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Úvod… 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále také „SRJMK 2021+“) je základním koncepčním dokumentem, který do roku 2030 definuje vize, 

specifické cíle a tematická opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje.  

V rámci strategické části dokumentu jsou definovány prioritní osy a jejich vize, vymezeny specifické cíle a tematická opatření, jejichž realizací má 

dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji území Jihomoravského kraje. Naplňování specifických cílů bude každoročně ověřováno prostřednictvím 

pravidelného monitoringu dat a vyhodnocování klíčových indikátorů plnění této strategie prostřednictvím dvouletých akčních plánů. Níže je uvedeno 

schéma strategické části.  

 

 

 

 

 
 

Jednotlivá tematická opatření ve Strategické části SRJMK 2021+ jsou textově popsána tak, aby bylo upřesněno, co se pod daným opatřením skrývá. 

Zároveň jsou v řadě případů definovány konkrétní aktivity nebo příklady kroků, které má Jihomoravský kraj v rámci daného opatření za cíl realizovat. 

Pro vyšší přehlednost jsou k jednotlivým tematickým opatřením přiděleny některé pro kraj klíčové atributy, které jsou vysvětleny prostřednictvím níže 

uvedených piktogramů. Tyto symboly znázorňují, zda se jedná o „strategické opatření“, zda je dané opatření „v kompetenci kraje“, odpovídá definici 

„chytrého řešení“ nebo přístupu realizace regionální politiky, tzv. „územní dimenzi“.  

 
 

  

 
 
 
  Strategické opatření  Kompetence kraje  Chytré řešení       Územní dimenze 
 
 
 

Prioritní 

osy 
Vize 

Specifické 

cíle 

Tematická 

opatření 



Prioritní osa 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity  

 
4 

Definice výše uvedených piktogramů: 

Atribut Vysvětlení 

Strategické opatření 

Opatření strategického charakteru je úzce provázáno i s dalšími souběžnými či navazujícími aktivitami kraje. Dochází 

tedy k významné provázanosti. Opatření mající strategický charakter vytváří podmínky pro pozitivní rozvoj kraje i v dalších 

oblastech. 

Kompetence kraje 

V kompetenci kraje jsou taková tematická opatření, která může kraj přímo ovlivňovat. Realizace požadovaného cíle je 

však v některých případech závislá i na dalších zainteresovaných subjektech. V takových případech je tematické opatření 

pouze v částečné kompetenci kraje, kdy upřesnění je vždy uvedeno v textové části. Například v oblasti vzdělávání může 

kraj přímo ovlivňovat činnost středních škol, které zřizuje, ale jeho politika se bezprostředně nemusí dotknout mateřských, 

základních, vysokých a jiných škol a školských zařízení.  

Chytré řešení 
Tematická opatření využívající chytrých řešení – moderních technologií či přístupů rozvíjejících region a zvyšujících 

kvalitu života obyvatel. 

Územní dimenze 
Územní dimenzí jsou označena taková opatření, jejichž cílem je zaměření se na snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje 

jednotlivých regionů Jihomoravského kraje. 

 

Aktuální verze SRJMK 2021+ byla v průběhu tvorby zveřejňována na webu www.lepsikraj.cz, aby byla dostupná také obyvatelům Jihomoravského 

kraje, mohla být připomínkována také touto cestou. Výsledná SRJMK 2021+, která byla informativně projednána v červnu 2021 v Zastupitelstvu 

Jihomoravského kraje je tvořena ze třech základních částí – analytické, strategické (návrhové), implementační a monitorovací. Nyní je SRJMK 2021+ 

v konečné fázi zpracování a po vypořádání všech vznesených připomínek. Dokument podléhá posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. SEA) dle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.). Tato podmínka byla splněna po vypořádání všech připomínek v procesu 

SEA a SRJMK 2021+. 07.03.2022 bylo vydáno odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Stanovisko podle § 10g zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ s výrokem – SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“. Nyní je SRJMK 2021+ předložena k projednání a následnému schválení ve 

volených orgánech kraje.  

Souběžně s tímto procesem byl od června 2021 pomocí principu top-down zpracováván Akční plán SRJMK na období 2022-2023 (dále jen „AP 

SRJMK 22-23“), který podrobně rozpracovává strategickou část SRJMK 2021+ do úrovně jednotlivých aktivit a projektů na základě skutečnosti. 

Odbory KrÚ rozpracovaly od srpna 2021 do prosince 2021 jednotlivá tematická opatření, k nimž byly přiřazeny konkrétní aktivity a projekty, které 

http://www.lepsikraj.cz/
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povedou k naplnění specifických cílů. V březnu 2022 proběhla poslední aktualizace jednotlivých aktivit a projektů v rámci tematických opatření. AP 

SRJMK 22-23 nahradí současný Program rozvoje Jihomoravského kraje, jehož platnost skončila v prosinci roku 2021.  

Vize pro Jihomoravský kraj v roce 2030 

Vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje definuje cílový stav, kterého chce kraj prostřednictvím identifikovaných specifických cílů a tematických 

opatření dosáhnout:  

„Konkurenceschopný region, úspěšný na rostoucích a technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro své obyvatele a 

je nejen atraktivním místem k životu, ale i k návštěvě.“ 

Struktura prioritních os 

Na základě realizovaných analytických prací bylo stanoveno 6 prioritních os pokrývajících primárně oblasti kompetencí Jihomoravského kraje. 

Kurzívou jsou pak označeny vize pro jednotlivé oblasti. 

   Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity 

Vize: „Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.“ 

   Zdravotnictví a sociální oblast 

Vize: „Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny.“ 

   Dopravní infrastruktura a obslužnost území 

Vize: „Plynulá a udržitelná doprava v kraji.“ 

   Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství 

Vize: „Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.“ 

   Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum 

Vize: „Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.“ 

Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost 

Vize: „Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a chránící své kulturní, historické a přírodní dědictví.“  
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Prioritní osa 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity 

„Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.“ 

Vzdělávání 

Specifický cíl 1.1 Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele (vysoká priorita) 

Tematické opatření 1.1.1: Výuka a rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů  

Nastavení efektivního vzdělávacího systému zaměřeného na rozvoj potenciálu jednotlivce se zaměřením na jeho silné stránky. Podpora osobního 

rozvoje ve vztahu ke klíčovým kompetencím žáků a studentů – například leadership, podnikavost, znalost, kreativita a inovativnost. Součástí opatření 

je dále systémové hledání a diagnostika talentovaných žáků a studentů. Důraz bude kladen nejen na oblasti vzdělávání s potenciálně vysokou 

přidanou hodnotou (inovační obory jako např. IT, kybernetika, přírodní vědy atp.), ale také na řemeslné obory a další kompetence žáků a studentů, 

které jsou klíčové pro dosažení úspěchu v pracovním životě s ohledem na transformaci trhu práce. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti 
a realizace projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Zvýšení dovedností a 

znalostí pedagogických 

pracovníků v realizaci 

podpůrných opatření 

s cílem rozvoje 

potenciálu všech dětí a 

žáků. 

OŠ/ZŠ, SŠ 

Podpora pedagogických pracovníků 

v realizaci podpůrných opatření na rozvoj 

potenciálu každého žáka. 

1/2022–11/2023 1 000 OP VVV 

Počet realizovaných 

vzdělávacích aktivit a 

jejich účastníků 

Podpora systémového 

rozvoje podnikavosti ve 

školách. 

OŠ/školy, Lipka 

Podpora rozvoje kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě ve 

školách. 

1/2022–11/2023 8 000 OP VVV 

Počet proškolených 

koordinátorů 

podnikavosti, počet 

zapojených škol 

vysoká 

priorita 
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Podpora propojení 

školní výuky 

s edukačními aktivitami 

příspěvkových 

organizací JMK /Muzea, 

galerie, VIDA a další 

OŠ/školy, 

OKPP/muzea, 

galerie a 

hvězdárna 

Podpora zařazení muzejní a galerijní 

edukace a edukačních aktivit dalších 

organizací působících v oblasti vědy, 

výzkumu a vzdělávání do školních 

vzdělávacích programů, podpora projektů 

školní výuky v rámci kreativního vzdělávání 

za účasti muzejních a galerijních 

profesionálů. 

1/2022–12/2023 Neznámý JMK, NPO 
Počet realizovaných 

projektů 

Implementační projekt 

iKAP JMK II 
OŠ 

Cílem projektu je naplňování aktivit 

dokumentu KAP JMK 2. Jedná se zejména 

o aktivity na podporu pedagogických 

pracovníků škol a síťování organizací – 

navazováním neformálních vztahů mezi 

řediteli a učiteli obdobně zaměřených 

středních škol, ale také vytvářením 

spolupracujících platforem s účastí 

pedagogů různých stupňů škol se zástupci 

partnerů. Projekt v realizaci. 

2022-2023 372 900 
ESF, SR ČR, 

JMK 
- 

Podpora nadaných 

studentů 

v Jihomoravském kraji 

JCMM 

Projekt je zaměřený na podporu 

individuálního lidského potenciálu a jeho 

posláním je vytvářet dlouhodobé podmínky 

pro připravenost lidských zdrojů 

v Jihomoravském kraji, motivovat 

talentované žáky a studenty k vědecké 

činnosti. 

2022-2023 

(průběžná realizace) 
5 000/rok JMK - 
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Tematické opatření 1.1.2: Zvýšení dostupnosti vzdělávání a služeb péče o děti předškolního věku 

Podpora snižování počtu dětí ve třídách předškolních zařízení ke zmírnění negativního dopadu vysokého počtu dětí na kvalitu vzdělání, zejména ve 

vztahu k zajištění podmínek pro individualizaci vzdělávání. Kraj bude spolupracovat s obcemi a soukromými subjekty při zvyšování dostupnosti 

služeb péče o děti v předškolním věku (např. podpora vzniku a rozšiřování kapacit dětských skupin, budování nových kapacit mateřských škol, 

zřizování firemních a lesních školek). Zvýšení dostupnosti předškolní péče by mělo umožnit dřívější návrat žen z mateřské dovolené, a tedy i pozitivní 

stimul na trhu práce (vazba na TO 5.2.3: Odstraňování bariér na trhu práce). 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora rozvoje venkova 

JMK 

ORR 
DT1 – charakter: Základní a mateřské 

školy včetně zázemí a hřišť. 
2022-2023 500 JMK 

Počet nových 

tříd 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 1.1.3: Podpora mezinárodní spolupráce škol a mobility pedagogických pracovníků a studentů 

Získávání a šíření mezinárodních zkušeností mezi žáky, studenty a pedagogickými pracovníky v důsledků mezinárodní spolupráce škol. Přebírání 

principů dobré praxe ze zahraničí, podpora studijních a výměnných pobytů a zahraničních stáží. Opatření není v plné kompetenci kraje, ale je jeho 

cílem zavádět politiku přebírání dobré praxe ze zahraničí na střední vzdělávací stupeň a vést věcný dialog i s dalšími zainteresovanými subjekty 

(zřizovateli). Také větší spolupráce středních škol a univerzit, upskilling pro klíčové technické a přírodovědné, ale i další oblasti (např. ekonomické, 

humanitní) již od středních škol. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program „Do 

světa!“ 2021 
OŠ 

Podpora spolupráce právnických osob 

na území JMK vykonávajících činnost 

středních nebo vyšších odborných škol 

se zahraničními partnery, rozvoj 

jazykových znalostí žáků a studentů, 

zlepšení výuky cizích jazyků na 

středních a vyšších odborných školách, 

podpora zahraničních aktivit právnických 

osob na území JMK vykonávajících 

činnost středních nebo vyšších 

odborných škol v partnerských 

regionech JMK. 

1/2022–12/2023 8 000 JMK 

Počet 

podpořených 

žádostí 

v dotačním 

programu 

Podpora zájmu učitelů 

CJ o mezinárodní 

mobilitu učitelů i žáků 

škol 

OŠ/ZŠ, SŠ, VOŠ 

Podpora realizace mezinárodních 

mobilit a spolupráce škol 

prostřednictvím žádostí o finanční 

prostředky z programu Erasmus+, 

Tandem.  

1/2022–12/2023 5 000 Erasmus+, Tandem  

Počet 

podpořených a 

realizovaných 

projektů škol 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 1.1.4: Podpora rozvoje spolupráce mezi vzdělávacími subjekty a zaměstnavateli 

Moderovaná spolupráce zaměstnavatelů a škol na všech úrovních vzdělávací soustavy. Cílené přizpůsobování nabídky a kapacit středních škol na 

základě očekávaného demografického vývoje a očekávané budoucí poptávky zaměstnavatelů po specifických znalostech, dovednostech 

a kompetencích uchazečů o zaměstnání. Součástí opatření je modernizace odborného vzdělávání, včetně aktivit vedoucích k udržení kvalitních 

absolventů v regionu. Podpora kvalitní osvěty pro žáky základních škol atraktivní formou s nabízenými studijními a učebními obory, která 

umožňuje „živé propojení“ škol s firmami. Kraj bude dále systematicky monitorovat a vyhodnocovat data vedoucí k přibližování nabídky a poptávky 

práce, a to za účelem vyšší uplatnitelnosti absolventů škol na trhu. Opatření je v částečné kompetenci kraje, ale jeho účinnost je závislá na spolupráci 

dalších zainteresovaných subjektů. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora spolupráce škol 

a zaměstnavatelů 

v rámci center 

odborného vzdělávání 

OŠ/SŠ 

koordinující COV 

Zapojení zaměstnavatelů do aktivit 

center odborného vzdělávání v JMK. 
1/2022–12/2023 1 000 JMK, OP VVV 

Počet 

zaměstnavatelů 

aktivně 

spolupracujících 

s platformami SŠ 

v rámci COV 

Realizace praxe a 

odborného výcviku žáků 

SŠ ve firmách. 

OŠ/SŠ, 

zaměstnavatelé 

Podpora žáků, aby absolvovali 

alespoň 30 % z celkového počtu hodin 

odborného výcviku nebo odborné 

praxe ve firmách. 

1/2022–12/2023 50 
státní rozpočet ČR, 

zaměstnavatelé 

Počet žáků, kteří 

absolvovali 

aspoň 30 % 

z celkového 

počtu hodin 

odborného 

výcviku nebo 

odborné praxe ve 

firmách 

střední 

priorita 
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Systém podpory 

odborných praxí, žáků 

SŠ a SOU v klíčových 

oborech RIS JMK 

ORR/SŠ, 

zaměstnavatelé 

Cílem pilotního projektu je vytvoření a 

praktické ověření online platformy, 

která zpřehlední pro žáky SŠ nabídku 

volných míst ve znalostních firmách a 

tím usnadní přístup jednotlivců ke 

kvalitnímu odborného vzdělávání. 

Jedná se o dílčí aktivitu projektu Smart 

Akcelerátor v JMK II. 

10/2019-12/2022 1 500 JMK, OP VVV 

Počet středních 

škol, které využily 

online platformu 

k podpoře 

evidence a 

správy 

odborného 

výcviku/odborné 

praxe žáků ve 

firmách. 
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Tematické opatření 1.1.5: Podpora kariérového a profesního poradenství 

Podpora a propagace kvalitního kariérového a profesního poradenství prostřednictvím poradenských a podpůrných programů předcházejících 

předčasným odchodům ze vzdělávání a neúspěšnosti u maturitní zkoušky, vedoucích k vyšší uplatnitelnosti zapojených osob na trhu práce. Součástí 

kariérového poradenství bude podpora vytváření vhodných podmínek pro rekvalifikaci pracovníků a bude poskytováno zejména prostřednictvím 

JCMM, karierových poradců a krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Brně včetně jeho propagace. 

 

  

střední 

priorita 
 

  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel 
/ Nositel 
projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor výstupu 

Zvýšit úroveň kompetencí 

pedagogů SŠ v oblasti 

rozvoje kariérových 

kompetencí žáků 

OŠ/SŠ 

Zajištění účasti pedagogů na 

odborném vzdělávání pro kariérové 

poradce. 

1/2022–12/2023 2 000 OP VVV 

Počet škol s pedagogy 

účastnících se 

průběžného odborného 

vzdělávání 

Podpora zavedení 

žákovských portfolií na SŠ 

OŠ/SŠ, 

JCMM, z.s.p.o. 

Metodická podpora vedení 

žákovských portfolií na SŠ. 
1/2022–12/2023 1 000 OP VVV 

Počet škol, které podporují 

tvorbu žákovských portfolií 

Podpora meziresortní 

spolupráce v tématu 

předčasných odchodů 

ze vzdělávání 

OŠ/JMK, 

JCMM, z.s.p.o. 

Realizace společných kulatých stolů 

zástupců školství, sociálních věcí a 

zdravotnictví pro řešení problematiky 

předčasných odchodů žáků ze 

vzdělávání. 

1/2022–11/2023 300 OP VVV 
Počet realizovaných 

společných setkání 

Posilování kompetencí 

pedagogických pracovníků 

v oblasti podpůrných 

opatření směřujících 

k eliminaci předčasných 

odchodů ze vzdělávání. 

OŠ/JMK, SŠ, 

JCMM z.s.p.o. 

Realizace workshopů zaměřených na 

podpůrná opatření směřující 

k eliminaci předčasných odchodů ze 

vzdělávání. 

1/2022–11/2023 2 500 OP VVV 

Počet realizovaných 

workshopů a počet jejich 

účastníků 
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Tematické opatření 1.1.6: Podpora a propagace celoživotního vzdělávání  

Podpora vzdělávacích programů a osvěty v oblastech usnadňujících přizpůsobení se změnám poptávky na trhu práce (např. průmysl 4.0) – nastavení 

funkčních mechanismů v oblasti rekvalifikace a přeškolování obyvatelstva. Součástí opatření je dále podpora celoživotního vzdělávání například 

prostřednictvím prohlubování digitální, finanční aj. gramotnosti obyvatelstva Jihomoravského kraje. Opatření je v částečné kompetenci kraje, který 

jej může realizovat skrze své zřizované organizace – střední a vyšší odborné školy, ale jeho účinnost je závislá na spolupráci dalších 

zainteresovaných subjektů. Součástí opatření je rovněž podpora univerzit třetího věku, jež podporují aktivizaci seniorů nebo starších dospělých a 

zpřístupňují cílové skupině nové poznatky, vědomosti a dovednosti. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora pracovníků SŠ 

na úseku celoživotního 

vzdělávání 

OŠ/SŠ 

Finanční podpora personálního 

zajištění fungování úseků 

celoživotního vzdělávání na SŠ, které 

poskytují kurzy celoživotního 

vzdělávání pro veřejnost. 

 1/2022–12/2023 1 500 OP JAK 

Počet 

realizovaných 

šablon SŠ s tímto 

zaměřením 

Rozvoj databáze kurzů 

celoživotního vzdělávání 

v JMK 

OŠ/JCMM, 

z.s.p.o. 

Udržovat kontakty s poskytovateli 

kurzů celoživotního vzdělávání v JMK 

a prezentovat jejich nabídku 

veřejnosti. 

