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Program rozvoje Jihomoravského kraje

2018–2021

Pracovní setkání se zástupci mikroregionů



Struktura PRJMK
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1. Zhodnocení stávajícího rozvoje kraje

2. Analytická část (profil, názory aktérů, SWOT, PESTLE)

3. Návrhová část (priority, opatření, aktivity) – vazba na SRJMK

4. Finanční plán

5. Implementační část 

Posílení role PRJMK jako realizačního dokumentu SRJMK.

Současně navržen i poziční dokument k období EU 2021–2027.



Pojetí návrhové části
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▪ Východiskem vize a cíle dle SRJMK 2020.

▪ Vazba opatření PRJMK na opatření SRJMK, posun v 

prioritách.

▪ Integrace aktuálních koncepcí – odkaz na detailní řešení.

4 priority SRJMK:

▪ 1. Konkurenceschopná regionální ekonomika v evr./gl. měřítku

▪ 2. Kvalitní a odpovídající nabídka veřejných služeb

▪ 3. Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje

▪ 4. Dlouhodobá životaschopnost znevýhodněných částí kraje

Motto: Inteligentní Jihomoravský kraj – Spolupráce při rozvoji území



Přehled opatření PRJMK
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PRIORITA 1: 

DOBUDOVÁNÍ 

INFRASTRUKTURY

Opatření 1.1: Podpora přípravy a realizace klíčových 

dopravních staveb

Opatření 1.2: Zlepšení podmínek pro dopravu a posílení 

provázanosti

Opatření 1.3: Rozvoj technické infrastruktury

PRIORITA 2: ZAJIŠTĚNÍ 

KVALITY ŽIVOTA 

OBYVATEL

Opatření 2.1: Rozvoj vzdělávacího systému

Opatření 2.2: Zkvalitňování sociálního prostředí kraje

Opatření 2.3: Zajištění dostupnosti zdravotnické péče

Opatření 2.4 Rozvoj podmínek pro kulturu, sport a 

volnočasové aktivity

Opatření 2.5 Udržení služeb na venkově

Opatření 2.6 Zkvalitňování činnosti veřejné správy

PRIORITA 3: ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ ŽP

Opatření 3.1: Zmírnění dopadů klimatických změn

Opatření 3.2 Zvyšování kvality životního prostředí

PRIORITA 4: 

KONKURENCE-

SCHOPNÉ PODNIKÁNÍ

Opatření 4.1: Rozvoj podnikatelského prostředí

Opatření 4.2: Zkvalitnění podmínek pro cestovní ruch



▪ Cíle aktivity

▪ Popis aktivity

▪ Způsob zapojení kraje

▪ Realizátor

▪ Spolupracující subjekty

▪ Věcně příslušný odbor kraje

▪ Vazba na analytickou část

▪ Vazby na ostatní opatření

▪ Indikátory výstupů

▪ Zdroje financování

▪ Prostředky z rozpočtu kraje 2018

▪ Územní dopad

▪ Priorita

▪ Komentář

▪ Projektové záměry

Specifikace aktivit
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Přehled aktivit významněji řešících rozvoj okrajových 

regionů
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Aktivita Řešení okrajových regionů

1.2.3 Realizace Plánu dopravní obslužnosti JMK pro období let 2017–
2021

Ve vztahu k udržení života na venkově a také ke zlepšení dostupnosti 
volnočasových aktivit bude věnována pozornost udržení veřejné dopravy do 

menších obcí v okrajových částech dne a o víkendu, zachování a rozvoj nočních 
spojů mezi Brnem a významnými obcemi kraje.

1.3.4 Koordinace rozvoje informační infrastruktury Podpora zavádění vysokorychlostního internetu v malých obcích

2.3.3 Podpora zajištění zdravotní péče v obcích
Rozšíření ordinačních hodin, případně i zřízení nových ordinací lékařů 

– především v těch obcích či regionech, kde zdravotní péče chybí 
nebo je obtížně dopravně dostupná.

