vlastníkům 
brownfieldů - zástupcům obcí a měst, 
podnikatelským subjektům i odborné 
veřejnosti. Kromě informací o aktuálně 
dostupných evropských a národních 
dotačních titulech zazněly příspěvky 
o koncepční podpoře regenerací, realizace 
pohledem investora a nechyběly ani 
příklady dobré praxe. V programu 
konference krom jednotlivých expertů 
vystoupil i zástupce Jihomoravského 
kraje, Ing. Jan Vitula, náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje. Konferenci 
navštívilo více jak 70 účastníků.

Spolupráce s akademickou 
sférou

RRAJM spolupracuje s Institutem pro 
udržitelný rozvoj sídel (IURS) na projektu 
BhHENEFIT (Built heritage, Energy 
and Environmental – Friendly Integrated 
Tools) jako expertní instituce, která je 
v projektu za Jihomoravský kraj garantem 
případové studie regenerace památkové 
rezervace a aplikace výstupů projektu 
v místě. Do projektu, který je financován 
z Interreg Central Europe, je zapojeno 13 
partnerů ze 7 zemí.

Konzultace k projektům 
regenerace

RRAJM se věnuje rovněž konzultační 
činnosti zaměřené zejména na využití 
vhodných finančních prostředků pro 
regenerace brownfieldů. Od roku 2007 
proběhly konzultace 150 vlastníkům 
brownfieldů, z nichž přibližně třetinu se 
daří realizovat.

Spolupráce s partnery 
v Jihomoravském kraji

S cílem přispět k vytvoření příznivého 
podnikatelského prostředí a podmínek 
pro umístění nových investic byl ve 
spolupráci s agenturou CzechInvest 
a Jihomoravským inovačním centrem 
vytvořen koncept podpory založený 
na prioritizaci obcí Jihomoravského 
kraje. Kromě návrhu typologie území 
podle potřeb vůči investorům obsahuje 
i doporučení pro přípravu podnikatelské 
infrastruktury. Proběhla setkání se 
zástupci 11 vybraných měst.

Z informací o podnikatelských 
nemovitostech v prověřených obcích 
byl sestaven seznam lokalit, které byly 
dále hodnoceny na základě investiční 
připravenosti. Vybrány byly nemovitosti 
s největší potenciálem atraktivity pro 
investory. V roce 2019 pro ně budou 
navržena podpůrná opatření zaměřená 
na projektovou a infrastrukturní činnost 
a bude navržen časový a finanční rámec 
realizace včetně vhodné marketingové 
podpory.

BROWNFIELDY  BROWNFIELD SITES
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In the examined period, the RDASM 
focused on brownfield regeneration 
within the theme of Integrated 
Support for Unused Areas and 
Buildings.

Database Records

In 2018, after addressing 672 
municipalities in the South Moravian 
Region, data on brownfields were 
updated. There are more than 500 of 
them in the region and some of them are 
presented through www.brownfieldy-jmk.
cz as an offer to prospective buyers and 
investors.

Brownfield Regeneration 
Support Conference

The RDASM organized the 13th 
annual conference entitled “Brownfield 
Regeneration Support in the South 
Moravian Region 2019”. The conference 
was intended especially for all 
brownfield owners, i.e. representatives of 
municipalities and towns, business entities 
and professional public. In addition 
to information on currently available 
European and national subsidy titles, the 
conference features papers on conceptual 
support for regeneration, realization 
from the perspective of the investor, and 
examples of good practice were also heard. 
In addition to individual experts, the 
programme also featured a contribution of 
the representative of the South Moravian 
Region, Ing. Jan Vitula, Deputy Governor 
of the South Moravian Region. The 
conference was attended by more than 70 
participants.

Cooperation with Academia

The RDASM cooperates with the 
Institute for Sustainable Settlement 
Development (ISSD) on the 
BhHENEFIT project (Built Heritage, 
Energy and Environmental – Friendly 
Integrated Tools) as an expert institution 
responsible for a case study of the site 
conservation and local application of the 
project outcomes for the South Moravian 
Region. The project, which is funded 
by Interreg Central Europe, involves 13 
partners from 7 countries.

Consultancy on Regeneration 
Projects

The RDASM is also involved in 
consultancy activities focused primarily 
on the use of appropriate funds for 
brownfield regeneration. Since 2007, 
150 brownfield owners have been 
provided with consultancy services, with 
approximately a third of them have been 
successfully implemented.