1/2022–12/2023 1 500 JMK, OP JAK 

Počet 

registrovaných 

vzdělavatelů 

v databázi 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 1.1.7: Zvyšování otevřenosti škol veřejnosti 

Otevírání škol široké veřejnosti jakožto přirozených komunitních center. Rozvoj volnočasových aktivit spojených se vzděláváním v prostorách škol 

prostřednictvím zapojení zainteresovaných aktérů a cílových skupin (vedení školy, učitelé, školní družiny, děti, rodiče, vedoucí zájmových kroužků). 

Cílem je rozvíjet celoživotní učení, společné trávení volného času rodin, dobrovolnickou činnost a podporovat zdravý a aktivní život prostřednictvím 

sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit. Opatření je v částečné kompetenci kraje, ale jeho účinnost je závislá na spolupráci dalších 

zainteresovaných subjektů. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Škola jako přirozené 

komunitní centrum  

OŠ/školy, školská 

zařízení 

Podpora využití prostor škol a školských 

zařízení a jejich pedagogických 

pracovníků pro realizaci vzdělávacích, 

volnočasových, kulturních a sportovních 

aktivit v době mimo školní vyučování. 

 1/2022–12/2023 2 000 
JMK, obce, státní 

rozpočet, OP JAK 

Počet 

zapojených 

škol 

 

  

nízká 

priorita 
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Tematické opatření 1.1.8: Podpora neformálního vzdělávání 

Umožnění dalšího rozvoje neformálního vzdělávání jako svébytného, flexibilního a široce dostupného pilíře osobního rozvoje obyvatel 

Jihomoravského kraje s využitím stávajících a nově budovaných vzdělávacích kapacit. Podpora bude směřovat na zajištění dostatečného 

přístrojového vybavení (např. na pořízení 3D tiskáren pro nově vzniklý kroužek programování), vybavení učeben (např. vybudování truhlářské dílny) 

nebo na rozvoj vzdělávacích programů pro rodiny či seniory (bezpečnost, finanční gramotnost apod.). Podpora bude cílena také na kontinuální 

vzdělávání pracovníků/lektorů.  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program JMK 

"Rozvoj materiálně-

technické základny 

mimoškolních zájmových 

aktivit dětí a mládeže" 

OŠ 
Podpora činnosti NNO v oblasti volnočasových aktivit 

dětí a mládeže. 
1/2022–12/2023 12 000 JMK 

Počet 

podpořených 

žádostí 

Podpora aktivit muzeí a 

galerií v oblasti 

neformálního vzdělávání  

OKPP/muzea 

a galerie 

Podpora projektů výchovně vzdělávacích 

volnočasových aktivit muzeí a galerií pro rodiny a 

seniory, využití edukačních technik – děti jako průvodci 

organizovaných návštěv atd.  

1/2022–12/2023 Neznámý Neznámý 

Počet 

realizovaných 

projektů 

Rozvoj technického 

zájmového vzdělávání 

v Jihomoravském kraji 

Lužánky SVČ 

Aktuálně neexistuje koncepce zájmového technického 

vzdělávání. V současnosti některé subjekty (střediska 

volného času, základní školy, spolky, i VŠ) realizují 

izolované aktivity v rámci své působnosti. Neexistuje 

propojení a logické návaznosti, nabídka není v celém 

regionu, neexistuje podpora při napojení na střední a 

vysoké školy a zaměstnavatele v regionu. Projekt 

v realizaci.  

2022-2023 2 200/rok JMK, MŠMT - 

nízká 

priorita 
 

 



Prioritní osa 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity  

 
17 

Strategické partnerství 

FabLab Brno a 

Czechitas 

JIC 

Vytvoření vhodného modelu fungování FabLab 

části Czechitas House a otestování jeho 

provozu. Pořízení a příprava technologií, zajištění 

funkčního uspořádání, úprava prostor mobilního 

zařízení, personálního zajištění provozu.  

2022-2023 
700 + 

500/rok 

JIC, JMK, 

SMB, partneři 
- 

FabHouse FabLab Brno 

Cílem projektu je vybudovat a dlouhodobě provozovat 

centrum neformálního vzdělávání pro přípravu mladých 

pro výzvy 21. století. To umožní bezbariérový přístup k 

stávajícím i novým výrobním technologiím. Bude plnit 4 

hlavní role: 4 hlavní role: 1) Vzdělávání v rámci školní 

docházky: Připravit studenty a učitele na budoucnost v 

21. století v oblasti techniky a vědy; 2) Zázemí pro 

vzdělávání: Nabídnout kvalitní fyzické i intelektuální 

zázemí klubům a kroužkům; 3) Tvorba: Poskytnout 

jednotlivcům a firmám snadný přístup k řemeslným i 

moderním výrobním technologiím s mentoringovou 

podporou; 4) Setkávání: Propojovat jednotlivce, 

organizace a komunity mezi sebou a nabízet exkluzivní 

tvořivý a živý prostor. Projekt ve fázi příprav. 

2022+ 650 000 
Národní plán 

obnovy 
- 
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Specifický cíl 1.2 Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti (střední priorita) 

Tematické opatření 1.2.1: Zvýšení kvality vzdělávání v hospodářsky a sociálně ohrožených územích 

Opatření je zaměřeno na informovanost, osvětu a aktivity na úrovni mateřských, základních i středních škol spočívající ve vzdělávání pedagogických 

pracovníků a zvýšené dostupnosti metodických materiálů vymezujících specifické rizikové faktory indikující ohrožení žáků (např. v oblasti 

předčasného odchodu ze vzdělávání) a žáků a dětí netrpící potížemi ze sociálního vyloučení (např. základy etiky). Jihomoravský kraj se zaměří 

zejména na podporu v následujících správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem: Adamov, Břeclav, Bučovice, Bzenec, Hodonín, 

Hrušovany nad Jevišovkou, Ivanovice na Hané, Kyjov, Miroslav, Moravský Krumlov, Strážnice, Velká nad Veličkou, Velké Opatovice, Veselí nad 

Moravou, Vranov nad Dyjí, Znojmo a Ždánice. Opatření je v částečné kompetenci kraje, ale jeho účinnost je závislá na spolupráci se zřizovateli 

základních škol. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora kompetencí 

klíčových aktérů školy 
OŠ/JCMM 

Individuální i skupinová podpora 

managementu středních škol v okresech 

Hodonín a Znojmo. 

1/2022–08/2023 2 500 OP VVV 
Počet zapojených 

škol a pedagogů 

Prevence předčasných 

odchodů ze vzdělávání 
OŠ/JCMM 

Vypracování analýzy současného stavu, 

návrh metodických doporučení pro 

prevenci předčasných odchodů ze 

vzdělávání, vzdělávání pedagogů 

středních škol s vyšším procentem 

předčasných odchodů (součást projektu 

iKAP JMK II). 

1/2022–08/2023 2 000 OP VVV 

Počet 

metodických 

materiálů, počet 

vzdělávacích akcí 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 1.2.2: Rozvoj dostupné rané péče a vzdělávání pro skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením1 

Podpora služeb a programů zaměřených na děti ohrožené sociálním vyloučením, dětem se zdravotním a mentálním postižením a jejich rodinám a 

podobně, včetně osvěty nerizikových skupin (snižování předsudků). Poskytované služby a programy by měly mimo jiné zvyšovat vývojovou úroveň 

dětí se zdravotním a duševním postižením a zlepšit jejich schopnost sociální integrace a zapojení se do vzdělávacího systému.  

nízká 

priorita 
 

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období.  

 

  

 

1 Tematické opatření zaměřeno mj. na aktivity v sociálně vyloučených lokalitách. 
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Tematické opatření 1.2.3: Podpora rovných podmínek ve vzdělávání a podpora začleňovaní (integrace) cizinců 

Podpora rovných podmínek ve vzdělávání prostřednictvím vyrovnávání nerovností formujících se rozdílným sociálním nebo kulturním prostředím. 

Opatření má za cíl posílit také přístupnost vzdělání, které musí být dostupné všem bez rozdílů, mj. i na osoby ze zahraničí (např. podpora vzdělávání 

žáků s odlišným mateřským jazykem). Opatření dále cílí na podporu distančního způsobu výuky, kdy prezenční výuka může být překážkou (např. 

časové bariéry) ve vyšším zapojení obyvatel do vzdělání. Záměrem je vytvořit takové podmínky, které prostřednictvím snižování bariér dopomohou 

k rychlejšímu zapojení se do běžného života v kraji a tím budou budovat i kladný vztah k regionu. Podpora integračních a podpůrných aktivit 

(pořádání kurzů češtiny, poskytování administrativní podpory cizincům apod.) zajišťovaných příspěvkovými organizacemi kraje nebo jinými subjekty 

(např. Centrum pro cizince JMK). 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti 
a realizace projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor výstupu 

Dotační program na 

činnost národnostních 

menšin 

v Jihomoravském kraji  

OŠ 

Finanční podpora neinvestičních projektů 

zaměřených na 

- podporu vzdělávacích programů v oblasti 

národnostních menšin, 

- podporu volnočasových aktivit dětí a 

mládeže (činnost výtvarná, taneční, 

dramatická, sportovní) v oblasti 

národnostních menšin, 

- kulturní aktivity a akce národnostních 

menšin (včetně vydavatelské činnosti), 

- podporu mimořádných kulturních akcí 

místního, regionálního i nadregionálního 

významu v oblasti národnostních menšin. 

1/2022–12/2023 3 000 JMK - 

nízká 

priorita 
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Podpora školských 

poradenských zařízení 

zřizovaných JMK  

OŠ 

Finanční podpora školských poradenských 

zařízení – zajištění administrativních 

pracovníků 

1/2022–12/2023 16 000 JMK - 

Podpora školských 

poradenských zařízení 

zřizovaných JMK 

OŠ 

Finanční podpora na vybavení školských 

poradenských zařízení (např. na 

diagnostické nástroje, vybavení nového 

pracovního místa ICT technologiemi, 

nábytkem apod.).  

1/2022–12/2023 12 000 JMK - 

Podpora dětských 

domovů, středních škol 

a škol zřizovaných podle 

§ 16 odst. 9 školského 

zákona – zřizovatel JMK 

OŠ 
Finanční podpora na zjištění služeb 

psychologů a speciálních pedagogů 
1/2022–12/2023 90 000 JMK - 

Podpora občanů EU 

v JMK 
ORR 

Financování a realizaci aktivit na podporu 

občanů EU žijících na území JMK. Jedná se 

o nabídku kurzů českého jazyka, zajištění 

základní informační činnosti – konzultace se 

zaměřením na specifické oblasti související 

s pobytem občanů EU na území ČR  

(oficiální doklady v souvislosti s pobytem a 

prací v ČR; ubytování a bydlení; zdravotní 

péče; pracovní příležitosti; sociální a 

zdravotní pojištění; řidičské průkazy; finanční 

a daňové záležitosti). 

1/2022-12/2023 2 300/ročně JMK - 

Projekt „Provoz Centra 

pro cizince JMK 2021-

2022“ 

ORR 

Finanční podpora zapojení Jihomoravského 

kraje do procesu integrace cizinců 

prostřednictvím zajištění kontinuálního 

provozu služeb Centra pro cizince JMK. 

1/2021-12/2022 20 928 
AMIF, státní 

rozpočet ČR 

Počet osob (cizinců), 

jimž byla poskytnuta 

pomoc prostřednictvím 

integračních opatření 

v rámci celostátních, 

místních a regionálních 

opatření 
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Projekt „Provoz Centra 

pro cizince JMK 2023-

2024“ 

ORR 

Finanční podpora zapojení Jihomoravského 

kraje do procesu integrace cizinců 

prostřednictvím zajištění kontinuálního 

provozu služeb Centra pro cizince JMK. 

Vazba na TO 5.2.3. 

1/2023-12/2024 21 000 
AMIF, státní 

rozpočet ČR 

Počet osob (cizinců), 

jimž byla poskytnuta 

pomoc prostřednictvím 

integračních opatření 

v rámci celostátních, 

místních a regionálních 

opatření 

Projekt „Adaptačně-

integrační kurzy 2022 

v Jihomoravském kraji“ 

ORR 

Finanční podpora realizace adaptačně-

integračních kurzů v Jihomoravském kraji, 

jenž musí vybrané skupiny cizinců 

absolvovat na základě novely zákona 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky. 

1/2022-12/2022 4 995 
Státní rozpočet 

ČR 

Počet proškolených 

klientů a zrealizovaných 

adaptačně-integračních 

kurzů 

Projekt „Adaptačně-

integrační kurzy 2023 

v Jihomoravském kraji“ 

ORR 

Finanční podpora realizace adaptačně-

integračních kurzů v Jihomoravském kraji, 

jenž musí vybrané skupiny cizinců 

absolvovat na základě novely zákona 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky. 

1/2023-12/2023 4 800 
Státní rozpočet 

ČR 

Počet proškolených 

klientů a zrealizovaných 

adaptačně-integračních 

kurzů 

Projekt „Spolu v našem 

kraji“ 
ORR 

Cílem Projektu je podpora mediálních a 

infomačních aktivit vedoucích k vyšší 

informovanosti většinové společnosti o 

integraci cizinců v Jihomoravském kraji, 

podpora otevřenosti společnosti, vzájemné 

komunikace a aktivit propojujících cizince a 

většinovou společnost. Vazba na TO 6.6.3. 

11/2019-10/2022 9 629 
AMIF, rozpočet 

JMK 

Počet audio-vizualizací, 

mediálních prezentací, 

vzdělávacích a 

přednáškových 

programů a dalších akcí 

podporujících propagaci 

integračních témat 

u široké veřejnosti 
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Projekt „SKILL Centrum 

pro cizince v JMK“ 
ORR 

Finanční podpora vytvoření a řízení účinné 

praxe, která umožnuje rozpoznat, zvyšovat a 

využít znalosti, dovednosti a kvalifikaci, 

kterou si cizinci přinášejí do ČR, resp. do 

Jihomoravského kraje ze zemí původu – 

optimální využití jejich ekonomického 

potenciálu. 

Vazba na TO 5.2.3. 

3/2020-6/2023 40 409 OP Z+, JMK 

Celkový počet klientů 

SKILL Centra pro 

cizince, počet 

evaluačních dokumentů, 

počet podpořených 

podpůrných institucí, 

počet účastníků, kteří 

získali kvalifikaci po 

ukončení své účasti 

v rámci SKILL Centra 

pro cizince 
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Specifický cíl 1.3 Zajištění dostatečných personálních kapacit a rozvoj kvalifikace pedagogického personálu (nízká priorita) 

Tematické opatření 1.3.1: Kontinuální vzdělávání pedagogického personálu 

Podpora osobního rozvoje pedagogického personálu ve všech stupních vzdělávací soustavy a zvyšování kvality výuky (včetně metod on-line výuky). 

Nastavení moderních pravidel pro výběr a karierního systému managementu škol včetně profesního vzdělávání. Podpora účasti na kurzech a 

školeních (např. školení v oblasti distanční výuky, komunikace s žáky a studenty, přístupu k žákům a studentům se speciálními potřebami nebo 

využívání moderních technologií ve výuce). Opatření dále cílí na zvýšení schopností využívání moderních výukových prostředků, včetně 

interaktivních prvků, mobilních aplikací tak, aby byly školy schopné se přizpůsobovat např. mimořádným situacím.  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora využívání 

nových metod ve výuce 

ZŠ a SŠ 

OŠ 

Finanční podpora zavádění nových 

metod do výuky včetně využití ICT ve 

výuce formou dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

realizovaných prostřednictvím tzv. 

šablon OP VVV a OP JAK. 

1/2022–12/2023 

Dle normativů 

šablon ve 

vyhlášených 

výzvách OP JAK 

OP VVV, OP JAK 

Počet škol 

využívajících 

šablony 

zaměřené na 

nové metody 

nebo využití 

ICT ve výuce. 

Podpora využívání 

digitalizovaných obsahů 

muzeí a galerií ve školní 

výuce  

OKPP/muzea a 

galerie, OŠ/školy 

Podpora využívání digitalizovaného 

kulturního dědictví ze sbírek muzeí a 

galerií ve školní výuce a podpora dalšího 

vzdělávání pedagogů v této oblasti. 

1/2022–12/2023 Neznámý JMK - 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 1.3.2: Zlepšování managementu škol a vzdělávací soustavy 

Zvýšení kvality řízení a správy jednotlivých škol i vzdělávací soustavy v kraji jako celku. Ucelený přístup ke kariérnímu cyklu ředitelů škol počínaje 

konkursem, aktivity na podporu profesního rozvoje ředitelů škol, inovace podoby systému hodnocení ředitelů škol zřizovatelem. Posílení dialogu a 

zpětné vazby mezi jednotlivými úrovněmi územní samosprávy o vzdělávací politice, jakož i s ostatními relevantními aktéry. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Ředitelská akademie OŠ/VIM 

Realizace vzdělávacích aktivit pro 

management škol a školských zařízení 

na území JMK. 

 1/2022–11/2023 3 000 
OP VVV, rozpočet 

JMK 

Počet 

účastníků 

vzdělávání 

 

  

vysoká 

priorita 
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Specifický cíl 1.4 Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury (nízká priorita) 

Tematické opatření 1.4.1: Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských zařízení 

Podpora výstavby, obnovy a modernizace budov s ohledem na snižování energetické náročnosti provozu. Zajištění kvalitního vybavení škol a 

školských zařízení na území kraje (např. budování specializovaných učeben nebo pořízení specializovaných pomůcek a vybavení pro výuku). 

Podpora zvyšování kapacit školských zařízení v oblastech, kde je aktuální nedostatek počtu míst ve školách a v budoucnu lze očekávat další nárůst 

počtu žáků (např. suburbánní části Brna).  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Rekonstrukce budovy 

na ul. Pionýrská, Brno 

OŠ/OINV/Střední 

průmyslová škola 

chemická Brno, 

Vranovská, 

příspěvková 

organizace 

Cílem je vybudování a vybavení laboratoří 

a odborných učeben pro výuku chemie, 

biologie, mikrobiologie, fyziky a případně 

pro další přírodní vědy, rozšíření zázemí 

laboratoří (přípravna, sklad), vybudování 

interaktivních jazykových učeben, 

vybudování vnitřní konektivity školy, 

vybudování zázemí pro školní poradenské 

pracoviště a pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, vybudování 

zázemí (kabinetů) pro pedagogické a 

nepedagogické pracovníky školy, 

vybudování vnitřního i venkovního zázemí 

pro komunitní aktivity při SŠ vedoucí 

k sociální inkluzi (např. tělocvičny, 

gymnastického sálu, posilovny, knihovny, 

studovny, společenské místnosti). 

11/2020–9/2023 320 000  

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK  

- 

nízká 

priorita 
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Vybudování anglického 

centra na Gymnáziu 

Brno, Slovanské 

náměstí 

OŠ/OINV/Gymnázium 

Brno, Slovanské 

náměstí, příspěvková 

organizace 

Vybudování čtyř odborných jazykových 

učeben a kabinetu anglického jazyka 

formou půdní vestavby do stávajícího 

prostoru, který je v současné době 

využíván pouze z části. 