2.5.1 Podpora vybavenosti venkovských obcí
Podpora zajištění veřejných služeb obcemi. Zlepšení stavu budov obcí 

sloužících veřejným službám.

2.5.2 Podpora specifických řešení komerčních služeb v malých 
obcích

Zajištění dostatečné vybavenosti maloobchodem a službami i v menších 
obcích Jihomoravského kraje

2.6.4 Rozvoj přeshraniční spolupráce
Komunikace s okolními regiony, vytipování témat spolupráce na 

krajské i lokální úrovni, podpora spolupráce lokálních aktérů. Důraz 
na uplatnění při rozvoji okrajových regionů.

4.1.2 Podpora malého a středního podnikání
Realizace podpůrných informačních a poradenských činností pro 

podnikatele. Usnadnění zahájení podnikání.

4.1.3 Podpora příchodu investorů do okrajových částí kraje
Podpora lokalizace nových podniků v oblastech kraje s vyšším podílem 

nezaměstnaných osob.

4.1.4 Podpora konkurenceschopnosti zemědělství

Podpora vinařství a vinohradnictví, podpora včelařství, podpora a propagace 
produktů místních výrobců a zpracovatelů, podpora digitalizace zemědělství, 

podpora rodinných firem, podpora sociálního zemědělství, podpora 
agroturistiky.



Přehled aktivit významněji řešících rozvoj jádrových 

oblastí
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Aktivita Řešení jádrových oblastí

1.1.4 Podpora řešení dopravní zátěže obcí
Budování silničních obchvatů dalších měst a obcí, vyvedení dálkové tranzitní 

dopravy z měst. Protihluková opatření.

1.1.5 Podpora zásadní modernizace páteřní železniční 
infrastruktury

Modernizace s ohledem na TEN-T a na IDS, stanovení uspořádání 
železničního uzlu Brno.

Podpora systému rychlé železnice, včetně vysokorychlostních tratí. Podpora 
modernizace železničního uzlu Brno a navazujících tratí.

1.2.6 Prosazování modernizací další železniční infrastruktury s 
ohledem na potřeby IDS JMK

Zařazení severojižního kolejového diametru v Brně do systému regionální 
dráhy. Podpora řešení elektrifikace a kapacity tratí zaústěných do uzlu Brno.

1.2.7 Posílení nabídky cílových destinací letecké dopravy

Rozvoj letecké dopravy v Brně a jejího zintenzivnění ve spolupráci s 
městem Brnem.

Posílení spojení na letiště Mnichov jako hlavního uzlu JMK pro návazné 
cestování.

2.6.1 Koncepční přístup k rozvoji
Větší využití platformy Brněnské metropolitní oblasti, obcí s 

rozšířenou působností a místních akčních skupin ke koordinaci a ke 
spolupráci.

3.2.5 Zlepšování stavu ovzduší a snižování hlukové zátěže
Zlepšit stav ovzduší (emisí a polétavého prachu), snížit hlukovou zátěž 

a světelný smog.

4.1.1 Realizace Regionální inovační strategie 2014–2020
Proinovační správa a řízení (governance). Excelence ve výzkumu. 

Konkurenceschopné inovativní firmy. Evropsky špičkové školství. Atraktivní region 
(komunikace).



Přehled aktivit s významným uplatněním prvků 

konceptu SMART region
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Aktivita SMART prvky

1.2.5 Rozvoj zázemí pro IDS JMK Rozvoj elektronických odbavovacích, řídících a informačních systémů v dopravě

1.2.5 Rozvoj zázemí pro IDS JMK Koordinace systému parkování v návaznosti na IDS JMK („chytré parkování“)

1.3.4 Koordinace rozvoje informační infrastruktury Podpora zavádění vysokorychlostního internetu

1.3.4 Koordinace rozvoje informační infrastruktury Využití informačních technologií při prevenci bezpečnosti

2.1.4 Zlepšení stavu budov i areálů škol Podpora uplatnění smart prvků v provozu škol

2.2.2 Realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v 
JMK 2018–2020 a souvisejících dokumentů

Podpora uplatnění smart prvků v oblasti sociální péče (např. náramky 
sledující životní funkce pacientů v domácí péči a umožňující automatizovaně 

přivolat pomoc).