Cooperation with Partners in 
the South Moravian Region

In cooperation with CzechInvest and 
the South Moravian Innovation Centre, 
a concept of support based on the 
prioritization of municipalities in the 
South Moravian Region was created 
in order to contribute to the creation 
of a favourable business environment 
and conditions for attracting new 
investments. In addition to the proposed 
typology of territories according to 
the needs of investors, it also contains 
recommendations for the preparation 
of business infrastructure. There were 
meetings with representatives of 11 
selected municipalities.

The information on business properties 
in verified municipalities serves as a basis 
for compiling a list of locations, which 
were further evaluated on the basis of 
investment readiness. Property with 
the greatest potential of attractiveness 
for investors was selected. In 2019, 
support measures focused on project and 
infrastructure activities will be proposed 
for them and the time and financial 
framework of implementation including 
appropriate marketing support will be 
proposed.
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Biosférická 
rezervace UNESCO 
– Dolní Morava

RRA JM 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.

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)

RRA JM 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 
RRA JM 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 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 2018 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

In the long-term, the RDASM has 
been cooperating with the Biosférická 
rezervace Dolní Morava, o.p.s. (Lower 
Moravia Biosphere Reserve, LMBR), 
which is the administrator of the Lower 
Morava Biosphere Reserve, a UNESCO 
World Heritage Site, to support the 
development of this valuable area.

For example, this cooperation consists 
in consulting the development plans 
of the territory, participating in the 
implementation of projects and also in 
developing the principle of so-called 
participatory management of the 
territory (= administration of a certain 
territory with the participation of local 
entities). The cooperation is therefore 
aimed at implementing and promoting 
environmentally friendly use and 
protection of the landscape with the 
participation of local residents and 
farming entities.

In 2014, the LMBR became the first 
Czech biosphere reserve to be designated 
by UNESCO’s top authorities as 
a model for the World Biosphere Reserve 
Network, which can serve as a model for 
other members of the World Biosphere 
Reserve Network.

The LMBR has also been entrusted 
with the function of the so-called Site 
Manager for the Lednice-Valtice Area 
(LVA), a UNESCO World Heritage 
Site. The role of the Site Manager can 
be simply understood as the function of 
the administrator of the UNESCO site, 
based on communication with entities 
in the region and on the coordination of 
activities in the territory.

Lednice-Valtice 
Area (UNESCO)

The RDASM participates in the 
coordination of activities based on 
the conclusions of the Concept of 
Conservation and Restoration of Cultural 
Monuments of the South Moravian 
Region. Attention is paid especially on 
the territory of Lednice-Valtice Area, 
in which RDASM has been working 
for a long time within the framework of 
the Interdisciplinary Working Group 
for LVA Development appointed by the 
Government of the Czech Republic.

Viticulture 
Development

The RDASM has been cooperating for 
a long time with the National Wine 
Centre in Valtice, the Wine Fund of the 
Czech Republic, and the Czech Wine 
Makers Association, where the subject 
of this cooperation consists mainly in the 
coordination of activities in the area of 
wine tourism and support of viticulture in 
South Moravia.

The NWC’s activities include, for 
example, organizing the Wine Salon 
– National Wine Competition and the 
wine tasting exhibition, allowing you 
to savour the wines awarded with the 
Wine Salon of the Czech Republic, 
organizing training courses and seminars 
for professionals and the public, and 
conducting other activities related to 
promotional and marketing events of 
Moravian and Czech wines (e.g. St. 
Martin’s wine or wine tasting events).

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 the years 2009-2013 
and participated in the update of RIS 4 of 
the South Moravian Region for the period 
2014-2020.

R&D Projects, Project 
Management

In 2018, the RDASM participated in 
the preparation and implementation 
of projects for programmes to support 
research and development implemented 
by the Technology Agency of the Czech 
Republic or the Ministry of Industry 
and Trade of the Czech Republic. Most 
of the projects were based on effective 
cooperation between a business entity and 
a public higher education institution.
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Podpora investic
Od roku 2000 poskytuje RRA JM 
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 miliardy 
Kč a vytvořily téměř 10 000 nových 
pracovních pozic.

I v roce 2018 byla RRA JM aktivně 
zapojena do procesu asistenční pomoci 
a servisu zahraničním investorům.