2022-2023 14 300 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Vybudování odborných 

učeben a vnitřní 

konektivity školy 

Biskupské 

gymnázium Brno a 

mateřská škola 

Předmětem projektu je vybudování 

nových učeben přírodních věd, cizích 

jazyků a informatiky přestavbou a 

částečnou dostavbou tří nadzemních 

podlaží stávajícího křídla školy, včetně 

zajištění bezbariérovosti. Součástí 

projektu bude také zajištění vnitřní 

konektivity školy. 

2022-2023 45 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Vybudování jazykových 

učeben v půdních 

prostorách 

I. Německé zemské 

gymnasium, základní 

škola a mateřská 

škola, o.p.s. 

Hlavním cílem projektu je modernizace 

učebny pro výuku cizích jazyků 

(anglického a německého jazyka). Dílčími 

cíli projektu jsou dále vyřešení konektivity 

školy. V rámci projektu bude do učebny 

pořízeno vybavení pro studenty a 

pedagogy, které odpovídá pokroku a 

nárokům na výuku příslušných předmětů. 

Projekt tedy přispěje ke zkvalitnění výuky 

ve vazbě komunikace v cizích jazycích na 

škole I. Německé zemské gymnasium, 

základní škola a mateřská škola, o. p. s. 

Doplňkovými aktivitami projektu, které 

přispějí k naplnění dílčích cílů, jsou také 

zajištění konektivy školy. 

2022-2023 20 449 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 
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Zkvalitnění 

infrastruktury pro 

zlepšení podmínek ve 

výchově a vzdělávání 

studentů Gymnázia P. 

Křížkovského s 

uměleckou profilací 

Gymnázium P. 

Křížkovského s 

uměleckou profilací, 

s.r.o. 

Okna (špaletová) a Open-art-room- 

nedostatečná prostorová kapacita nás nutí k 

vytvoření přízemního pavilonu, optimálně 

rychlou výstavbou, kterou nabízí dnešní tzv. 

cirkulární ekonomika. 

2022-2023 7 724 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Vytvoření zázemí pro 

moderní formy 

vzdělávání 

Obchodní akademie 

ELDO, o.p.s. 

Předmětem projektu je modernizace učeben 

Ekonomického a Pedagogického lycea. 

Lyceum je rovnocenná alternativa gymnázia 

s posílením pedagogicko-psychologického, 

ekonomického a uměleckého zaměření. 

Předmětem projektu je modernizace čtyř 

učeben. Cílem projektu je modernizace, 

inovace studijních programů. Nové metody 

práce v této oblasti vyžadují provést vhodný 

upgrade infrastruktury jak HW, tak SW. 

Předmětem projektu je modernizace čtyř 

učeben. 

2022-2023 1 555 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Rekonstrukce učeben a 

výstavba nové haly pro 

OV 

OŠ/OINV/Obchodní 

akademie a Střední 

odborné učiliště 

Veselí nad Moravou, 

příspěvková 

organizace 

Z důvodu špatných bezpečnostních a 

hygienických podmínek a neúnosných 

provozních nákladů stávajícího pracoviště 

odborného výcviku je záměr optimalizovat 

výuku a vybudovat novou halu pro učební 

obory Opravář zemědělských strojů a Strojní 

mechanik. Zároveň dojde k přesunu tříd ze 

současné budovy SOU do OA a 

k rekonstrukci stávající dvoupodlažní budovy 

teoretické výuky SOU pro potřeby odborného 

výcviku oborů Obráběč kovů a 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

2022–2023 65 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 
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Rekonstrukce a 

modernizace budovy 

dílny odborného výcviku 

OŠ/Integrovaná 

střední škola 

Hodonín, příspěvková 

organizace 

V rámci projektu dojde ke generální 

rekonstrukci budovy dílny odborného výcviku 

ve vnitřních i vnějších prostorách včetně 

sociálního zázemí žáků a pedagogů. Součástí 

rekonstrukce bude i řešení problémů statiky 

budovy a zafixování stávajících trhlin. Další 

částí projektu je modernizace strojního 

vybavení, tedy kompletní obnova strojního 

vybavení dílny (stávající vybavení je z roku 

1975). Mezi aktivity projektu patří i vzdělávání 

pedagogů. 

2022-2023 22 600 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Centrum technického a 

inovativního vzdělávání 

ve městě Kyjově 

OŠ/OINV/Střední 

odborné učiliště 

Kyjov, příspěvková 

organizace 

Hlavním cílem projektu je vybudování 

vzdělávací instituce, jejíž absolventi budou 

odborně lépe připravení, budou schopni 

pracovat s moderními technologiemi a budou 

také iniciativní, kreativní a podnikaví. Mezi 

další cíle patří rozšíření spolupráce se 

zaměstnavateli v regionu, modernizace 

vybavení odborných učeben a dílen 

odborného výcviku, vybudování centra výuky 

inovativních technologií (FabLab Kyjov) a 

vytvoření komunitního centra pro rozvoj 

podnikavosti v regionu. 

2022-2023 49 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

 

Rozvoj polytechnického 

vzdělávání v SOU a 

SOŠ SČMSD, Znojmo, 

s. r. o. 

Střední odborné 

učiliště a Střední 

odborná škola 

SČMSD, Znojmo, 

s.r.o. 

" vybudování multifunkční odborné učebny v 

areálu školy a stavební úprava části 

stávajících, které by byly součástí učebny; - 

vybavení multifunkční odborné učebny, 

pomůcky, ICT, vybudování a zkvalitnění 

zázemí pro žáky/uchazeče o vzdělávání i 

pedagogy v souladu s požadavky na kvalitu 

vzdělávání ve vztahu ke zvyšujícím se 

nárokům na odborné znalosti absolventů 

žáků; " 

2022-2023 15 658 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 



Prioritní osa 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity  

 
30 

Školící a vzdělávací 

centrum 

OŠ/Gymnázium 

Tišnov, příspěvková 

organizace 

Cílem projektu je vybudování učeben pro 

výuku přírodovědných a technických 

předmětů, učeben pro rozvoj výuky cizích 

jazyků a zázemí pro učitele včetně členů ŠPP. 

Konkrétně vzniknou 2 počítačové učebny, 3 

jazykové posluchárny, 1 workshopová dílna 

pro výuku VV, Dg a M, zázemí pro školní 

psycholožku, několik kabinetů pro učitele, 

sociální zařízení, bezbariérový přístup. 

2022–2024 48 815 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Rekonstrukce 

výukového skleníku 

OŠ/Střední 

zahradnická škola 

Rajhrad, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce výukových skleníkových 

učeben a dodávka skleníkové technologie. 
2023 29 200 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Rekonstrukce suterénu 

budovy Gymnázia 

Židlochovice 

OŠ/Gymnázium 

Židlochovice, 

příspěvková 

organizace 

Sanace havarijního stavu obvodového zdiva 

budovy, funkční prostorová reorganizace 

suterénu: reorganizace výukového prostoru 

učebny chemie, vybudování nové laboratoře 

chemie, vybudování shromažďovací místnosti 

pro žáky, popř. i vybudování učebny výtvarné 

východy. 

2022-2024 8 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Rekonstrukce podkroví 

budovy Francouzská 99 

pro účely oboru Game 

art a Centra herního 

vzdělávání  

OŠ/Střední škola 

umění a designu a 

Vyšší odborná škola 

Brno, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 

99 na Střední škole umění a designu a Vyšší 

odborné škole Brno a vytvoření projektové a 

prezentační místnosti pro obor Game art a 

Centra herního vzdělávání. 

2022-2024 11 586 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Přeměna 

nevyužívaného starého 

dvorního traktu na 

učebny a chátrajícího 

podkroví na zázemí pro 

výuku 

OŠ/Gymnázium T. G. 

Masaryka, 

Hustopeče, Dukelské 

náměstí 7, 

příspěvková 

organizace 

Přeměna nevyužívaného starého dvorního 

traktu na učebny a chátrajícího podkroví na 

zázemí pro výuku. 

2022-2023 30 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 
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Hala pro praktickou 

výuku žáků pro ISŠ 

automobilní Brno 

OŠ/OINV/Integrovaná 

střední škola 

automobilní Brno, 

příspěvková 

organizace  

Opláštění stávající venkovní jeřábové dráhy 

v areálu školy Křižíkova 15, výstavba haly pro 

odborné praktické i teoretické vzdělávání 

zaměřené na výuku moderních technologií 

v automobilovém průmyslu, kterými jsou 

zejména elektromobilita, další alternativní 

pohony vozidel, konektivita a autonomní 

systémy řízení vozidel. Součástí haly bude 

také zázemí pro pedagogické pracovníky 

školy. Vzniklé dílenské prostory budou sloužit 

pro výuku na všech kategoriích vozidel 

(osobní a nákladní vozidla, autobusy, 

zemědělská a stavební technika).    

2022-2023 89 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Konektivita a vybavení 

nových prostor pro 

vzdělávání 

OŠ/Střední 

pedagogická škola 

Boskovice, 

příspěvková 

organizace  

Prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění 

infrastruktury školy a investicí do nových 

odborných učeben i souvisejících prostor 

posílit kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu 

žáků ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na 

trhu práce. 

2022-2023 11 497 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Modernizace odborných 

učeben  

OŠ/Gymnázium a 

Střední odborná 

škola zdravotnická a 

ekonomická Vyškov, 

příspěvková 

organizace  

Rekonstrukce stávajících laboratoří a učeben 

fyziky a biologie, které si vyžadují nutnou 

modernizaci. Kromě stavebních prací dojde 

k pořízení vybavení, které je momentálně 

zastaralé. Dále dojde k zajištění vnitřní 

konektivity školy (síťové zařízení WAN-LAN a 

bezpečnostní zařízení) a rovněž bude zajištěn 

bezbariérový přístup, a to prostřednictvím 

vybudování výtahů ve vnitrobloku školy. 

2022-2023 17 600 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 
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Modernizace SPŠ 

stavební Brno 

OŠ/Střední 

průmyslová škola 

stavební Brno, 

příspěvková 

organizace  

Obsahem projektu bude modernizace části 

vnitřních prostor. Bude zřízena laboratoř 

stavebních materiálů a pořízeno nové 

vybavení (a pomůcky do výuky) nejen pro 

odborné PC učebny, které budou z části 

rekonstruovány. Bude také řešeno zázemí pro 

pedagogy (část kabinetů a zasedací místnost) 

a ŠPP, bude provedena modernizace 

podhledů a osvětlení v tělocvičně a ve 

sportovní hale, bude modernizována 

posilovna, bude zřízena a vybavena studovna 

pro žáky, tiskové centrum pro tisk 

studentských prací a větší přednášková 

místnost. 

2022-2024 16 900 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Inovace a podpora 

odborné přípravy 

studentů školy 

prostřednictvím rozvoje 

infrastruktury Střední 

zdravotnické školy 

Evangelické akademie 

Střední zdravotnická 

škola Evangelické 

akademie 

Zvýšení kvality přípravy žáků na zdravotnická 

a sociální povolání, a to zejména v oblasti 

odborného vzdělávání, podpora osvojování 

klíčových odborných kompetencí, včetně 

jazykových a digitálních dovedností, 

vybudování kvalitního materiálně-technického 

vybavení školy pro odbornou, jazykovou i 

všeobecně vzdělávací výuku, zvýšení 

zabezpečení vnitřní konektivity školy a 

zlepšení zázemí pro pedagogické a 

nepedagogické pracovníky školy, zázemí pro 

školní poradenské pracoviště včetně relaxační 

zóny pro žáky. 

2022-2023 17 500 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 
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Modernizace odborných 

učeben za účelem 

zvýšení kvality výuky a 

připravenosti žáků do 

praxe včetně 

vybudování zázemí pro 

pedagogické a 

nepedagogickými 

pracovníky 

Soukromá SOŠ 

manažerská a 

zdravotnická s.r.o. 

Zvýšení kvality přípravy žáků na zdravotnická 

a sociální povolání, a to zejména v oblasti 

odborného vzdělávání, podpora osvojování 

klíčových odborných kompetencí, včetně 

jazykových a digitálních dovedností, 

vybudování kvalitního materiálně-technického 

vybavení školy pro odbornou, jazykovou i 

všeobecně vzdělávací výuku, zvýšení 

zabezpečení vnitřní konektivity školy a 

zlepšení zázemí pro pedagogické a 

nepedagogické pracovníky školy, zázemí pro 

školní poradenské pracoviště včetně relaxační 

zóny pro žáky. 

2022-2023 1 355 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Novostavba 

svářečských dílen  

OŠ/Střední 

průmyslová škola 

Edvarda Beneše a 

Obchodní akademie 

Břeclav, příspěvková 

organizace 

Předmětem projektu je stavba, která bude 

sloužit pro potřeby střední průmyslové školy 

Edvarda Beneše a Obchodní akademie 

Břeclav jako objekt svářečských dílen se 

zázemím a třídou. Jedná se o novostavbu 

jednopodlažního objektu svářečských dílen se 

zázemím, skladovacími a výukovými prostory. 

2022-2024 30 550 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Zkvalitnění 

infrastruktury pro 

zlepšení podmínek ve 

výchově a vzdělávání 

žáků se zdravotním 

znevýhodněním a jejich 

přechodu k 

samostatnému způsobu 

života v Mateřské škole 

a základní škole Kyjov, 

Za Humny 

OŠ/OINV/Mateřská 

škola a základní 

škola Kyjov, Za 

Humny, příspěvková 

organizace 

Přístavba přízemního pavilonu pro odborné a 

terapeutické učebny pro aktivizační opatření a 

tranzitní programy, přístavba prostor ŠPZ 

včetně zázemí a modernizace prostor pro 

vytvoření pracoviště ŠPP včetně zázemí. 

2023-2024 47 068 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 
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Přístavba pro MŠ, 

Mateřská škola 

speciální, základní škola 

speciální a praktická 

škola Ibsenka Brno 

OŠ/OINV/Mateřská 

škola speciální, 

základní škola 

speciální a praktická 

škola Ibsenka Brno, 

příspěvková 

organizace 

Stavba budovy mateřské školy speciální pro 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami; 

součástí bude zázemí pro rehabilitaci, pro 

práci školního poradenského pracoviště/školní 

psycholog a speciální pedagogů a také pro 

služby SPC /psycholog a speciální pedagog/ 

2023-2024 30 750 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Přístavba MŠ a ZŠ, 

Mateřská škola, 

základní škola a střední 

škola Gellnerka Brno 

OŠ/OINV/Mateřská 

škola, základní škola 

a střední škola 

Gellnerka Brno, 

příspěvková 

organizace  

Stavba budovy pro MŠ a ZŠ, vybudování 

nových učeben, zázemí pro pedagogické a 

nepedagogické pracovníky, vybudování 

tělocvičny, zázemí pro práci školního 

poradenského pracoviště 

2023-2024 42 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Zřízení tréninkového 

pracoviště a zajištění 

bezbariérovosti  

OŠ/Střední škola a 

základní škola 

Tišnov, příspěvková 

organizace  

Vybudování a úprava tréninkových pracovišť 

školy (dílny pro ergoterapii, cvičná kuchyňka, 

prostory pro nácvik stolování), stavební 

úpravy pro zajištění bezbariérovosti školy 

(venkovní výtah, nájezd k dílně pro 

ergoterapii), vybudování bezbariérové toalety 

pro potřeby tréninkových pracovišť a další 

nezbytné zázemí nově vybudovaných či 

modernizovaných prostor (sociální zázemí, 

kabinet, sklad), chodby a spojovací prostory 

nezbytné pro propojení nově vybudovaných 

prostor, vybavení a nábytek do jednotlivých 

tréninkových pracovišť a dílen, včetně zázemí 

a nově vybudovaných chodeb a spojovacích 

prostor. 

2023-2024 8 500 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 
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Přístavba budovy 

Herbenova 4, Břeclav 

OŠ/OINV/Mateřská 

škola a základní 

škola Břeclav, 

Herbenova, 

příspěvková 

organizace  

Přístavba funkčně propojená se stávající 

budovou za účelem vybudování učeben, 

reedukačních a odborných učeben, 

rehabilitačních a relaxačních prostor, zázemí 

pro školní poradenské pracoviště, zázemí pro 

pracovníky školy, technického zázemí a 

bezbariérového přístupu do všech částí 

komplexu. 

2023-2024 50 800 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

 

Cvičný byt pro 

vzdělávání v praktické 

škole jednoleté  

OŠ/Mateřská škola 

speciální, základní 

škola speciální a 

praktická škola Elpis 

Brno, příspěvková 

organizace  

Předmětem projektu je přestavba části 2. NP 

budovy na odloučeném pracovišti Františky 

Skaunicové 66/17 v Brně. Jde o přestavbu na 

kompletní cvičný byt pro praktickou školu 

jednoletou, učebnu pro teoretickou výuku a 

zázemí pro učitelky. Z důvodu 

kombinovaného postižení žáků je předmětem 

projektu také nezbytný bezbariérový přístup 

spočívající i v realizaci pojízdné plošiny na 

schodiště. 

2023-2024 2 500 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Kuchyňky pro žáky, 

včetně zázemí pro 

pedagogy  

OŠ/Střední škola F. 

D. Roosevelta Brno, 

příspěvková 

organizace  

Dvě nové učebny – kuchyňky odborného 

výcviku pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, plně vybavené nejmodernějšími 

technologiemi, tak aby byla maximálně 

eliminovaná bariéra pro tyto žáky po ukončení 

vzdělávání při zapojení se do pracovního 

procesu a vytvoření navazujícího adekvátního 

zázemí pro pedagogy. 

2023-2024 3 200 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 
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Vybudování nového 

zázemí pro 

Křesťanskou 

pedagogicko-

psychologickou poradnu 

Brno 

Křesťanská 

pedagogicko-

psychologická 

poradna Brno 

Předmětem projektu je vybudování nového 

zázemí pro provoz Křesťanské pedagogicko-

psychologické poradny Brno. V rámci projektu 

dojde ke stavebním úpravám a vybavení 

k tomu účelu vyčleněných prostor v 1. NP 

Biskupského gymnázia. Upravené prostory 

budou po dokončení projektu sloužit jako 

nové sídlo poradny. 

2023-2024 7 500 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Cvičná domácnost a 

počítačová učebna 

OŠ/ZŠ Brno, 

Sekaninova 

Úprava a vybavení školní cvičné kuchyňky, 

šicí dílny, dřevodílny, vybudování nové 

počítačové učebny. 

2023-2024 1 300 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Digitalizace školy 

OŠ/Základní škola a 

praktická škola Brno, 

Vídeňská, 

příspěvková 

organizace 

Rozšíření sítě, počítačová učebna včetně 

mobilní počítačové učebny, zabezpečení sítě, 

kamerový systém. 

2023-2024 935 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

- 

Rekonstrukce budovy 

Kounicova 16, Brno  

OŠ/OINV/ VOŠ 

zdravotnická Brno  

Rekonstrukce budovy Kounicova 16, Brno – 

potřebné prostory pro navýšení kapacity 

oborů všeobecného vzdělávání v Brně-městě 

v souvislosti s výrazným nárůstem žáků 

v populačních ročnících nastupujících na SŠ 

od roku 2019 minimálně po dobu 

následujících 15 let. 

