Pracovní jednání významných
regionálních partnerů k ustavení
Regionální stálé konference území
JMK pro období 2014-2020
Brno, 31. 3. 2014

Příprava území kraje na programové období
2014–2020
• Výchozí dokument „Strategie rozvoje Jihomoravského
kraje 2020“
• Zpracovaný „Program rozvoje kraje 2014–2017“
• Aktuální informace k přípravě programového období
2014-2020 na www.kr-jihomoravsky.cz / Evropská unie
(operační programy, projekty, strategické a koncepční
dokumenty)
• Absorpční kapacita v území JMK (projekty kraje a PO,
obcí, NNO, podnikatelských subjektů) ► www.krjihomoravsky.cz / Evropská unie; bude následovat výběr
strategických projektů

Příprava území kraje na
programové období 2014–2020
• Příprava Programu rozvoje kraje 2014–2017 a
• Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských
zdrojů JMK 2014-2015
• Jednání s partnery v území po okresech
• Informace k přípravě programového období 2014-2020 na
www.kr-jihomoravsky.cz / Evropská unie (operační programy,
projekty, strategické a koncepční dokumenty)
• Absorpční kapacita v území JMK (projekty kraje a PO, obcí,
NNO, podnikatelských subjektů) ► www.kr-jihomoravsky.cz /
Evropská unie; bude následovat výběr strategických projektů

Základní údaje šetření
•

111 projektových záměrů obcí a jejich organizací (předložilo 26 subjektů – 21 obcí, 4
mikroregiony, 1 příspěvková organizace města) sebráno projektovými fišemi, dalších
94 záměrů (připravovaných 74 obcemi) doplněno ze starších databází, celkem 205
záměrů
–

•

122 projektových záměrů JMK a jeho organizací, z toho 103 sebráno projektovými
fišemi a dalších 19 doplněno z databází JMK, předložilo 42 institucí (21 vzdělávacích
organizací, 10 poskytovatelů sociálních služeb, 5 zdravotnických zařízení, 3 kulturní
instituce)
–

•

167 z nich označeno za podporovatelné z programů budoucího programového období – 57,5
% IROP, 38 % OP ŽP, minimální podíl dalších připravovaných OP

114 z nich označeno za podporovatelné – 62 % IROP, 21 % OP ŽP, 9 % OP VVV, ostatní –
OP Z, programy EÚS

50 projektových záměrů NNO
–

Ovšem pouze 22 projektů podporovatelných z budoucích OP – 18 IROP, 3 OP Z, 1 OP VVV
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Kartogram dle obcí dle témat projektů

Příprava území kraje na programové období
2014–2020
• Integrovaný
plán
rozvoje
znevýhodněných
území
Jihomoravského kraje (9 ORP)
• Jednání s koordinátory meziobecní spolupráce (7.3. jednání)
► projekt SOM ČR; www.obcesobe.cz
• Společná strategie projektové aktivity JMK a TTSK 2014+
• Partnerství Rakousko/Česká republika Pro 2013+
• Připravovaný projekt „Absorpční kapacita Jihomoravského
kraje“ - (vzdělávání, případové studie projektů, RIR)
• Výběr projektů v území Jihomoravského kraje (obce, města,
PO, kraj, NNO)

Správní obvody ORP,
kde bude zpracováváno
IPRZU

Projekty JMK a PO (ukázka, projednáno v RJMK
20.3.2014, expertní návrh)
Název předkladatele

Jihomoravské dětské léčebny
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková
organizace
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
KORDIS JMK, a.s.
KORDIS JMK, a.s.
KORDIS JMK, a.s.

Název projektu

Předp.
Aktivita
náklady v tis.
PRK
Kč:
2014-17

Přístavba rehabilitace Boskovice

28000 3.a.3

Revitalizace minoritského kláštera
Marketingová strategie Jihomoravského kraje
Young Enterprisers – Self-training promotional portal and tools for
developing business
Efektivita a uplatnitelnost na trhu práce v mezinárodním kontextu
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
Rozvoj cykloturistiky v JMK
centrope CAPACITY II
Rozvoj elektronického odbavování cestujících
Podpora využívání veřejné dopravy v odloučených regionech
Podpora cyklodopravy formou systémů B@R

19825 3.h.1
25000 3.g.2
2500
2500
50000 3.c.2
15000 4.e.4
11100 3.d.1
70000 4.d.3
15000 ..
15000 4.d.5

Projekty měst a obcí (ukázka)
Název předkladatele

Název projektu

Centrum sociálních služeb Znojmo,p.o.

komunitní plánování sociálních služeb na Zojemsku

Dobrovolný svazek obcí-Obce pro Baťův kanál

Cyklostezka Veselí nad Moravou-Hodonín

Kyjovské Slovácko v pohybu

Předp.
Aktivita
náklady v tis.
PRK
Kč:
2014-17

2500

3.a.1

120000

4.e.2

Muzeum zemědělské techniky

7000

3.h.3

Město Blansko

Centrum na podporu komunitní práce Blansko

6000

3.a.3

Město Blansko

CENTRUM PRO Blansko

18160

3.a.3

Město Blansko

Dům s pečovatelskou službou Pod Javory 32

10000

3.a.3

Město Blansko

Noclehárna Blansko

8000

3.a.3

Město Blansko

Úprava komunikace II/37443 "serpentiny" Klepačov

12000

4.b.6

Město Blansko

Cyklistické stezky

55000

4.e.2

Integrované nástroje a projekty v území JMK
Integrované nástroje v území JMK
• ITI brněnské aglomerace (Integrovaná strategie rozvoje
Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO)- vymezení
území, jednání o tématech s ORP, obcemi - Doprava a
mobilita, Životní prostředí, Sociální oblast a vzdělávání,
Konkurenceschopnost
• 17 integrovaných strategií MAS (CLLD) – neschválená
metodika, probíhá analýza území a vyhodnocení, návrh
strategických částí
• Individuální projekty (strategické) s dopady do území
• Globální granty

• Vymezení
Brněnské
metropolitní
oblasti
• Celkem 167
obcí
• Projednávání
prostřednictvím
5 ORP

Místní akční skupiny

Další spolupráce RIR a RSK
• Podněty a připomínky k poslání, fungování, činnosti,
statutu a jednacímu řádu RSK
• Integrované nástroje území, individuální projekty (výběr)
• Zapojení do zpracování RIR (projekt AbKap, ROP 4.2),
dokončení do konce roku 2014
• Nastavení efektivní komunikace, sekretariát RSK,
• Plán pracovních jednání pro rok 2014
• Další jednání, náměty na spolupráci

Děkuji za pozornost
ORR KrÚ JMK