Survival Kit

RRA JM 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 2018 byl vydán v pořadí již 17. 
ročník publikace, který je dostupný 
v tištěné podobě v anglické jazykové 
mutaci a na webových stránkách RRA 
JM je k dispozici navíc i česká jazyková 
mutace.

Přeshraniční 
spolupráce

Vroce 2018 poskytli pracovníci 
RRAJM 114 konzultací k problematice 
česko-rakouské přeshraniční spolupráce. 
Dále proběhlo několik konzultací 
k problematice česko-slovenské 
přeshraniční spolupráce, a to především 
stran termínu další výzvy Fondu malých 
projektů ČR-SR.

Pracovníci RRAJM dále průběžně 
aktualizují registry potenciálních 
jihomoravských žadatelů a jejich možných 
rakouských a slovenských partnerů. 
Databáze potenciálních žadatelů FMP je 
rozdělena jednak dle okresů (příhraniční 
oblasti Znojmo, Břeclav, Hodonín 
a Brno a další místa v JMK) a dále 
dle typu subjektu (obec, škola, spolek 
apod.). Všechny subjekty obsažené v této 
databázi jsou informovány o aktualitách 
ve FMP a zvány na semináře pro žadatele. 
V roce 2018 jsme databázi potenciálních 
dolnorakouských partnerů rozšířili 
o gymnázia a střední školy.

RRAJM vydává čtvrtletník Kulturní 
akce příhraniční oblasti a to v českém 
i německém jazyce, který je elektronicky 
distribuován na kulturní a turistická 
centra a vybrané obecní úřady 
v Jihomoravském kraji a Dolním 
Rakousku. V roce 2018 vyšla čtyři čísla 
tohoto bulletinu a to v březnu, červnu, 
září a prosinci.

Mezinárodní 
spolupráce / 
Zahraniční regiony

Zástupce RRA JM se účastní 
zahraničních obchodně politických 
misí, zároveň poskytujeme konzultace 
zahraničním delegacím o dění 
v Jihomoravském kraji. V roce 2018 se 
RRA JM aktivně zapojila do spolupráce 
s následujícími zeměmi:

Makedonie a Srbsko

Ve dnech 1. – 7. 5. 2018 se ředitel 
RRAJM zúčastnil pracovní mise JMK 
do Makedonie a Srbska. Makedonii bylo 
hlavní náplní vytvoření spolupracujících 
vztahů s Univerzitou v Skopje a Červeným 
Křížem v Ohridu. V Srbsku šlo o tradiční 
účast na oslavách Dne města Kragujevac. 
V rámci mise došlo k setkání se zástupci 
jihomoravských policistů, kteří pomáhají 
při ochraně makedonsko-řecké hranice.

RRA JM se spolu s OVV Krajského 
úřadu podílela na návštěvě 25 zástupců 
partnerského regionu Šumadija, která 
proběhla ve dnech 17. – 19. 1. 2019 
v Brně. V rámci odborného programu 
zástupce RRA JM přednesl dne 18. 1. 
2019 přednášku o aktivitách RRA JM 
ve prospěch JMK a následně zodpověděl 
dotazy na možné společné bilaterální 
aktivity ze strany srbských partnerů.

Efektivnost dopadu krajských 
a celostátních stipendií 
pro studenty ze Srbska

RRAJM ve spolupráci s OVV JMK, 
Kanceláří Jihomoravského kraje pro 
meziregionální spolupráci, RNDr. 
Poledňákem (Úřad práce Brno - venkov) 
a paní Mirjanou Stanojević z Masarykové 
univerzity zpracovala rozsáhlý dotazník, 
účelem kterého bylo zjistit efektivnost 
dopadu krajských i celostátních 
stipendií pro studenty ze Srbska. Tento 
projekt obsáhl více než 100 bývalých 
středoškolských, resp. vysokoškolských 
studentů, kteří absolvovali studijní 
pobyt v ČR, a to jak na univerzitách či 
středních školách v Jihomoravském kraji 
nebo na jiných místech v ČR. Materiál 
byl dokončen v srpnu 2018 a následně 
projednán s relevantními subjekty 
v regionu.
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Investment Support
Since 2000, the RDASM has been 
providing complete service to foreign 
investors. To date, it has been actively 
involved in the localization of dozens of 
investment projects, of which 49 have been 
successfully implemented and located in 
the South Moravian Region. Successfully 
localized companies, such as Honeywell, 
FEI Copmpany, Red Hat or Daikin 
Devices, have invested billions of CZK and 
created nearly 10,000 new jobs.