2022-2024 150 000 rozpočet ČR, JMK - 

Dostavba Pedagogické 

školy Boskovice 

OŠ/Střední 

pedagogická škola 

Boskovice  

Dostavba Pedagogické školy Boskovice. 2022-2024 63 200 
Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, JMK 
- 
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Dotační program 

Podpora rozvoje 

venkova JMK 

ORR 

DT1 – Výstavba, obnova a údržba občanské 

vybavenosti v majetku obcí – Základní a 

mateřské školy včetně zázemí a hřišť. 

1/2022-

12/2023 
3 000 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 

Přístavba k budově A 

Střední školy Brno, 

Charbulova, p.o. 

OŠ/OINV/Střední 

škola Brno, 

Charbulova, 

příspěvková 

organizace  

Přístavba k budově A Střední školy Brno, 

Charbulova, p.o. 
2022–2024 110 000 JMK - 
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Sport a mimoškolní zájmové aktivity 

Specifický cíl 1.5 Zvýšení zájmu o pohyb a sport (střední priorita) 

Tematické opatření 1.5.1: Zajištění široké nabídky sportovních aktivit 

Zvyšování materiálního zajištění sportovních organizací a vytvoření takových podmínek, které umožní rozvíjet nabídku sportovních aktivit (např. 

dotační programy kraje na činnost klubů, spolků, nebo školních volnočasových aktivit). Smyslem je zapojit do sportu co možná nejširší spektrum a 

největší počet obyvatel, a to bez ohledu na výkonnostní aspekt nebo věk. Pohyb a zdravý životní styl bude v tomto kontextu jedním z nástrojů, jak 

zvládnout výzvy spojené s demografickým stárnutím populace.  

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti 
a realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do (měsíc/rok) 

Celkový rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora sportu 

v Jihomoravském kraji 

v roce 2022–23 – 

okruh B „Podpora 

pravidelné činnosti 

sportovních 

organizací“ 

OŠ 

Podpora zkvalitňování sportovních zařízení 

a podpora pravidelné a systematické 

sportovní činnosti klubů, zejména 

sportovních subjektů pracujících s dětmi a 

mládeží, na území Jihomoravského kraje. 

1/2022–12/2023 
20 000  

(ročně) 
JMK  

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 1.5.2: Spolupráce v oblasti rozvoje sportu a jeho propagace 

Podpora činnosti subjektů organizujících a propagujících sport napříč všemi věkovými kategoriemi na území kraje. Podpora pořádání sportovních 

a volnočasových akcí a projektů vedoucích k vyšší sportovní participaci obyvatelstva (např. podpora pořádání závodů, turnajů nebo dětských 

olympiád). 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu 

Doba 
realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování 

Indikátor 
výstupu 

Festival Life! OŠ/BVV 

Třídenní festival určený pro širokou veřejnost, v rámci 

kterého Jihomoravský kraj v spolupráci s městem Brnem 

zabezpečuje pavilon sportovních aktivit. V tomto 

pavilonu se prezentují kluby a jiné organizace ze 

sportovního prostředí. 

11/2022 

11/2023 
1 000 (ročně) 

BVV, Statutární 

město Brno, JMK, 

sponzoři, … 

- 

Olympiáda dětí a 

mládeže 

OŠ/Český 

olympijský 

výbor + 

Pořadatelský 

kraj 

Jedná se o vrcholní sportovní akci v ČR pro děti ve věku 

12-16 let v jednotlivých sportech, které se účastní 

výpravy reprezentantů jednotlivých krajů ČR. Koná se 

každým rokem a pravidelně se střídá letní a zimní verze. 

26.6.-1.7. 

2022 (letní) 

Únor/březen 

2023 (zimní) 

5 000 

ČOV, NSA, 

pořadatelský kraj, 

účastnické kraje 

- 

Sportovec 

Jihomoravského kraje 
OŠ/JMK 

Anketa se vyhodnocuje z údajů získaných z okresních 

anket, kdy následně jejich výsledky vyhodnotí odborná 

komise a určí vítěze v kategoriích – talent roku, 

mládežnický kolektiv roku, seniorský kolektiv roku, akce 

roku, trenér(ři/rky) roku, sympaťák, sportovec roku a 

zároveň uvede i nové členy do síně slávy 

Jihomoravského sportu. Vyhodnocení je vyhlašováno 

formou galavečeru s doprovodným programem. 

Únor/březen 
800  

(na ročník) 
JMK - 

nízká 

priorita 
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Tematické opatření 1.5.3: Podpora talentované mládeže a vrcholového sportu 

Podpora podmínek umožňujících rozvoj talentovaných sportovců (např. pořádání tréninkových kempů krajských výběrů nebo reprezentací v různých 

sportovních odvětvích, trenéři na školách) a zkvalitňování podmínek pro vrcholový sport na území kraje. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel 
/ Nositel 
projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a realizace 
projektu   

Doba 
realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora 

vrcholového 

kolektivního sportu 

v Jihomoravském 

kraji v roce 2022-23 

OŠ 

Podpora činnosti sportovních klubů a spolků se sídlem na 

území Jihomoravského kraje, jejichž družstva dospělých 

reprezentují kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní 

soutěži v České republice nebo interlize – více pravidla 

dotačního programu.  

8/2021-8/2024 
15 000  

(ročně) 
JMK  

Dotační program 

Podpora 

individuálních 

sportovců 

v Jihomoravském 

kraji 2021-2022 

 

OŠ 

Zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních 

sportovců, zahrnujících také handicapované sportovce ze 

sportovních oddílů a klubů sídlících na území 

Jihomoravského kraje v olympijských disciplínách 

individuálních olympijských sportů, respektive individuálních 

paralympijských sportů, umožnění účasti těchto individuálních 

sportovců na větším počtu vrcholných akcí a kvalitnějších 

soustředěních, a tím napomoci k jejich úspěšné kvalifikaci a 

účasti na Olympijských a Paralympijských hrách, 

Deaflympiádách a Global Games. Souvisejícím zamýšleným 

efektem je motivace těchto individuálních sportovců setrvat a 

reprezentovat sportovní kluby sídlící na území 

Jihomoravského kraje. 

10/2022-10/2024 
3 000  

(ročně) 
JMK  

  

střední 

priorita 
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Specifický cíl 1.6 Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury (střední priorita) 

Tematické opatření 1.6.1: Kvalitní sportovní infrastruktura 

Podpora údržby, rekonstrukce a budování nových venkovních i vnitřních sportovišť ve spolupráci s obcemi, sportovními kluby a jinými 

zainteresovanými subjekty pro všechny výkonnostní úrovně sportovců a věkové kategorie (vč. seniorů). Například se může jednat o budování nebo 

rekonstrukci venkovních sportovišť pro širokou veřejnost (workoutová hřiště, sportoviště pro seniory), dětská hřiště, sportovní haly apod. 

 
 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

„Podpora sportu 

v Jihomoravském kraji 

v roce 2022-23“ – okruh 

A – Podpora výstavby, 

rekonstrukcí a oprav 

sportovních zařízení, 

pořízení investičního 

movitého majetku 

OŠ 

Podpora zkvalitňování sportovních 

zařízení a podpora pravidelné a 

systematické sportovní činnosti klubů, 

zejména sportovních subjektů 

pracujících s dětmi a mládeží, na území 

Jihomoravského kraje. 

 1/2022–12/2023 10 000 (ročně) JMK  

Investiční projekty za 

účelem zkvalitnění 

sportovní infrastruktury 

v Jihomoravském kraji 

OŠ 

Jedná se o podporu investičních projektů 

regionálního (okresního) a širšího 

významu v oblasti sportu. Projekty vedou 

k celkovému zlepšení sportovní 

infrastruktury v Jihomoravském kraji a 

jedná se především o výstavby nových 

sportovních zařízení. 

1/2022-12/2023 
100 000 (návrh 

na rok 2022) 

Max. 10 % 

z rozpočtu JMK na 

projekt 

 

nízká 

priorita 
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Dotační program 

Podpora rozvoje venkova 

JMK 

ORR 

DT1 – podpora výstavby, obnovy a 

údržby občanské vybavenosti v majetku 

obcí do 3 000 obyvatel – Samostatná 

tělovýchovná a sportovní zařízení a 

sportoviště.  

1/2022-12/2023 3 000  JMK 

Počet 

podpořených 

akcí  
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Specifický cíl 1.7 Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže (střední priorita) 

Tematické opatření 1.7.1: Podpora spolků a organizací provozujících zájmovou činnost v oblasti neformálního vzdělávání pro děti a mládež 

Podpora materiálně technické základny, ale také personálních kapacit, spolků a organizací (např. SDH, skautské oddíly apod.), které pracují s dětmi 

a mládeží v rámci mimoškolních zájmových aktivit. Tematické opatření se nevztahuje na sportovní organizace. 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program Rozvoj 

materiálně technické 

základny mimoškolních 

zájmových aktivit dětí a 

mládeže 

OŠ 

Rozvoj materiálně technické základny 

pro práci s dětmi a mládeží, která je 

základním předpokladem pro další 

rozvoj práce s dětmi a mládeží. 

1/2022-12/2023 10 000 JMK - 

 

  

střední 

priorita 
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Prioritní osa 2: Zdravotnictví a sociální oblast 

„Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny.“ 

Zdravotnictví 

Specifický cíl 2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví (vysoká priorita) 

Tematické opatření 2.1.1: Zajištění dostupnosti a zvyšování kvality zdravotních služeb na území kraje  

Opatření je zaměřeno na optimalizaci dostupnosti, kapacity a kvality zdravotnických zařízení. Plánované jsou projekty v nemocnicích zřizovaných 

Jihomoravským krajem. V důsledku pandemie nemoci covid-19 je součástí opatření i podpora rozšiřování lůžkové kapacity na infektologických 

pracovištích. Zároveň je zejména pro zkvalitnění dostupnosti v příhraničních oblastech kraje potřeba rozvíjet přeshraniční spolupráci. V rámci tohoto 

opatření taktéž bude provedena analýza proveditelnosti vzniku zastřešující organizace krajských nemocnic. 

 

 

Název 
aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu   

Doba 
realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Výjezdová 

základna 

letecké 

záchranné 

služby 

OZ/Zdravotnická 

záchranná 

služba JMK 

Vybudování objektu trvalé výjezdové základny letecké 

záchranné služby v Brně. Objekt je zamýšlen jako 

jednopodlažní tak, aby zajišťoval optimální podmínky pro 

koexistenci jedné letecké výjezdové zdravotnické 

skupiny a nezbytného počtu zaměstnanců provozovatele 

vrtulníku. Součástí základny je vybavení heliportu. 

2021-2023 100 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

akce 

  

vysoká 

priorita 
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Urgentní příjem 

OZ/Nemocnice 

Ivančice 

OZ/Nemocnice 

Vyškov 

OZ/Nemocnice 

Břeclav 

OZ/Nemocnice 

Znojmo 

OZ/Nemocnice 

TGM Hodonín 

OZ/Nemocnice 

Kyjov 

Vybudování urgentních příjmů dle Sítě nemocnic s 

urgentním příjmem. Urgentní příjem je zřizován jako 

samostatné specializované pracoviště poskytovatelů 

poskytujících akutní lůžkovou péči s nepřetržitým 

provozem 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Zajišťuje 

příjem a poskytování akutní intenzivní lůžkové péče a 

akutní specializované ambulantní péče pacientům s 

náhle vzniklým závažným postižením zdraví, pacientům 

v přímém ohrožení života a také pacientům s náhlou 

změnou zdravotního stavu. 

2021-2027 626 640 
Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, JMK 

Realizace 

akce 

ZZS JMK – 

výstavba TZ a 

parkovacích 

stání Brno-

Bohunice 

OZ/Zdravotnická 

záchranná 

služba JMK 

Nový objekt bezprostředně navazující na komplex 

tvořený ředitelstvím ZZS JMK, výjezdovou základnou 

Brno-Bohunice a vzdělávacím výcvikovým střediskem. 

2021-2024 236 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Zajištění 

kapacity 

následné 

léčebně 

rehabilitační 

péče 

Nově založená 

organizace JMK 

Vybudování odborného léčebného ústavu. Léčebně 

rehabilitační péče bude hrazena zdravotními 

pojišťovnami. 

2021–2027 550 000 

Fondy EU (Národní 

plán obnovy), státní 

rozpočet ČR, JMK 

Realizace 

projektu 

Společně ke 

zdraví 
OZ 

Projekt Společně ke zdraví řeší vytvoření systému a 

propojení operačních středisek zdravotnických 

záchranných služeb Jihomoravského kraje, Jihočeského 

kraje a Dolního Rakouska (2022-2026 udržitelnost 

projektu). 

2021-2026 380/rok JMK 

Zajištění 

udržitelnosti 

projektu 
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Rozvoj 

infektologického 

pracoviště 

Nemocnice 

Kyjov 

OZ/Nemocnice 

Kyjov 

Pořízení zdravotnického vybavení do prostor funkčního 

celku infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov. 

Vybavení, které souvisí s vyšetřením pacientů s COVID-

19, bude umístěno především v laboratořích 

mikrobiologického, transfúzního a patologického 

oddělení. Kyslíková stanice bude umístěna v technickém 

provozu. 

2021-2023 42 056 

REACT-EU, státní 

rozpočet ČR, JMK, 

vlastní zdroje 

nemocnice 

Realizace 

akce 

Nemocnice 

Vyškov – 

Rozvoj 

laboratorních 

kapacit pro PCR 

testování 

OZ/Nemocnice 

Vyškov 

Pořízení potřebného přístrojového vybavení pro PCR 

testování. 
2022-2023 1 780 

REACT-EU, státní 

rozpočet ČR, 

vlastní zdroje 

nemocnice 

Realizace 

akce 

Přístrojové 

vybavení pro 

laboratoř pro 

PCR testování 

OZ/Nemocnice 

TGM Hodonín 

Pořízení potřebného přístrojového vybavení pro PCR 

testování. 
2022-2023 2 911 

REACT-EU, státní 

rozpočet ČR, 

vlastní zdroje 

nemocnice 

Realizace 

akce 

Transformace 

nemocnic 

Jihomoravského 

kraje 

OZ 

Transformace nemocnic Jihomoravského kraje na 

společnost s jedním IČ ve stoprocentním vlastnictví 

Jihomoravského kraje má za cíl dlouhodobou stabilitu 

poskytování zdravotní péče. V roce 2021 byla 

zpracována Studie proveditelnosti transformace 

nemocnic JMK s 5 variantami organizační struktury, jako 

optimální varianta byla vyhodnocena akciová společnost 

s odštěpnými závody. 

2021-2025 5 500/rok JMK 
Transformace 

nemocnic 
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Tematické opatření 2.1.2: Zvýšení financování systému zdravotnictví ze strany státu 

Stávající systém financování zdravotnictví je nedostačující. V tomto kontextu je zájem Jihomoravského kraje ve spolupráci a součinnosti s ostatními 

kraji usilovat o zvýšení finanční podpory zdravotnictví ze státního rozpočtu České republiky. Potřebnost navýšení finančních prostředků vyplývá 

ze současného trendu demografického stárnutí populace, kdy jsou očekávány vyšší nároky na zdravotní péči. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Jednání se zdravotními 

pojišťovnami ve věci 

úhrad zdravotní péče 

OZ/MZ ČR 

Prosazování hrazení zdravotní péče 

zdravotními pojišťovnami, nikoliv 

dofinancování ztrátových rozpočtů 

nemocnic z rozpočtu zřizovatele. 

2021-2025 
Zajištěno 

pracovníky OZ 
- Počet jednání 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 2.1.3: Podpora paliativní péče ve zdravotnictví 

Podpora rozvoje paliativní péče pro všechny věkové skupiny obyvatel v nemocnicích akutní a následné péče, podpora vzdělávání lékařů a 

nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče (provázanost s Tematickým opatřením 2.2.5: Podpora paliativní péče v sociálních 

službách). Paliativní péče vede zejména ke zmírnění strastí a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí nebo se nachází 

v závěrečných fázích života. V tomto kontextu bude kraj usilovat o zajištění dostatečné kapacity a dostupnosti paliativní péče všem občanům 

Jihomoravského kraje s pokročilým onemocněním, kteří tuto péči potřebují. Očekává se vybudování sítě ambulancí paliativní medicíny, 

poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče a konziliárních týmů paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče. Opatření zahrnuje 

také podporu neziskových organizací působících v této oblasti.  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program na 

poskytování domácí 

hospicové péče v JMK 

OZ 

Podpora poskytování domácí hospicové 

péče v Jihomoravském kraji. Smyslem 

této péče je umožnit nevyléčitelně 

nemocným v terminálním stadiu života 

dožití ve vlastním sociálním prostředí. 

2022-2023 15 000/rok JMK 

Výše 

poskytnutých 

dotací 

Akční plán pro rok 2022 

k naplňování Koncepce 

rozvoje paliativní péče v 

JMK 

OZ 

Akční plán k naplnění strategických a 

krátkodobých cílů Koncepce rozvoje 

paliativní péče v JMK 2022 - 2025. Jsou 

plánovány nové dotační programy pro 

zlepšení podmínek pro péči v závěru 

života. 

    

Vzdělávání sester 

v paliativní péči 
OZ 

Realizace intenzivního kurzu paliativní 

péče pro střední zdravotnický personál 

ve zdravotnických zařízeních 

Jihomoravského kraje. 

2022-2023 320/rok JMK Realizace kurzu 

vysoká 

priorita 
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Dotační program na 

podporu a rozvoj 

nestátních neziskových 

organizací zajišťujících 

veřejně prospěšnou 

činnost v oblasti 

zdravotnictví 

OZ 

Cílem dotačního programu je podpořit 

projekty neziskových subjektů zaměřené 

na rozvoj a zkvalitnění všech typů 

ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče 

včetně rehabilitace a na zdravotnickou 

osvětu. 

2022-2023 3 000/rok JMK 

Výše 

poskytnutých 

dotací 
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Tematické opatření 2.1.4: Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti zdravotních služeb 

Zájmem kraje je rekonstruovat a budovat zdravotnickou infrastrukturu ve vlastnictví kraje, státu a obcí s ohledem na současnou a budoucí potřebnost 

zdravotnické péče a modernizovat vybavenost zdravotnických zařízení. Účelem je zvýšení kvality poskytované péče. Jihomoravský kraj bude 

podporovat modernizaci přístrojového vybavení, zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu, ochrany 

zdraví osob v systému zdravotní péče a zvyšování počtu specializovaných pracovišť (průnik s opatřením 2.1.1).  

střední 

priorita 
 

  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Sanitní vozidla RLP 

72 ks  

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Zajištění pravidelné obměny vozového parku ZZS, 

která je naprosto nezbytná pro udržení 

akceptovatelné výše nákladů na jeho provoz.  

2022–2027 326 500 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK  

Realizace 

akce 

Pořízení sanitních 

vozidel RLP a 

přístrojového vybavení 

Zdravotnické záchranné 

služby Jihomoravského 

kraje 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Pořízení sanitních vozidel (periodická obměna), 

vozidla pro přepravu pacientů s vysoce nakažlivou 

nemocí nebo bariatrických pacientů, monitorů 

životních funkcí. 