2.6.2 Rozvoj komunikačních aktivit kraje Využití moderních informačních technologií k informování obyvatel kraje

2.6.5 Zavedení operativního krizového informačního systému
Vytvoření operativního informačního systému pro efektivní řízení krizových 

situací
2.6.6 Uplatnění smart řešení v provozu krajského úřadu a 

organizací kraje
Uplatnění technologií a IT řešení v budovách kraje a krajských organizací

4.1.1 Realizace Regionální inovační strategie 2014–2020 Aktivní moderní přístup podpory podnikání a inovací

4.1.4 Podpora efektivního využití sdílené ekonomiky
Využití potenciálů ekonomiky odstartované díky rozvoji informačních 

technologií

4.2.8 Zkvalitnění informačních služeb
Zvýšení informovanosti účastníků cestovního ruchu s využitím moderních 

technologií.



http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

Dotační portál Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje 



➢ Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině 

na území Jihomoravského kraje v roce 2018

• preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), 

• obnovu či zakládání větrolamů, 

• alokovaná částka: 6.000.000 Kč, (max. 300 tis. Kč, projekt do 50 tis. Kč)

• počet schválených žádostí k podpoře: 15 

• navržená částka ke schválení: 2.967.187,00 Kč 

• termín podání žádostí do II kola: do 5.10. 2018

• možnost čerpání do 31.12.2019, žadatel - obec, dobrovolný svazek obcí, 

veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, drobný 

zemědělský podnikatel 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lachout, lachout.jan@kr-jihomoravsky.cz, tel.  

541 651 367; Pavel Fišer, fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz, tel.541 651 348

mailto:fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz


▪ Žadatel: obec do 750 obyvatel

(podmínka: pouze 1 prodejna smíšeného zboží 

v obci)

▪ Alokace prostředků: 2 000 000 Kč

▪ Minimální výše dotace: 25 000 Kč

▪ Maximální výše dotace: 70 000 Kč

▪ Sběr žádostí: 28.05.2018 – 08.06.2018

▪ Uznatelné výdaje: 01.01.2018 – 31.12.2018
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Dotační program Podpora venkovských 

prodejen v JMK 2018



Varianty podpory:
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Podporované 
varianty

Uznatelné výdaje:

nájemné
voda, paliva, 

energie
mzdy a 
odvody

neinvestiční 
transfery

ostatní 
výdaje

varianta 1
(obec vlastník i provozovatel)

ne ano ano ne ano

varianta 2
(obec vlastník a 
neprovozovatel)

ne ano ne ano ano

varianta 3
(obec nevlastník a 
provozovatel)

ano ano ano ne ano

varianta 4
(obec nevlastník a 
neprovozovatel)

ne ne ne ano ne

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz, 

tel. č. 541 652 353



Informace o dotačních možnostech

▪ Grantový kalendář

– Aktualizovaný každý měsíc Regionální rozvojovou 

agenturou jižní Moravy

– Katalog dotací evropských, národních, krajských a 

dalších, přehled uzávěrek dotací

– www.rrajm.cz/grantovy-kalendar

▪ – dokumenty ke stažení

▪ - aktualizace probíhá každý měsíc

http://www.rrajm.cz/grantovy-kalendar


▪ 2018: projednání s partnery a zahájení komunikace s MF

▪ Příklady potřeb území vztahující se k MMR

▪ Podpora služeb na venkově

▪ Místní komunikace – úpravy podmínek

▪ Sakrální stavby

▪ Infrastruktura pro volnočasové aktivity

▪ Revitalizace brownfields pro nepodnikatelské využití

▪ Bydlení (inženýrské sítě, senioři, bezbariérové vstupy, revitalizace 

sídlišť, veřejná prostranství)

▪ Cestovní ruch (turistické cyklostezky – pouze doprovodná 

infrastruktura)

▪ ???
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Program Podpora rozvoje regionů 2019+



Děkuji za pozornost.
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