In 2018, the RDA SM continued to 
be actively involved in the process of 
assistance and service to foreign investors.

Survival Kit

Since 2002, the RDASM has been 
publishing the Survival Kit, which 
contains basic interdisciplinary information 
important for orientation in the region, 
both for investors and their foreign 
employees.

Experts from a number of private 
companies and experts from the public 
sector contribute to the creation of 
the publication. For example, these 
guarantors include the law firm 
Czerwenka & partner, the audit company 
PricewaterhouseCoopers and institutions 
or entities such as the CEITEC, ICRC, 
BUT Technology Transfer Office, MU 
Technology Transfer Centre, JIC, JCMM, 
and others.

In 2018, the 17th edition of the publication 
was released, available in the printed form 
in the English language version, while the 
Czech language version is also featured on 
the RDASM’s website.

Cross-border Cooperation

In 2018, the RDASM staff provided 
114 consultations on Czech-Austrian 
cross-border cooperation. In addition, 
several consultations were held on the issue 
of Czech-Slovak cross-border cooperation, 
especially on the deadline for the next call 
of the Small Project Fund of the Czech 
Republic and Slovakia.

The RDASM staff members also 
continuously update registers of potential 
South Moravian applicants and their 
possible Austrian and Slovak partners. The 
database of potential applicants is divided 
according to districts (border territories of 
Znojmo, Břeclav, Hodonín and Brno, as 
well as other places in the South Moravian 
Region) and also according to the entity 
type (municipality, school, association, 
etc.). All entities in this database are 
informed about updates in the FMP and 
invited to seminars for applicants. In 2018, 
we expanded the database of potential 
Lower Austrian partners to include 
grammar schools and secondary schools.

The RDASM publishes the Cultural 
Events of the Border Region Quarterly in 
Czech and German, which is electronically 
distributed to cultural and tourist centres 
and selected municipal authorities in 
the South Moravian Region and Lower 
Austria. In 2018, four issues of this 
bulletin were published in March, June, 
September and December.

International 
Cooperation / 
Foreign Regions

A representative of the RDASM 
participates in foreign trade and political 
missions and at the same time, we provide 
consultancy services to foreign delegations 
on events in the South Moravian Region. 
In 2018, the RDASM was actively 
engaged in cooperation with the following 
countries:

Macedonia and Serbia

On 1 – 7 May 2018, the RDASM Director 
participated in the SMR working mission 
to Macedonia and Serbia. In Macedonia, 
the main task was to establish cooperative 
relations with the University of Skopje and 
the Red Cross in Ohrid. In Serbia, it was 
a traditional participation in Kragujevac 
Day celebrations. The mission included 
meeting the representatives of South 
Moravian police officers who are helping to 
protect the Macedonian-Greek border.

Together with the Department of External 
Relations of the Regional Authority, the 
RDASM participated in a visit of 25 
representatives of the partner region of 
Sumadija, which took place from 17 to 19 
January 2019 in Brno. As part of the expert 
programme, the representative of the 
RDASM gave a lecture on the activities of 
the RDASM in favour of the SMR on 18 
January 2019 and subsequently answered 
questions of the Serbian partners about 
possible joint bilateral activities.

Impact effectiveness of 
regional and national 
scholarships for students 
from Serbia

In cooperation with the Department of 
External Relations of the South Moravian 
Region, South Moravian Region Office 
for Interregional Cooperation, RNDr. 
Poledňák (Labour Office Brno – Country), 
and Ms Mirjana Stanojević from Masaryk 
University, the RDASM prepared an 
extensive questionnaire, the purpose of 
which was to determine the effectiveness 
of the impact of regional and national 
scholarships for students from Serbia. This 
project included more than 100 former 
secondary school or university students 
who studied for a certain period of time in 
the Czech Republic, both at universities or 
secondary schools in the South Moravian 
Region or in other places in the Czech 
Republic. The material was finalized in 
August 2018 and subsequently discussed 
with relevant stakeholders in the region.
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Jihomoravského kraje

www.hornacko.info

www.rrajm.cz

www.morava-napoleonska.cz

Brownfieldy Jihomoravského kraje 2018 
Brownfields of the South Moravian Region 2018
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