2021-2023 95 000 

REACT-EU, 

státní rozpočet 

ČR, JMK 

Počet 

sanitních 

vozidel 

Osobní vozidla pro 

setkávací systém 6 ks  

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Periodická obměna osobních vozidel pro setkávací 

systém v letech 2022, 2024, 2026 - vždy po 2 ks. 
2022–2026 12 700 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

akce 
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Monitory životních funkcí 

60 ks 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Zahájení komplexní obměny přístrojového 

vybavení, která umožní konzultaci posádek RZP 

s lékařem ZZS, při které bude mít lékař náhled na 

data monitoru zasahující posádky v reálném čase. 

Toto povede ke zrychlení a zkvalitnění 

poskytované péče v souladu s aktuálním trendem 

ZZS ve vyspělých zemích. Zároveň tento systém 

připravuje ZZS JMK na variantu nedostatku lékařů 

pro PNP a nutnost poskytovat obdobný či větší 

rozsah péče jako nyní i s menším počtem lékařů.  

2022–2027 40 900 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

akce 

Výjezdová základna 

Břeclav 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Vybudování nové výjezdové základny ZZS JmK 

v Břeclavi s charakteristikou energeticky pasivní 

budovy pro 3 výjezdové zdravotnické služby. 

2021-2024 80 000 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Dýchací přístroje 20 ks 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Periodická obměna zdravotnické techniky v letech 

2022-2027. 
2022–2027 5 500 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

akce 

Krevní analyzátory 10 ks 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Rozšíření vybavenosti a tím zvýšení kvality 

poskytované přednemocniční péče. 
2022–2027 2 000 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

akce 
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Vozidlo speciálních 

činností pro transport 

víceúčelových kontejnerů 

vč. nosiče kontejnerů a 

příslušenství  

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Vybudování komplexního kontejnerového 

přepravního programu ZZS JMK tak, aby došlo ke 

snížení celkového množství vozidel speciálního 

určení a zároveň bylo možno na místo potřeby 

dopravit specifickou techniku a vybavení pro 

úspěšné zvládnutí zásahu. Zároveň tento systém, 

díky plánované kompatibilitě s nosiči HZS, umožní 

i transport i několika různých jednotek, v závislosti 

na povaze zásahu. ZZS JMK plánuje pořízení 

minimálně těchto kontejnerů – mobilní KZOS, 

zázemí pro zásahy s hromadným postižením 

osob, týlový kontejner pro složky ZZS.  

2023–2024 5 500 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

- 

Vozidla pro technický 

úsek 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Rozšíření vybavenosti a tím zvýšení kvality. 2022–2027 4 000 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

- 

Víceúčelový kontejner 

skříňového typu – 

mobilní zázemí pro 

zásah ZZS při MU s HPO  

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Vybudování komplexního kontejnerového 

přepravního programu ZZS JMK. Ze zkušeností 

z nedávné doby i námětových cvičení, 

považujeme za prioritní zajištění dostatečného 

komfortu pro postižené při MU. V závislosti na 

místě a události a počtu zasažených osob a 

dostupnosti transportních prostředků může trvat 

odsun pacientů až mnoho desítek minut. Do té 

doby jsou postižené osoby vystaveny vlivům 

povětrnostních podmínek, což může vést k 

dalšímu zhoršení jejich zdravotního stavu. Dosud 

používané nafukovací stany se z našich 

zkušeností jeví jako nedostatečné, vzhledem 

k době potřebné k jejich postavení, a hlavně 

k vysokým nárokům na personální zabezpečení 

jejich stavby, což je obzvláště v počátku MU velmi 

obtížně realizovatelné. 

2023–2024 1 000 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

- 
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Přenosné přístroje pro 

ultrazvukovou 

diagnostiku 10ks  

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Rozšíření spektra diagnostických možností 

posádek RLP a zvýšení kvality a rozsahu péče 

obzvláště pro pacienty v kritickém stavu. Výrazný 

přínos především u pacientů s plicní embolii, 

pneumothoraxem, krvácením do dutiny 

břišní/hrudní.   

2022–2025 1 850 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

- 

Rekonstrukce 

Nemocnice Tišnov – 

lůžkový trakt 

OZ/Nemocnice 

Tišnov 

Nový pětipodlažní pavilon integrující rehabilitační 

ústav, léčebnu dlouhodobě nemocných, oddělení 

paliativní péče a sociální oddělení, administrativní 

sekci, skladové prostory, laboratoře, RTG 

oddělení. 

2021-2024 390 000 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Zodolnění výjezdových 

základen Zdravotnické 

záchranné služby 

Jihomoravského kraje 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Vybudování servisního střediska vozidel ZZS JMK 

v Brně Černovicích. Projekt v realizaci. 
2021–2023 40 004 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Nemocnice Vyškov – 

Centrum přirozeného 

porodu 

OZ/Nemocnice 

Vyškov 

Vybudování Centra přirozeného porodu, které 

bude obsahovat tři samostatné porodní boxy 

s kompletním vybavením. 

2021-2024 31 100 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Nemocnice Vyškov – 

Magnetická rezonance a 

stavební úpravy křídla D3 

OZ/Nemocnice 

Vyškov 

Pořízení magnetické rezonance a přístavba 

budovy magnetické rezonance. 
2021-2023 150 000 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Obměna zdravotní 

techniky 

OZ/Nemocnice 

TGM Hodonín 

Modernizace a rozvoj přístrojového vybavení 

v Nemocnici TGM Hodonín v návaznosti na 

urgentní příjem. 

2021-2023 149 960 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Rozvoj a modernizace 

pracovišť Nemocnice 

Znojmo v návaznosti na 

urgentní příjem – soubor 

přístrojového vybavení 

OZ/Nemocnice 

Znojmo 

Pořízení a modernizace přístrojového vybavení 

pracovišť navazujících na urgentní příjem. 
2021-2023 149 640 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 
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Pořízení přístrojového 

vybavení a technologií 

krajské nemocnice 

zařazené do páteřní sítě 

poskytovatelů urgentní 

péče 

OZ/Nemocnice 

Ivančice 

Pořízení a modernizace přístrojového vybavení 

pracovišť navazujících na urgentní příjem. 
2021-2023 118 600 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Stavební úprava ARO 

Nemocnice Kyjov 

OZ/Nemocnice 

Kyjov 

Realizace provozních, dispozičních a technických 

úprav včetně zdravotnické technologie a vybavení 

nábytkem ARO Nemocnice Kyjov. 

2016-2023 119 881 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Pořízení nového CT a 

digitálního skiagrafického 

přístroje 

OZ/Nemocnice 

Břeclav 

Pořízení nového CT a digitálního skiagrafického 

přístroje. 
2021-2023 35 200 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Výjezdová základna 

Zdravotnické záchranné 

služby Jihomoravského 

kraje, p.o. v Bučovicích 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Výstavba nové výjezdové základny v pasivním 

energetickém standardu a vybavení interiéru. 
2021-2023 83 763 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK (Úvěr EIB) 

Realizace 

projektu 

Výjezdová základna 

Zdravotnické záchranné 

služby Jihomoravského 

kraje, p.o., ve Veselí nad 

Moravou 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Výstavba nové výjezdové základny v pasivním 

energetickém standardu a vybavení interiéru. 
2021-2023 96 050 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK (Úvěr EIB) 

Realizace 

akce 

Výjezdová základna 

Zdravotnické záchranné 

služby Jihomoravského 

kraje, p.o., v Kyjově 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Výstavba nové výjezdové základny v pasivním 

energetickém standardu a vybavení interiéru. 
2021-2023 115 200 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK (Úvěr EIB) 

Realizace 

akce 

Výjezdová základna 

Zdravotnické záchranné 

služby Jihomoravského 

kraje, p.o., v Mikulově 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Výstavba nové výjezdové základny v pasivním 

energetickém standardu a vybavení interiéru. 
2021-2023 90 200 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK (Úvěr EIB) 

Realizace 

akce 
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Výjezdová základna 

Zdravotnické záchranné 

služby Jihomoravského 

kraje, p.o., ve Slavkově u 

Brna 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Výstavba nové výjezdové základny v pasivním 

energetickém standardu a vybavení interiéru. 
2021-2023 51 210 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK (Úvěr EIB) 

Realizace 

akce 

Výjezdová základna 

Zdravotnické záchranné 

služby Jihomoravského 

kraje, p.o., v Boskovicích 

OZ/Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Výstavba nové výjezdové základny v pasivním 

energetickém standardu a vybavení interiéru. 
2021-2022 86 000 

IROP (RAP 

JMK), státní 

rozpočet ČR, 

JMK (Úvěr EIB) 

Realizace 

akce 

Ostrov u Macochy -  

léčebna se speleoterapií 

OZ/Jihomoravské 

dětské léčebny 

Komplex čtyř vzájemně propojených budov v 

blízkosti Císařské jeskyně - 78 lůžek pro dětské 

pacienty a jejich doprovod, jídelna s vlastní 

kuchyní, zdravotnická část a rehabilitační oblast s 

vnitřním bazénem, zázemí pro personál, 3 školní 

třídy s družinou, 2 víceúčelová hřiště, arboretum a 

stezka pro hippoterapii. 

2021-2022 206 000 JMK (Úvěr EIB) 
Realizace 

akce 

Rekonstrukce lůžkových 

oddělení následné péče 

OZ/Nemocnice 

Letovice 

Rekonstrukce lůžkových oddělení následné péče 

včetně vybavení. 
2021-2024 35 000 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 

Rekonstrukce lůžkového 

objektu 

OZ/Nemocnice 

Znojmo 

Dostavba komunikačních vertikál a komplexní 

rekonstrukce objektů C1, C2. 
2022-2027 937 450 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

akce 

Modernizace spalovny 

nebezpečného odpadu 

OZ/Nemocnice 

Znojmo 
Zvýšení kapacity spalovny nebezpečného odpadu. 2021-2026 100 000 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

projektu 
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Tematické opatření 2.1.5: Zajištění kvalitních personálních kapacit ve zdravotnictví 

Vytvoření strategie systému výchovy a vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických zaměstnanců, za účelem udržení stávající úrovně péče 

a získání nových kvalitních odborně vzdělaných zaměstnanců (např. zajištění kvalitního vzdělávání na SZŠ, VOŠ a podpora VŠ, organizace stáží, 

náborů a motivačních programů pro studenty), podpora získání lékařských specialistů prostřednictvím ekonomických benefitů (přímá finanční 

podpora ambulancí nebo podpora zřízení ambulance, zajištění odpovídajícího bydlení, zajištění dopravního prostředku pro poskytování péče 

v území). Obsahem opatření je zároveň zajistit dostatečnou personální kapacitu ve zdravotnictví. Kraj rovněž bude usilovat o podporu a motivaci 

žáků již na nižších úrovních vzdělávací soustavy tak, aby byla zajištěna dostatečná poptávka po zdravotnických oborech. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Stabilizace nelékařského 

zdravotnického 

personálu 

v Jihomoravském kraji 

OZ 

Motivace studentů zdravotnických škol 

k nástupu do nemocnic Jihomoravského 

kraje v oborech zdravotnický asistent 

(střední zdravotní škola) a 

ošetřovatelství, všeobecná sestra (vyšší 

odborná škola, vysoká škola). 

2022-2023 1 000/rok JMK 

Výše 

poskytnutých 

dotací 

Stabilizace lékařského 

zdravotnického 

personálu 

OZ 

Zajištění a stabilizace lékařského 

zdravotnického personálu 

v dlouhodobém horizontu z důvodu jeho 

nedostatku a zhoršující se situace. 

Poskytnutí účelově určených příspěvků 

na provoz příspěvkovým organizacím 

v oblasti zdravotnictví. 

2022-2023 6 000/rok JMK 

Výše 

poskytnutých 

příspěvků 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 2.1.6: Podpora elektronizace zdravotnictví, eHealth a telemedicíny v Jihomoravském kraji 

Zlepšení dostupnosti, kvality, bezpečnosti a efektivity využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví prostřednictvím moderních 

nástrojů, sdílením dat a postupným odstraněním nadbytečné papírové dokumentace. Kraj bude nadále rozvíjet koncept eHealth, který je zaměřen 

na sdílení zdravotnické dokumentace mezi subjekty působícími v oblasti zdravotní péče. Důležitá je provázanost se sousedními kraji a národní 

úrovní. Obsahem je zajištění efektivní výměny zdravotnické dokumentace a dalších zdravotních dat mezi všemi zdravotnickými zařízeními 

poskytujícími přednemocniční nebo akutní lůžkovou péči na území Jihomoravského kraje, a tím i zvýšení efektivity poskytování zdravotní péče. 

Opatření zahrnuje také podporu a zapojování do mezinárodních iniciativ a projektů podporujících eHealth vč. „best practices“ (např. v oblasti ochrany 

dat, případně možností AI při zpracování dat apod.). Součástí eHealth je i telemedicína, někdy také označovaná distanční medicína. Péče (ale 

například i prevence) na dálku pomáhá eliminovat bariéry a zlepšuje přístup ke zdravotním službám. 
 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Výpočetní technika 

Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Obměna stávající techniky a doplnění 

stavu. 
2022–2027 36 550 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

akce 

Komunikační technika 

Zdravotnická 

záchranná služba 

JMK 

Obměna stávající techniky a doplnění 

stavu. 
2022–2027 4 575 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

Realizace 

akce 

Projekt e-Health 

v Jihomoravském kraji 
OZ 

V rámci projektu e-Health došlo 

v Jihomoravském kraji k vytvoření 

systému sdílení zdravotnické 

dokumentace mezi nemocnicemi a 

zdravotnickou záchrannou službou. 

Částka uvedená v rozpočtu je na 

každoroční servisní služby. 

2020-2025 1 600/rok JMK 

Zajištění 

udržitelnosti 

projektu 

střední 

priorita 
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Telemedicína  OZ 

Ve spolupráci se Statutárním městem 

Brnem a dalšími aktéry bylo uzavřeno 

Memorandum o spolupráci pro 

elektronizaci zdravotnictví a 

telemedicínu. 

2021-2031 1 000/rok JMK 

Realizace 

aktivit 

vyplývajících 

z Memoranda 
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Tematické opatření 2.1.7: Posílení metodické pomoci a koordinace poskytovatelů zdravotní péče v Jihomoravském kraji 

Na základě zkušeností z pandemie covid-19 zvýšit metodickou podporu a koordinovanost vedoucí ke zkvalitnění činnosti poskytovatelů zdravotní 

péče v kraji a další informační podpora. Základem je zachování stávajících ambulancí, rozšíření ordinačních hodin nebo zřízení nových ambulantních 

zařízení primární péče v obcích (např. praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, ambulantní gynekologové, stomatologové), kde 

je zhoršená dopravní dostupnost do zdravotnických zařízení (zejména venkovské oblasti). 
 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Odborná setkání za 

účelem metodické 

podpory a koordinace 

poskytovatelů zdravotní 

péče 

OZ 

Odborná setkání odboru zdravotnictví, 

radního pro oblast zdravotnictví, 

zástupců zdravotnických zařízení a 

Krajské hygienické stanice za účelem 

koordinace činností v oblasti 

zdravotnictví. 

2022-2023 
Zajištěno 

pracovníky OZ 
JMK Počet setkání 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 2.1.8: Podpora sociálně-zdravotního pomezí 

Podpora navázání užší spolupráce mezi poskytovateli sociálních a zdravotních služeb souvisí s pokračujícím trendem demografického stárnutí 

populace. Jedná se o komplexní řešení následné péče a zdravotně – sociální péče, případně zdravotní péče poskytované v zařízeních sociálních 

služeb, v souvislosti se změnami věkové struktury obyvatelstva Jihomoravského kraje. Součástí je sdílení zkušeností a spolupráce při řešení 

společných témat a navázání této spolupráce potřebné za účelem zvýšení komfortu pacientů, resp. klientů sociálních služeb a k plynulému přechodu 

a navázaní péče mezi poskytovateli zdravotnických a sociálních služeb, ale také jednání s příslušnými orgány ohledně změny legislativy, které 

způsobují neefektivitu procesu (např. sociální pracovníci mají omezené kompetence k provádění některých úkonů). Opatření zahrnuje taktéž péči 

o duševní zdraví. 

 

Název aktivity / projektu 
Hodnotitel / 

Nositel 
projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba 
realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Odborná setkání za účelem metodické 

podpory a spolupráce poskytovatelů 

zdravotní a sociální péče 

OZ 

Spolupráce při řešení zdravotně-

sociálních témat např. v rámci 

Koncepce paliativní péče v JMK, 

reformy péče o duševní zdraví. 

2021-2023 

Zajištěno 

pracovníky OZ a 

OSV 

- Počet setkání 

Akční plán pro rok 2022 k naplňování 

Koncepce rozvoje paliativní péče v 

JMK 

OZ 

Akční plán k naplnění 

strategických a krátkodobých cílů 

Koncepce rozvoje paliativní péče 

v JMK 2022–2025. Jsou 

plánovány nové dotační 

programy pro zlepšení podmínek 

pro péči v závěru života. 

2022-2025 
Neznámý, dle 

rozhodnutí JMK 
JMK 

Výše 

poskytnutých 

dotací 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 2.1.9: Podpora osvěty a aktivit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 

Opatření je zaměřeno na zvyšování zdravotní gramotnosti a osvěty v oblasti aktivního přístupu ke zdraví od narození po stáří (včetně osvěty 

minoritních skupin, případně skupin ohrožených sociálním vyloučením). Informovanost občanů (např. organizování přednášek ve školách) by měla 

vést ke zdravému životnímu stylu, odolnosti proti nemocem a samostatnosti v péči o vlastní zdraví. Tímto by mělo dojít k informovaným rozhodnutím 

týkajících se případné léčby, k omezení zdravotně rizikových faktorů (např. prevence závislosti na návykových látkách) a také k omezení nadužívání 

zdravotní péče. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program na 

podporu a rozvoj 

nestátních neziskových 

organizací zajišťujících 

veřejně prospěšnou 

činnost v oblasti 

zdravotnictví  

OZ 

Cílem dotačního programu je podpořit 

projekty neziskových subjektů zaměřené 

na rozvoj a zkvalitnění všech typů 

ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče 

včetně rehabilitace a na zdravotnickou 

osvětu. 

2022-2023 3 000/rok JMK 

Výše 

poskytnutých 

dotací 

Osvětové přednášky 

v rámci Projektu Zdravý 

kraj 

ÚŘK 

Cílem je zajištění spolupráce s 

neziskovými a krajskými příspěvkovými 

organizacemi na projektech zdravotní 

prevence a vzdělávání formou 

odborných seminářů, přednášek a kurzů. 

Přednášky jsou určeny veřejnosti a 

zaměstnancům KrÚ. 

2022-2023 500 JMK 

Počet 

zrealizovaných 

preventivních 

aktivit 

  

nízká 

priorita 
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Sociální služby 

Specifický cíl 2.2 Dostupné sociální služby (vysoká priorita) 

Tematické opatření 2.2.1: Optimalizace sítě a zajištění dostupnosti ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb 

S ohledem na demografické stárnutí je stěžejní z pohledu Jihomoravského kraje optimalizovat síť a zajistit odpovídající dostupnost ambulantních, 

terénních a pobytových sociálních služeb na celém území kraje s ohledem na potřebnost, dostupnost, kvalitu a dlouhodobou finanční udržitelnost. 

Součástí je vytvoření vhodných podmínek zajišťujících setrvání osob v jejich přirozeném prostředí (lze zajistit vyšší dostupností sociálních služeb 

pečovatelské služby a osobní asistence). Současně je však nutné soustavně zajistit dostatečné kapacity pobytových služeb – domovů se zvláštním 

režimem, domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením, které budou odpovídat kapacitním nárokům obyvatel Jihomoravského 

kraje. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora rozvoje venkova 

JMK 

ORR 

DT1 – Podpora výstavby, obnovy a 

údržby občanské vybavenosti v majetku 

obcí do 3 000 obyvatel – zdravotnická 

zařízení a zařízení sociální péče. 

1/2022-12/2023 1 000 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 

Domov se zvláštním 

režimem – náhrada za  

S-centrum Hodonín 

OSV/příspěvková 

organizace kraje 

Zpracování projektové dokumentace na 

výstavbu Domova se zvláštním režimem 

v souladu s MTS pro klienty tornádem 

zničeného objektu. 

2021-2023 20 000 MPSV - 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 2.2.2: Pokračování v procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb 

Kraj vnímá vysoký potenciál transformačního procesu v oblasti péče a pomoci osobám se zdravotním postižením, kdy trendem budoucnosti je vyšší 

podpora terénních a ambulantních forem sociálních služeb pro setrvání osob v jejich přirozeném prostředí, kdy je nezbytné zajistit jejich časovou a 

územní dostupnost. U pobytových služeb bude pokračovat deinstitucionalizace cíleným snižováním kapacit velkých zařízení ústavního typu ve 

prospěch vzniku nových kapacit v komunitě ve službách rodinného typu (zejména chráněná bydlení). 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace  

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Transformace DOZP 

Paprsek, p.o. - 

pokračování Kunštát 

OSV/příspěvková 

organizace kraje 

V rámci pokračující transformace 

DOZP Paprsek, p.o. - koupě pozemku 

a výstavba rodinného domu v městě 

Kunštát za účelem provozování 

komunitní služby DOZP s vyšší mírou 

podpory ve 2 domácnostech. 

1/2022-12/2023 28 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

Počet klientů 

(8) 

Pokračující transformace 

v zařízeních 

příspěvkových 

organizací JMK – rozvoj 

chráněných bydlení I. 

OSV/příspěvková 

organizace kraje 

V rámci pokračující transformace 

v zařízeních příspěvkových organizací 

JMK (Srdce v domě, Zámek Břežany, 

Paprsek, Domov Horizont, Sociální 

služby Šebetov, Domov u lesa 

Tavíkovice, Zámeček Střelice) - koupě 

bytů či rodinných domů 

v Jihomoravském kraji za účelem 

navýšení počtu chráněných bydlení a 

umožnění klientům opustit ústavní 

služby. 

1/2023–1/2026 400 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

Počet klientů 

(127) 

vysoká 

priorita 
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Transformace DOZP 

Zámek Břežany, p.o. - 

pokračování I. (Višňové) 

OSV/příspěvková 

organizace kraje 

V rámci pokračující transformace 

DOZP Zámek Břežany, p.o. - koupě 

pozemku a výstavba rodinného domu 

v okresu Znojmo za účelem 

provozování komunitní služby DOZP 

s vysokou mírou závislosti ve 

2 domácnostech. 

1/2023–1/2025 42 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

Počet klientů 

(12) 

Transformace DOZP 

Domov Horizont, p.o. I. 

OSV/příspěvková 

organizace kraje 

V rámci pokračující transformace 

DOZP Domov Horizont, p.o. - koupě 

pozemku a výstavba rodinných domů 

v okresu Hodonín za účelem 

provozování komunitní služby DZR pro 

osoby s PAS. 

1/2023–1/2025 42 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

Počet klientů 

(12) 

Transformace DOZP 

Habrovanský zámek, 

p.o. I. 

OSV/příspěvková 

organizace kraje 

Pro zahájení úplné transformace DOZP 

Habrovanský zámek, p.o. - koupě 

pozemku a výstavba rodinných domů 

v Jihomoravském kraji za účelem 

provozování komunitní služby DOZP 

nebo chráněného bydlení pro osoby 

s těžkým tělesným postižením. 

1/2023–1/2026 120 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

Počet klientů 

(35) 

Transformace DZR Emin 

zámek, p.o. 

OSV/příspěvková 

organizace kraje 

Pro zahájení úplné transformace DZR 

Emin zámek, p.o. - koupě pozemků a 

výstavba rodinných domů 

v Jihomoravském kraji za účelem 

provozování komunitní služby DZR 

nebo chráněného bydlení pro osoby 

s duševním onemocněním, které 

umožní klientům opustit ústavní službu. 

1/2023-1/2026 210 000 

IROP (RAP JMK), 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

Počet klientů 

(60) 
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Konzultace s OKPP 

u sociálních zařízení 

působících v památkově 

chráněných objektech, 

jejichž transformace 

bude mít dopad na 

budoucí využití těchto 

objektů 

OKPP, OSV 

Nastavení vnitřních procesů na KrÚ 

JMK, které podnítí meziodborovou 

spolupráci při projednávání 

transformace velkých zařízení 

ústavního typu, která by mohla mít 

dopad na budoucí využití památkové 

chráněných objektů ve správě těchto 

zařízení. 

2022-2023 0 
Zajištěno 

pracovníky OKPP 

Počet 

realizovaných 

konzultací 

s OKPP 

Podpora transformace 

v JMK 
OSV 

Podpora procesu transformace v JMK 

a tím i začlenění části uživatelů 

zapojených služeb do běžného 

prostředí. 

2022+ 23 000 OP Z+ 

Počet PO 

Počet 

podpořených 

osob 
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Tematické opatření 2.2.3: Zvýšení financování systému sociálních služeb ze strany státu 

Současný systém financování sociálních služeb neodpovídá stávající poptávce po sociálních službách. S ohledem na pokračující demografické 

stárnutí obyvatelstva kraje a očekávané zvýšení počtu osob ve starším věku, lze očekávat další růst potřebnosti sociálních služeb. Spolupráce na 

krajské úrovni by měla usilovat o zvýšení finanční podpory sociálních služeb ze státního rozpočtu České republiky.  

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Domov pro seniory 

Hustopeče – výstavba 

OSV/příspěvková 

organizace kraje 

Domov pro seniory Hustopeče – 

výstavba 
2020-2022 130 000 

MPSV program 

013 310 Rozvoj a 

obnova materiálně 

technické základny 

sociálních služeb 

2016-2022 

52 nových 

lůžek 

Humanizace pobytových 

služeb Sokolnice 

OSV/příspěvková 

organizace kraje 

Humanizace pobytových služeb 

Sokolnice 
2021-2022 97 000 

MPSV program 

013 310 Rozvoj a 

obnova materiálně 

technické základny 

sociálních služeb 

2016-2022 

28 nových 

lůžek 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 2.2.4: Zajištění kvalitních personálních kapacit v sociálních službách 

Podpora systému kvalitní výchovy a vzdělávání pracovníků v sociální oblasti (např. podpora specializačního vzdělávání zajišťovaného vysokými a 

vyššími odbornými školami, podpora akreditovaných kurzů, školení a praktických stáží přímo v sociálních službách), zvýšení početního stavu, 

zajištění odborně vzdělaných zaměstnanců v sociálních službách. Důležité je zvyšování prestiže, a tedy i odpovídající výši odměňování pracovních 

míst v sociálních službách. Kraj nastaví jasná pravidla financování sociálních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele či poskytovatele. 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora rozvoje 

sociálních služeb v JMK 

VI. 

OSV 

Individuální projekt financovaný z OPZ+. 

Cílem projektu je metodická podpora 

procesu plánování sociálních služeb 

v JMK, dále metodická a vzdělávací 

podpora poskytovatelů sociálních služeb 

a dalších aktérů v sociální oblasti. Je 

zpracován projektový záměr. 

10/2022-9/2025 18 000 OP Z+ 

Počet analytických 

a strategických 

dokumentů (3) 

Počet podpořených 

osob 

Podpora duševního 

zdraví v JMK: Rozvoj 

multidisciplinární péče 

o duševního zdraví 

v Jihomoravském kraji 

OSV 

Předmětem projektu je rozvoj systému 

péče o duševní zdraví v Jihomoravském 

kraji, včetně systému péče o duševní 

zdraví dětí, s výraznou podporou aktivit 

reformy péče o duševní zdraví a rozvoji 

komunitních, zdravotně-sociálních 

služeb, se zapojením oblasti školských 

služeb. 

1/2023-12/2025 40 375 OP Z+ 

Počet podpořených 

osob 

Počet metodických 

dokumentů 

Počet odborných 

seminářů/konferencí 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 2.2.5: Podpora paliativní péče v sociálních službách 

Opatření cílí na zavádění paliativní péče v sociálních službách, podporu dostupnosti mobilní specializované paliativní péče, podporu rozvoje 

dostupnosti paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a domovech pro seniory (provázanost s TO 2.1.3: Podpora paliativní péče ve 

zdravotnictví) a zajistit dostatečnou kapacitu v sociálních službách poskytujících paliativní péči (ambulance, mobilní specializovaná péče, lůžkové 

hospice). 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program na 

poskytování domácí 

hospicové péče v JMK 

OZ 

Podpora poskytování domácí hospicové 

péče v Jihomoravském kraji. Smyslem 

této péče je umožnit nevyléčitelně 

nemocných v terminálním stádiu života 

dožití ve vlastním sociálním prostředí.  

2022-2023 14 500/rok JMK 

Výše 

poskytnutých 

dotací 

Dotační program na 

podporu paliativní péče 

v sociálních službách 

OSV 

Dotační program určený pro organizace 

poskytující paliativní péči na podporu 

osvěty a zkvalitnění péče o klienty 

v zařízeních sociálních služeb. 

2022-2023 3 000 JMK 

Počet podaných 

žádostí, Počet 

podpořených 

projektů 

 
  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 2.2.6: Zintenzivnění prevence vzniku rizikových jevů 

Podstatou prevence vzniku rizikového chování (např. užívání návykových látek, rasismu, šikany, vandalismu, extremismu) je osvěta, vzdělávání a 

ukázky praxe ve věci předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo. Prevence v tomto kontextu bude 

cílena zejména do škol, školských zařízení a zařízení sociálních služeb prevence. Dále se prevence bude soustředit na sociální reintegraci nebo 

potlačení přetrvávajícího rizikového chování u osob, u kterých se již rizikové chování vyskytlo (např. osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí 

svobody nebo osoby trpící závislostí na některé z návykových látek). Prevence se bude zaměřovat také na předcházení vzniku rizikového chování 

u osob žijících v prostředí, kde přichází do kontaktu s rizikovým chováním (např. osoby ze sociálně vyloučených lokalit). Podpora projektů 

zabývajících se touto problematikou. 

nízká 

priorita 
 

   

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Proč říci NE cigaretám JMK + FN Brno 

Projekt je realizován ve spolupráci 

s Fakultní nemocnicí Brno a je zaměřen 

na prevenci závislosti na nikotinu u žáků 

a studentů ZŠ a SŠ. Realizace probíhá 

formou přednášek na školách. 

2022-2023 80 JMK 

Počet 

realizovaných 

preventivních 

přednášek 

Dotační program pro 

oblast protidrogových 

aktivit 

OŠ/NNO 

Podpora certifikovaných protidrogových 

programů a služeb se zaměřením na 

specifickou primární prevenci sociálně 

patologických jevů, sekundární a 

terciární prevenci drogových závislostí 
formou dotačního programu 

vycházejícího z opatření Strategie JMK 

pro oblast rizikového chování, závislostí 

a závislostního chování 2020-2028. 

1/2022–12/2023 18 000 Rozpočet JMK 

Počet 

podpořených 

projektů 
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Stravování dětí ve 

školských zařízeních 
ORR 

Pomoc je zacílena na děti formou 

příspěvku na zajištění bezplatného 

školního stravování. Do podpořené 

cílové skupiny budou děti zařazeny na 

základě posuzované příjmové a sociální 

situace rodin.  

Jedná se o děti, které kromě hladu a 

materiálního nedostatku trpí i 

nepodnětným domácím prostředím, 

absencí podpory ze strany rodiny ve 

vzdělávací kariéře, v některých 

případech patologiemi v rodině, 

nekvalitním bydlením, nedostatkem 

zájmových a volnočasových příležitostí, 

izolací z širších vrstevnických skupin 

spolužáků a stigmatem vyloučených. 

2022-2027 Neznámý 

OP Z+ (priorita č. 4 

Materiální pomoc 

nejchudším 

osobám), 

SR ČR 

Počet 

koncových 

příjemců, 

kterým byla 

poskytnuta 

potravinová 

pomoc 

Podpora projektů 

prevence kriminality 
OŠ/obce 

Podpora projektů prevence kriminality 

zaměřených na sociální, situační 

prevenci a informování občanů o 

možnostech ochrany před trestnou 

činností. Organizace vzdělávacích akcí 

pro kontaktní pracovníky zabývající se 

prevencí v návaznosti na Koncepci 

prevence kriminality JMK. 

1/2022–12/2023 4 000 Rozpočet JMK 

Počet 

podpořených 

projektů, 

počet 

účastníků 

vzdělávacích 

akcí 

Preventivní programy 

škol 
OŠ/SŠ, ZŠ 

Podpora realizace programů primární 

prevence ve školách formou dotačního 

programu vycházejícího z opatření 

Strategie JMK pro oblast rizikového 

chování, závislostí a závislostního 

chování 2020-2028. 

1/2022–12/2023 5 000 Rozpočet JMK 

Počet 

podpořených 

projektů 
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Specifický cíl 2.3 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí (střední priorita) 

Tematické opatření 2.3.1: Podpora neformální péče 

Kraj bude podporovat osoby vykonávající neformální péči prostřednictvím poskytování informací a metodické podpory v oblastech adekvátní péče, 

vzdělávání a psychologického poradenství. Spolupráce na krajské úrovni by měla usilovat o nastavení legislativních podmínek ve vztahu k národní 

úrovni a měla by se zaměřit na nastavení systému neformální péče z pohledu finanční podpory, vzdělávání a služeb pro pečující osoby, včetně 

úpravy legislativy v rámci problematiky nelegálního poskytování neformální péče, která bývá často nedostatečná. Vzhledem k očekávanému 

demografickému stárnutí lze očekávat růst cílové skupiny, tedy i zvýšené nároky na kapacitu a zajištění adekvátních podmínek ke stárnutí. Součástí 

je rovněž podpora organizací a obcí zajišťujících vzdělávací a podpůrné programy pro pečující, osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost a 

rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora služeb pro 

pečující osoby 

OSV 

Cílem dotačního programu je 

neinvestiční podpora neformálně 

pečujících osob o člena rodiny zdravotně 

postiženého nebo s dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem nebo 

seniora prostřednictvím aktivit NNO. 

1/2022-12/2023 3 000 JMK 

Počet 

podaných 

žádostí / 

počet 

podpořených 

projektů 

Spolupráce s Unií 

pečujících na medializaci 

tématu 

OSV 

Cílem je seznámit veřejnost s důležitostí 

tématu neformálně pečujících osob a 

zlepšit informovanost neformálně 

pečujících v oblastech péče o PEG 

o tracheostomii, péče a dávky, peníze, 

krmení s důstojností. 

1/2022-12/2023 200 JMK 

Počet 

podaných 

žádostí/ 

počet 

podpořených 

projektů 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 2.3.2: Využití nových forem asistivních a inovativních technologií 

Jihomoravský kraj vnímá inovace jako jeden z nástrojů, jak zvládnout předpokládané vyšší nároky na zdravotní a sociální péči v důsledku 

demografického stárnutí populace. V tomto kontextu kraj vnímá vysoký potenciál neinstitucionalizované formy sociálních služeb, kdy trendem 

budoucnosti bude vyšší podpora terénních a ambulantních forem péče s postupným vyšším využíváním nových a asistivních technologií (tísňová 

péče, mobilní aplikace aj.). 

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období.  

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 2.3.3: Podpora aktivního stárnutí 

Osvěta a podpora začleňování seniorů do společnosti a jejich participace na společenském, volnočasovém, kulturním, duchovním, spolkovém i 

občanském dění (např. finanční podpora projektů, obcí, organizací nebo akcí zaměřených na seniory v oblasti společenského života, rekreace, 

kultury apod.). Základním přístupem je podpořit aktivní život seniorů, který přispívá k jejich fyzické i psychické pohodě. V tomto kontextu je možné 

opatření vnímat jakožto jeden z nástrojů pro zvládnutí výzev spojených s demografickým stárnutím populace. 

 

 

 

 

  

nízká 

priorita 
 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora projektu KLAS 

(Klub aktivních seniorů) 
OSV 

Aktivizační program pro seniory v místě 

jejich bydliště s cílem dlouhodobého 

setrvání seniorů v jejich přirozeném 

prostředí a oddálení doby nezbytné 

ústavní péče. Kromě toho podporuje 

také rozvoj dobrovolnictví seniorů, 

jakožto animátorů, kteří jednotlivé KLAS 

vedou. 

1/2022-12/2023 500 JMK 

Počet klubů 

aktivních 

seniorů 

Zajištění podpory Senior 

pointů v JMK 
OSV 

Zajištění metodického vedení a podpory 

chodu sítě Senior pointů v JMK. 
1/2022-12/2023 700 JMK 

Počet Senior 

pointů 
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Tematické opatření 2.3.4: Podpora Age managementu 

Podpora principu Age management ve veřejné správě a samosprávě, v příspěvkových organizacích, firmách a u dalších zaměstnavatelů, šířit 

a propagovat aktivní práci s implementací Age managementu do způsobu řízení lidských zdrojů včetně vzdělávání vedoucích pracovníků.  

střední 

priorita 
 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Zavádění konceptu age 

managementu a 

konceptu pracovní 

schopnosti do praxe 

organizace sociálních 

služeb 

OSV 

Cílem projektu je realizovat ve dvou 

zařízení sociálních služeb vstupní a 

závěrečný audit, měření pracovní 

schopnosti, průzkum indexu pracovní 

pohody, vzdělávání a poradenství 

managementu. Projekt je realizován. 

06/2021-12/2022 387 JMK 
Zapojeno 260 

zaměstnanců 
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Soudržná společnost 

Specifický cíl 2.4 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení (nízká priorita) 

Tematické opatření 2.4.1: Podpora rodin s dětmi, seniorů a mezigeneračního soužití 

Opatření se zaměřuje na podporu mezigeneračního soužití výhodného pro všechny zapojené věkové skupiny, výstavbu mezigeneračních center, 

které kombinují např. služby předškolního vzdělávání a denních stacionářů, nebo subjektů zajišťujících mezigenerační aktivity jako jsou spolky nebo 

knihovny. Součástí opatření je dále podpora aktivit rodinné a seniorské politiky vyplývající ze schváleného koncepčního dokumentu pro tuto oblast. 

střední 

priorita 
 

 

Název aktivity / 

projektu 

Hodnotitel / 

Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 

připravenosti a realizace 

projektu 

Doba realizace 

Od/do 

(měsíc/rok) 

Celkový 

rozpočet 

v tis. Kč 

Zdroj 

financování 

Indikátor 

výstupu 

Dotační program Podpora 

rodinné a seniorské 

politiky na úrovni obcí  

OSV 

Cílem dotačního programu je podpora pro-

rodinných a pro-seniorských aktivit na 

úrovni obcí v Jihomoravském kraji. 

1/2022–12/2023 6 000 JMK 

Počet 

podaných 

žádostí / 

počet 

podpořených 

projektů 

Dotační program Podpora 

služeb pro rodiny 

poskytovaných NNO 

OSV 

Cílem dotačního programu je podpora pro-

rodinných aktivit NNO za účelem rozvoje 

stability rodiny, mezigeneračních vztahů, 

partnerských a rodičovských kompetencí. 

1/2022-12/2023 9 000 JMK 

Počet 

podaných 

žádostí / 

počet 

podpořených 

projektů 
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Dotační program Podpora 

rozvoje venkova JMK 
ORR 

DT1 – podpora výstavby, obnovy a údržby 

občanské vybavenosti v majetku obcí do 

3 000 obyvatel – víceúčelová kulturní 

centra pro volnočasové aktivity 

DT5 – obecní knihovny 

1/2022-12/2023 3 000 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 

Rodinné pasy OSV 

Cílem projektu je realizace systému 

poskytování slev a dalších výhod rodinám, 

získání co největšího počtu poskytovatelů 

slev (vytvoření sítě nabídky), zapojení 

maximálního počtu rodin, které mohou 

čerpat výhody slevového systému. 

1/2022-12/2023 10 000 JMK 

Počet držitelů 

karty Rodinný 

pas  

Počet 

poskytovatelů 

slev 

Senior pas OSV 

Cílem projektu je realizace systému 

poskytování slev a dalších výhod občanům 

nad 55 let, získání co největšího počtu 

poskytovatelů slev (vytvoření sítě nabídky), 

zapojení maximálního počtu seniorů, kteří 

mohou čerpat výhody slevového systému. 

Čerpání slevových výhod mj. podporuje 

seniory v aktivním způsobu života. 

1/2022-12/2023 6 000 JMK 

Počet držitelů 

karty Senior 

pas  

Počet 

poskytovatelů 

slev 

Podpora rodinných a 

seniorských aktivit 
OSV 

Podpora pro-rodinných a pro-seniorských 

aktivit prostřednictvím individuálních dotací. 

Cílem je podpora osvědčených projektů 

nebo nových aktivit neziskových 

organizací, na které není možné žádat 

prostřednictvím dotačních programů. 

1/2022-12/2023 5 000 JMK 

Počet 

podpořených 

projektů 
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Tematické opatření 2.4.2: Mapování sociálně vyloučených lokalit a zvýšení dostupnosti služeb v těchto oblastech 

Identifikace, aktualizace a popis sociálně vyloučených lokalit a porovnání stavu s již proběhlými mapováními. Myšleno zejména mimo město Brno, 

kde jsou vyloučené lokality dobře zmapovány a popsány. Na základě mapování je nutná spolupráce s městy, obcemi a neziskovými organizacemi 

při plánování a koordinaci sociálních služeb a zlepšení dostupnosti sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách. Opatření je zaměřeno na 

zvýšení dostupnosti sociálních služeb v těchto oblastech, a to včetně služeb pro seniory. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Aktualizace dat a mapy 

sociálně vyloučených 

lokalit v rámci aktivit RSK 

JMK 

ASZ 

Agentura pro sociální začleňování 

(odbor MMR) ve spolupráci s RSK JMK 

aktualizuje data a mapu sociálně 

vyloučených lokalit. Cílem aktivity je 

předcházet vzniku těchto lokalit, vytvářet 

preventivní opatření a komunikovat a 

spolupracovat s městy, obcemi a NNO, 

aby nedocházelo k negativním jevům. 

RSK JMK je zapojena jako partner a pro 

přenos informací mezi městy a obcemi. 

2022-2023 0 
Bez zdrojového 

financování 

Počet obcí 

zapojených 

do 

spolupráce 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 2.4.3: Podpora sociálního bydlení 

Podpora poskytování sociálního bydlení a sociální práce osobám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým (např. senioři, osoby 

se zdravotním postižením, oběti domácího násilí nebo mladé rodiny s dětmi). Opatření je dále zaměřeno na poskytování krizového bydlení, 

stávajících sociálních služeb prostřednictvím azylových domů, sociálních bytů nebo dostupných bytů. 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

podpora výstavby domů 

s byty zvláštního určení v 

Jihomoravském kraje pro 

rok 2022–2023 

ORR Podpora přípravy výstavby pro obce. 1/2022-12/2023 30 000 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 2.4.4: Podpora malokapacitních komunitních služeb 

Podpora dostupnosti a vzniku malokapacitních komunitních služeb, programů a zařízení, jejichž cílem je pomoci všem cílovým skupinám (mj. 

osobám s duševní poruchou, cizincům apod.). Předmětem je umožnit dotčeným osobám žít co nejvíce v podmínkách odpovídajících běžnému životu 

tj., uspokojit jejich zdravotní, psychické nebo sociální potřeby a dále rozvíjet soudržnost komunity a utvářet vhodné podmínky pro efektivní integraci 

cílových skupin a jejich zapojení do běžného života (mj. s ohledem na zvyšující se počet nově příchozích osob ze zahraničí). Začlenění osob s 

duševním onemocněním je pak aktuálně velice potřebné v souvislosti s realizací reformy psychiatrické péče. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Semináře k aktuálním 

tématům v oblasti 

duševního zdraví 

Práh jižní Morava 

se záštitou JMK 

Semináře s odborníky, jejichž smyslem 

je detabuizace psychických poruch a 

začleňování osob s duševními 

chorobami do běžného života. JMK se 

finančně podílí na realizaci těchto 

seminářů. 

2022-2023 80 

Práh jižní Morava, 

MZ ČR, JMK a 

další 

Počet 

uskutečněných 

seminářů 

 

  

nízká 

priorita 
 

  



Prioritní osa 2: Zdravotnictví a sociální oblast 

 
81 

Tematické opatření 2.4.5: Podpora bezbariérovosti veřejných objektů 

Kraj bude v maximální možné míře dbát na to, aby byly jak jím realizované projekty, tak jím podpořené projekty bezbariérové v souladu s platnou 

legislativou. Dále bude spolupracovat na jednotném metodickém přístupu bezbariérovosti veřejných objektů (např. úřady, školy, zdravotnická 

zařízení, objekty sociální péče, veřejná prostranství, sportoviště, cyklostezky atd.) a jejich komplexním zmapování pro široké využití veřejné správy 

a veřejnosti. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Realizace pouze 

bezbariérových staveb 

dle požadavků 

stavebních úřadů a 

norem 

OInv 

Všechny stavby realizované OINV JMK 

vykazují znaky bezbariérovosti dle 

daných požadavků stavebních úřadů, 

norem, případně NIPI. Zároveň jsou 

přednostně řešeny objekty škol, které 

jsou bariérové a přijímají osobu se 

sníženou schopností pohybu. 

2022-2023 
Bez finančních 

nákladů 
- - 

Dotační program 

Podpora rozvoje venkova 

JMK 

ORR 

DT1 – Podpora výstavby, obnovy a 

údržby občanské vybavenosti v majetku 

obcí do 3 000 obyvatel.  

1/2022-12/2023 3 000 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 

Krajský plán 

vyrovnávacích příležitostí 
OSV 

Cílem dokumentu je podporovat a 

rozvíjet významné oblasti života osob se 

zdravotním postižením. Jedná se 

zejména o oblast osvěty; přístupnosti 

staveb; dopravy a informací; vzdělávání 

a školství; zdraví a zdravotní péče; 

zaměstnávání; volnočasové aktivity – 

kultura, cestovní ruch a sport; a oblast 

sociálních věcí. 

2022+ Neznámý Neznámý - 

střední 

priorita 
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Prioritní osa 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území 

„Plynulá a udržitelná doprava na území kraje.“  

Dopravní infrastruktura  

Specifický cíl 3.1 Kvalitní dopravní síť kraje (vysoká priorita) 

Tematické opatření 3.1.1: Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby a rekonstrukce železniční infrastruktury pro meziregionální 
a vnitřní dopravu 

Kraj bude systematicky usilovat o zkvalitňování současné dopravní sítě a bude poskytovat maximální možnou součinnost při výstavbě chybějících 

úseků železniční infrastruktury na území kraje. Mezi stěžejní projekty patří přestavba nekapacitního železničního uzlu a přeložení brněnského 

hlavního nádraží, vybudování Boskovické spojky, modernizace a elektrifikace tratě č. 340 v úseku Blažovice – Veselí nad Moravou, elektrifikace 

tratě č. 244 v úseku Střelice – Moravský Krumlov a Ivančice, elektrifikace tratě č. 256 Žďár nad Sázavou – Nové Město – Tišnov, elektrifikace 

a zkapacitnění tratě do obce Zastávka u Brna (popř. pokračování dále ve směru na Jihlavu), dokončení revitalizace tratě č. 246 v úseku Břeclav – 

Znojmo a nové železniční spojení Brno – Znojmo. Opatření zahrnuje rovněž podporu přípravy a realizace železniční infrastruktury mezinárodního 

významu (TEN-T) např. Brno-Přerov, vysokorychlostní trať Praha – Brno – Břeclav aj. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora vytvoření 

vhodných podmínek a 

výstavby a rekonstrukce 

železniční infrastruktury 

pro meziregionální a 

vnitřní dopravu 

OD/KORDIS JMK 

Systematické usilování o zkvalitňování 

současné dopravní sítě a poskytování 

součinnosti při výstavbě chybějících 

úseků železniční infrastruktury na území 

kraje. 

 2022+ 0 

Bez financování, 

různé formy 

kladného lobbingu 

- 

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 3.1.2: Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby chybějících úseků klíčových silničních a dálničních spojení 
a zmírnění dopadů tranzitní dopravy 

Kraj bude systematicky usilovat o výstavbu chybějících a nedokončených úseků silniční a dálniční dopravní infrastruktury na svém území. Mezi 

stěžejní projekty silniční dopravy patří např. dostavba dálnice D52, D55 a velkého městského okruhu v Brně, vybudování nové silnice pro motorová 

vozidla č. I/43, rozšíření dálnice D1 nebo modernizace komunikace č. I/53. Jihomoravský kraj bude zároveň usilovat o zavedení takových opatření, 

jejichž cílem je udržet tranzit na dopravních komunikacích k tomu uzpůsobených, tj. bude usilovat o výstavbu obchvatů měst a obcí, které mají za 

cíl vymístit dopravu z center (dokončení obchvatu Znojma, vybudování obchvatu Mikulova a Břeclavi apod.). V obcích, kde nebude možné řešení 

pomocí obchvatů, se lze zaměřit na telematiku a zajištění chytrého průjezdu obcemi atd. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora vytvoření 

vhodných podmínek a 

výstavby chybějících 

úseků klíčových 

silničních a dálničních 

spojení a zmírnění 

dopadů tranzitní dopravy 

OD 

Systematické usilování o výstavbu 

chybějících a nedokončených úseků 

silniční a dálniční dopravní infrastruktury 

na svém území. 

2022+ 0 

Bez financování, 

různé formy 

kladného lobbingu 

- 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 3.1.3: Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových obecních komunikací 

Soustavná a kvalitní údržba a rekonstrukce krajské sítě silnic II. třídy, III. třídy, mostů a klíčových komunikací na území obcí za účelem zvýšení 

bezpečnosti provozu na silnicích (příkladem aktivity je mj. podpora budování mimoúrovňových křížení, které mohou přispívat ke zvyšování plynulosti 

dopravy a vyšší bezpečnosti chodců, např. v případě výstavby nadchodů). V rámci opatření bude vytvořena strategie zabývající se rekonstrukcí 

silniční sítě na území Jihomoravského kraje. 

 

 

Název aktivity / 

projektu 

Hodnotitel 

/ Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 

připravenosti a realizace 

projektu 

Doba realizace 

Od/do (měsíc/rok) 

Celkový 

rozpočet 

v tis. Kč 

Zdroj financování 
Indikátor 

výstupu 

II/409 Uherčice-

Vratěnín-Rancířov 4.-

5.stavba 

SÚS JMK Modernizace silnice, stavba v realizaci. 2020–2022 81 000 EFRR+SR+JMK - 

II/429 Bohdalice - 

Nesovice 
SÚS JMK 

Modernizace silnice, projekt v realizaci 

– financování zajištěno.  
2022–2023 193 000 EFRR+SR+JMK - 

II/377 Tišnov Riegrova 

- OK 
SÚS JMK Modernizace silnice, stavba v realizaci. 2021–10/2022 45 000 EFRR+SR+JMK - 

III/0501 Slavkov u 

Brna, průtah 
SÚS JMK Modernizace silnice, stavba v realizaci. 2021–2022 80 000 EFRR+SR+JMK - 

III/37937 Blansko, 

přemostění 
SÚS JMK Novostavba silnice, stavba v realizaci. 2021–2022 265 000 JMK/SFDI - 

II/425 Starovičky - 

Rakvice - Břeclav, I. 

etapa SO104 Podivín 

SÚS JMK Modernizace silnice, stavba v realizaci. 2022–2025 60 000 EFRR+SR+JMK - 

vysoká 

priorita 
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II/414 Drnholec - 

Mikulov, most ev.č. 

414-007 

SÚS JMK Modernizace silnice, stavba v realizaci. 2021–2022 55 000 JMK/SFDI - 

II/411 Uherčice - 

Korolupy - Vysočany 

(Bítov), I. et úsek st.3 

SÚS JMK Modernizace silnice, stavba v realizaci. 2022–2025 25 000 EFRR+SR+JMK - 

II/421 Zaječí  SÚS JMK Modernizace silnice. 2022–2024 108 000 EFRR+SR+JMK  - 

II/380 Hovorany - 

Mutěnice 
SÚS JMK Modernizace silnice. 2022–2025 72 000 EFRR+SR+JMK  - 

II/408 hranice kraje - 

Štítary  
SÚS JMK Modernizace silnice. 2022–2024 80 000 EFRR+SR+JMK  - 

II/385 Čebín obchvat SÚS JMK Novostavba silnice, stavba v realizaci. 2022–2023 435 000 EFRR+SR+JMK - 

II/425 Rekonstrukce 

mostu Brodské 425-

031 

SÚS JMK Modernizace silnice. 2023–2024 100 000 EFRR+SR+JMK+TTSK - 

II/372 Velké Opatovice 

- Chlum, extravilány 
SÚS JMK Modernizace silnice. 2021–2022 72 000 EFRR+SR+JMK - 

II/152 Moravské 

Bránice - Silůvky 
SÚS JMK Modernizace silnice. 2023–2025 85 000 EFRR+SR+JMK  - 

II/430 Brno, OK 

III/15283 
SÚS JMK Modernizace silnice. 2023–2025 50 000 EFRR+SR+JMK  - 

II/374 Obřany - 

Bílovice nad Svitavou 
SÚS JMK Modernizace silnice. 2023–2025 50 000 EFRR+SR+JMK  - 
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II/380 Telnice průtah SÚS JMK Modernizace silnice. 2023–2025 50 000 EFRR+SR+JMK  - 

II/379 Kotvrdovice - 

Senetářov - Podomí 
SÚS JMK Modernizace silnice. 2023–2025 55 000 EFRR+SR+JMK  - 

II/414 Drnholec - 

Novosedly 
SÚS JMK Modernizace silnice. 2023–2026 108 000 EFRR+SR+JMK  - 

II/414 Dobré Pole - 

Mikulov 
SÚS JMK Modernizace silnice. 2023-2026 108 000 EFRR+SR+JMK  

II/422 Ježov-Kyjov SÚS JMK Modernizace silnice. 2022–2025 50 000 EFRR+SR+JMK - 

III/3773, 3769 

Lomnice-Brumov-

Bedřichov-křiž. I/19 

extravilány (vč. mostů 

3773-008,009 

SÚS JMK Modernizace silnice. 2022–2023 60 000 JMK/SFDI - 

II/374 Boskovice - 

Lhota Rapotina, 

přeložka 

SÚS JMK Novostavba silnice. 2023–2024 100 000 JMK/SFDI - 

 II/152 Silůvky - 

Hajany 
SÚS JMK Modernizace silnice. 2023–2024 180 000 JMK/SFDI - 

II/374 Brno Černovická SÚS JMK Modernizace silnice. 2023–2025 300 000 JMK/SFDI - 

III/39615 Brod nad 

Dyjí most 39615-1 
SÚS JMK Modernizace silnice.  2022–2023 100 000 JMK/SFDI - 

Dotační program 

Podpora rozvoje 

venkova JMK 

ORR 
DT4 – podpora oprav obecních 

komunikací a chodníků. 
1/2022-12/2023 30 000 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 
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Tematické opatření 3.1.4: Rozvoj a rekonstrukce sítě bezpečných cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury 

Podpora rozvoje sítě bezpečných cyklostezek na území Jihomoravského kraje, které slouží ke každodenní dojížďce za zaměstnáním nebo do škol. 

Jedná se zejména o dojížďku do města Brna nebo jiných regionálních center zaměstnanosti, školství a služeb (zejména Blansko, Mikulov, Břeclav, 

Hodonín, Veselí nad Moravou, Kyjov, Znojmo nebo Vyškov). Cílem je rozvíjet napojení místních cyklostezek a cyklotras na mezinárodní (EuroVelo 

4, 9 a 13), národní a krajské cyklotrasy. Nedílnou součástí je rozvoj doprovodné infrastruktury prostřednictvím značení tras, instalace informačních 

tabulí, odpočívadel, úschoven kol nebo servisních stanic (provázanost s tematickým opatřením 6.2.1: Zajištění dostupnosti turistických cílů 

udržitelnými formami dopravy). Síť cyklostezek a cyklotras by v tomto ohledu měla mj. propojovat turistické atraktivity kraje a vytvářet kvalitní zázemí 

pro rekreaci a sport.  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

„Podpora rozvoje 

cyklistiky a cyklistické 

dopravy 

v Jihomoravském kraji 

v roce 2022, 2023“ 

ORR 

Cílem programu je podpora zkvalitnění 

infrastruktury cyklistické dopravy a 

rozvoj cykloturistiky jako součásti 

budování systému bezpečných 

mezinárodních, národních a krajských 

cyklostezek a cyklotras a tras MTB na 

území Jihomoravského kraje. Podpora 

rozvoje cykloturistiky je chápána jako 

součást péče o zdraví, snižování podílu 

individuální motorové dopravy, zdroj 

zábavy, rozvoj rekreace a cestovního 

ruchu. Vazba na TO 6.2.3. 

1/2022–12/2023 14 000 JMK 

Počet 

podpořených 

projektů 

  

střední 

priorita 
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Cyklostezka Brno - 

Jinačovice - Kuřim, úsek 

R1 

ORR 

Předmětem projektu je výstavba nové 

cyklostezky Brno (městská část 

Kníničky) – Jinačovice za účelem 

bezpečného dopravní spojení cyklistů a 

chodců do zaměstnání, do škol a za 

službami.  

2021-2022 18 113 

IROP (ITI BMO 

2014-20), státní 

rozpočet ČR, JMK 

Délka nově 

vybudované 

cyklostezky (2,96 

km); 

Počet 

parkovacích míst 

pro kola (8) 

Úsek cyklostezky 

EuroVelo 9 Blansko - 

Nový Hrad - Adamov 

ORR 

Předmětem projektu je výstavba nové 

cyklostezky ČKD Blansko-Nový hrad 

Adamov za účelem bezpečného 

dopravní spojení cyklistů a chodců do 

zaměstnání, do škol a za službami, 

cykloturistikou do Moravského Krasu, 

úsek leží na mezinárodní dálkové trase 

EuroVelo9.  

2023-2026 150 000 

IROP (ITI BMO 

2021-27), státní 

rozpočet ČR, JMK 

Délka nově 

vybudované 

cyklostezky (4,8 

km); 

Počet lávek 4 

přes řeku Svitavu  

Cyklistická stezka 

Rebešovice-Bobrava v 

návaznosti na 

cyklistickou stezku Brno-

Vídeň 

ORR 

Cyklistická a pěší stezka propojující 

obce DSO Šlapanicko ležící na jih od 

Brna s katastrálním územím Brna za 

účelem dojížďky do práce a škol. Stezka 

rovněž naváže na cyklostezku Brno-

Vídeň. Obce: Rebešovice, Želešice, 

Modřice, Brno. 

2022-2024 33 000 

IROP (ITI BMO 

2021-27), státní 

rozpočet ČR 

(SFDI), JMK  

Cyklostezka o 

délce 4,32 km, 

lávka 

Cyklostezka Jinačovice-

Kuřim 
ORR 

Zlepšení infrastruktury pro cyklisty a 

chodce mezi městy Kuřim - Brno - 

Jinačovice vybudováním nové asfaltové 

cyklostezky, úsek D1(Jinačovice-Kuřim), 

D1A (Rozdrojovice-Jinačovice). 

Návaznost na již realizovaný úsek R1, 

realizace 2021-2022. 

2022-2023 37 000 

IROP (ITI BMO 

2021-27), státní 

rozpočet ČR 

(SFDI), JMK 

Cyklostezka o 

délce 4,075 km, 

3x lávka 
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Transborder přes řeku 

Moravu, lokalita Vnorovy 
ORR 

Transbordér na Vodohospodářském uzlu 

Vnorovy v křížení Baťova kanálu s řekou 

Moravou propojující cyklostezku podél 

Baťova kanálu (Moravskou stezkou) 

s dálkovou trasou EuroVelo4 

v návaznosti na Cyklotrasu Strážnice – 

Petrov" 

2022-2023 44 100 

JMK, Interreg V-A 

Slovenská republika 

- Česká republika 

2021-2027 

Transbordér 

v délce 63 m 

Podpora budovania 

bezpečnej infraštruktúry 

pre cyklistov a jej 

propagácia v rámci 

cezhraničnej spolupráce 

JMK a TTSK 

ORR 

Zlepšení atraktivnosti kulturního a 

přírodního dědictví prostřednictvím 

bezpečné infrastruktury pro cyklisty, 

společné propagace bezpečné 

cyklistické dopravy a cykloturistiky na 

cyklostezkách a cyklotrasách na Baťově 

kanálu v okolí řeky Moravy, která tvoří 

společnou hranici mezi JMK a TTSK.  

Partnery projektu je TTSK a DSO Baťův 

kanál. Žádost projektu je ve fázi 

hodnocení. Vazba na TO 6.6.2. 

2022-2023 1 384 

JMK, Interreg V-A 

Slovenská republika 

- Česká republika 

2014-2020 

Počet 

realizovaných 

aktivit 
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Tematické opatření 3.1.5: Rozvoj infrastruktury městské kolejové dopravy 

Podpora rozvoje tramvajové sítě na území města Brna a vybudování severojižního kolejového diametru. Příkladem je výstavba prodloužení 

tramvajové trati do Staré Líšně. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora rozvoje 

tramvajové sítě na území 

města Brna a 

severojižního kolejového 

diametru 

OD Účast na jednáních, lobování.  2022+ 0 - - 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 3.1.6: Rozvoj Mezinárodního letiště Brno-Tuřany a doprovodné dopravní infrastruktury 

Zajištění leteckého spojení Mezinárodního letiště Brno-Tuřany s mezinárodními uzlovými letišti za účelem usnadnění osobní přepravy v rámci celého 

světa. Opatření by mělo směřovat mj. k výstavbě železniční zastávky u brněnského letiště, které umožní spojení s centrem Brna významně 

zjednoduší přesun cestujících. Součástí opatření zasadit se o rozvoj obslužné infrastruktury. 

 
 
 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období.  

  

nízká 

priorita 
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Tematické opatření 3.1.7: Podpora vzdělávacích, osvětových a komunikačních aktivit za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy 

Zvýšení bezpečnosti provozu prostřednictvím vzdělávání, osvěty a komunikačních aktivit v MŠ, ZŠ, SŠ, dopravních prostředcích IDS JMK atd. 

(např. osvětové a vzdělávací programy zaměřující se na bezpečnost provozu, následky nehod, první pomoc, ekologické dopady různých forem 

dopravy nebo organizace kampaní v rámci dopravních prostředků Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje se zaměřením na 

dodržování pravidel silničního provozu). 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Zajištění činností Besip 

na území JMK 
OD 

Zajištění činností v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu na území 

Jihomoravského kraje v roce 2018, a to 

prostřednictvím zajištění výuky dopravní 

výchovy na dětských dopravních 

hřištích, zajištění dopravních soutěží 

mladých cyklistů, zajištění dopravně-

výchovných, dopravně-preventivních a 

dopravně-bezpečnostních akcí pro 

širokou veřejnost a zajištění školení a 

seminářů pro učitele a pracovníky 

dopravní výchovy, učitele ZŠ a ostatní 

subjekty a pracovníky podílející se na 

činnostech souvisejících s prevencí 

bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

 3.-11. každý rok 3 200 Fond Besip 

Realizovaný 

projekt 

s dílčími 

indikátory 

Podpora vzniku a rozvoje 

dětských dopravních 

hřišť 

OD 

Podpora vzniku a rozvoje dětských 

dopravních hřišť formou investičních a 

provozních dotací. 

3.-11. každý rok 3 000 Fond Besip 

Počet 

podpořených 

hřišť 

nízká 

priorita 
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Tematické opatření 3.1.8: Podpora logistických terminálů kombinované dopravy 

Vytvoření podmínek pro vznik logistických terminálů umožňujících svými parametry kombinovanou přepravu nákladu po železnici, silnici a leteckou 

dopravou. Vybudování logistických terminálů v návaznosti na již existující železniční tratě a silniční síť. 

  
vysoká 

priorita 
 

  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora výstavby 

logistických terminálů 

kombinované dopravy 

OD Účast na jednáních, lobování.  2022+ 0 

Bez financování, 

různé formy 

kladného lobbingu 

- 
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Systém veřejné dopravy 

Specifický cíl 3.2 Zvýšení obslužnosti území a efektivní Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (vysoká priorita) 

Tematické opatření 3.2.1: Rozvoj systémů veřejné dopravy a podpora spolupráce se sousedními regiony 

 Optimalizace stávající sítě, rozšíření IDS JMK nebo rozvoj tarifní integrace regionálních linek, modernizace odbavení cestujících. Propojení se 

sousedními kraji a státy pravidelnými linkami v souvislosti s existující poptávkou po dopravě.  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Rozvoj odbavovacích 

systémů v nových vlacích 

a v železničních stanicích 

OD/KORDIS JMK 

Vybavení nových jednotek Moravia ve 

vlastnictví JMK automaty na prodej 

jízdenek, vybavení železničních stanic 

chytrými validátory s prodejem jízdních 

dokladů. 

1/22–6/23 47 800 

KORDIS JMK, 

JMK, (IROP 2021-

27) 

Vybavení 

jednotek a 

stanic 

automaty a 

validátory 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 3.2.2: Výstavba efektivně umístěných přestupních terminálů vč. výstavby a rozvoje sítě záchytných parkovišť a služeb 
pro další formy navazující dopravy 

Podpora výstavby přestupních terminálů, záchytných parkovišť typu P+R („zaparkuj a jeď“), K+R („polib a jeď“), B+R („přijeď na kole a jeď“) a zajištění 

odpovídajícího sociálního zázemí a doprovodné infrastruktury a služeb (např. stojany pro jízdní kola, občerstvení, maloobchodní služby, 

bezbariérové prvky). 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Sjednocení informačního 

systému o P+R a dalších 

službách v Mobility as a 

Service (MaaS) v BMO 

OD/KORDIS JMK 

Postupné budování informačního 

systému o záchytných parkovištích a 

jejich službách v Jihomoravském kraji. 

 01/2022–12/2023 6 000 

IROP (ITI BMO 

2021-27), JMK, 

KORDIS 

- 

Vybudování záchytných 

parkovišť 

u nejnavštěvovanějších 

turistických cílů JMK 

/Lednicko-valtický areál, 

Mikulov, Moravský kras a 

další/. Propojení 

parkovišť s turistickou 

hromadnou dopravou. 

OKPP, 

OD/KORDIS JMK 

Cílem projektu je podpora budování 

záchytných velkokapacitních parkovišť 

napojených na linky veřejné hromadné 

dopravy. 

1/2022-12/2023 Neznámý JMK 

Počet 

vybudovaných 

záchytných 

parkovišť a 

zastávek 

veřejné 

hromadné 

dopravy 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 3.2.3: Zvýšení atraktivity a přístupnosti veřejné dopravy v kraji  

Zvýšení komfortu prostředků veřejné dopravy včetně modernizace přestupních terminálů (např. zajištění bezbariérovosti, přístup k internetu a 

dobíjecím zásuvkám, rozšíření sítě informačních panelů a poskytování informací o spojích – odjezdy, příjezdy a zpoždění spojů nebo čistota 

interiéru). 

 

  

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období.  

 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 3.2.4: Podpora modernizace vozového parku veřejné dopravy 

Nákup nových vozidel (kolejové i silniční dopravy) a modernizace stávajícího vozového parku pro veřejnou dopravu. Zaměřit se na taková vozidla 

a technická řešení, která budou mj. ekologicky šetrná k životnímu prostředí. Součástí tematického opatření je podpora z hlediska vyšší bezpečnosti 

cestujících a zvýšení bezbariérovosti vozového parku Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Pořízení nových 

železničních 

elektrických jednotek 

do majetku 

Jihomoravského kraje 

OD 

Projekt řeší potřebu zkvalitnění vozového parku 

na páteřních regionálních linkách S2 a S3 

Integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje prostřednictvím pořízení 37 

ks nových elektrických jednotek pro železniční 

osobní dopravu. Počet je zdůvodněný provozním 

konceptem taktové dopravy páteřních linek 

regionální dopravy, frekvencemi cestujících a 

výhledem rozvoje Integrovaného dopravního 

systému Jihomoravského kraje. Jednotky budou 

jednosystémové, splňující požadavky na 

bezbariérovost, bezpečnost a komfort cestujících. 

 11/2019–12/2022 8 047 589 OP D, EIB, JMK - 

Postupná 

modernizace 

vozového parku 

autobusové dopravy 

OD 

Zvyšování požadavků na kvalitu poskytované 

služby u autobusových dopravců, zvyšování 

podílu bezbariérových vozidel a vozidel 

vybavených klimatizací. 

01/22–12/23  

V rámci 

uzavíraných 

smluv 

JMK  

střední 

priorita 
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Postupná 

modernizace 

vozového parku 

železniční dopravy 

OD 

Zvyšování požadavků na kvalitu poskytované 

služby u železničních dopravců, tlak na 

nasazování nových či modernizovaných vozidel 

nezávislé trakce. 

01/22–12/23  

V rámci 

uzavíraných 

smluv 

JMK  
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Tematické opatření 3.2.5: Technická podpora projekčních prací 

Zajištění podpory obcím a svazkům měst a obcí při přípravě projektů v oblasti dopravy, a to prostřednictvím spolupráce mezi Jihomoravským krajem, 

KORDIS JMK a obcemi (např. plánování infrastruktury přestupních terminálů, stanic, zastávek nebo úpravy komunikací v intravilánech obcí a měst). 

nízká 

priorita 
 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace  

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Projektová příprava 

terminálů a zastávek 

Integrovaného 

dopravního systému JMK 

OD Podpora obcím při projekční činnosti.  2022-2023 400  JMK - 
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Tematické opatření 3.2.6: Podpora a rozvoj příměstské kolejové dopravy 

Rozvoj příměstské kolejové dopravy má pozitivní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel. Změna v uvažování obyvatel území o způsobu přepravy 

do zaměstnání, škol a službami prostřednictvím kolejové dopravy znamená do budoucna snížení znečištění ovzduší a hlukové zátěže způsobených 

individuální automobilovou dopravou. Jedná se o posílení počtu spojení a kapacity příměstské kolejové dopravy z důvodu nedostatečné kapacity 

MHD a také dopravní nepropustnosti území a častým kongescím, pokud to kapacita železniční infrastruktury a finanční prostředky v rozpočtu JMK 

dovolí. 

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období.  

  

nízká 

priorita 
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Budoucnost mobility (Future mobility) 

Specifický cíl 3.3 Snížení uhlíkové stopy dopravního sektoru kraje (střední priorita) 

Tematické opatření 3.3.1: Podpora udržitelných forem dopravy 

Podpora využívání systému veřejné dopravy nebo individuální sdílené dopravy (např. jízdních kol, skútrů, automobilů) včetně autonomních vozidel. 

Účelem je zvyšovat podíl těchto forem dopravy na celkovém přepravním výkonu. Jednou z priorit Jihomoravského kraje, která náleží do tohoto 

tematického opatření, je podpora rozvoje infrastruktury pro vozidla poháněná elektřinou, stlačeným zemním plynem nebo vodíkem. Prioritou je také 

udržení kvality veřejných služeb a činností zabezpečovaných JMK. 

střední 

priorita 
 

  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Propagace udržitelných 

forem dopravy – IDS 

JMK a cyklodopravy, 

podpora dopravy do 

turistických destinací  

OD/KORDIS JMK 

Využití disponibilních prostředků pro 

propagaci IDS JMK a dalších forem 

dopravy – zejména prostřednictvím LCD 

panelů v autobusech a vlacích, bannerů 

na vozidlech a na nádražích. 

1/22–12/23 1 000 
KORDIS JMK + 

JMK 
- 
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Tematické opatření 3.3.2: Příprava a zavádění řešení MaaS (Mobility as a Service) a inteligentních dopravních informačních, tarifních a 
řídících systémů 

Zvýšení efektivity dopravy prostřednictvím inteligentních dopravních informačních, tarifních a řídících systémů. Optimalizace dopravní dostupnosti 

za základní občanskou vybaveností (zdravotní a sociální služby, orgány veřejné správy nebo pošty), a to prostřednictvím sběru velkých dat a jejich 

vyhodnocováním, měřením dopravy a vytvořením optimálního dopravního modelu. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Systematická podpora 

konceptu Mobility as a 

Service (MaaS) v BMO a 

JMK 

OD/KORDIS JMK 

Propojování veřejné dopravy v kraji 

s alternativními způsoby dopravy s cílem 

ještě více zlepšit dopravní obslužnost a 

podpořit spolupráci veřejné dopravy 

s dalšími dopravními módy. 

1/23–12/23 9 000 
IROP (ITI BMO 

2021-27) 
- 

střední 

priorita 
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Životní prostředí, technická infrastruktura, 

rozvoj venkova a zemědělství 
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Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství 

„Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.“  

Životní prostředí  

Specifický cíl 4.1 Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu (střední priorita) 

Tematické opatření 4.1.1: Realizace pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny  

Podpora efektivních a účinných komplexních pozemkových úprav, které budou vytvářet podmínky pro šetrné hospodaření vlastníků půdy. 

Prostřednictvím realizace opatření mají být pozemky prostorově a funkčně uspořádány tak, aby zabezpečovaly odpovídající prostupnost krajiny. 

Nastavení efektivního plánování využití území v zemědělství při promyšlené tvorbě krajinné mozaiky se zastoupením mokřadů, malých vodních 

ploch, protierozních opatření, lesních porostů a dalších přírodních prvků, které mají pozitivní vliv na vodní režim krajiny, biodiverzitu a stabilitu, ale 

také polních cest. 

 

Název aktivity 

/ projektu 

Hodnotitel 

/ Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a realizace 

projektu 

Doba 

realizace 

Od/do 

(měsíc/rok) 

Celkový 

rozpočet 

v tis. Kč 

Zdroj 

financování 

Indikátor 

výstupu 

Dotační program 

„Podpora 

adaptačních 

opatření na změnu 

klimatu 2022, 

2023“ 

ORR 

Účelem dotačního programu je realizace aktivit, které podpoří 

opatření plánovaná na základě pozemkových úprav, jež nebylo 

možné především z finančních důvodů realizovat (např. výsadba 

zeleně, protierozní opatření, malé vodní plochy v krajině. (DT1, 

DT3, DT4). 

1/2022–12/2023 

 

20 000 

 

JMK 

Počty 

podpořených 

projektů 

  

vysoká 

priorita 
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Projekt „Posílení 

resilience venkova 

prostřednictvím 

aktivizace lokálních 

aktérů a vlastníků 

půdy“ 

Mendelu, 

MU, Ústav 

geoniky AV 

ČR, Envipor, 

s.r.o./JMK je 

aplikační 

garant 

Předmětem předkládaného projektu je aktivizace 

pravděpodobně poslední instance, jejíž potenciál zatím nebyl 

dostatečně prozkoumán, natož využit samotnými vlastníky půdy 

ke zlepšení hospodaření s půdou. Konkrétně je cílem projektu 

zvýšit povědomí a odpovědnost vlastníků půdy (vč. obcí) za 

hospodaření na jejich půdě, a to za účelem posílení resilience 

krajiny. Projekt je v realizaci. 

4/2020–3/2023 0 TAČR 

Cílený 

soubor 

doporučení 

pro vlastníky 

pozemků 

Podpora realizace 

pozemkových 

úprav 

OŽP 
Podpora realizace pozemkových úprav v rámci osvětové činnosti 

a pozitivního lobbingu. 
2022+ 0 

Bez financování, 

různé formy 

kladného 

lobbingu 

- 
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Tematické opatření 4.1.2: Realizace opatření vedoucích ke zvládnutí rizik hydrologických extrémů 

V rámci zvýšení odolnosti sídel a krajiny bude usilováno o zvýšení podpory retence vody v krajině a zajištění udržitelného hospodaření s vodou 

(např. zasakování, zvýšení zásob a využívání srážkových vod) a funkčně propojené systémy ekologicky stabilních ploch zeleně. Důležitou roli budou 

hrát vodní a vegetační plochy, které ovlivňují sídelní mikroklima. Mezi příklady směrování podpory patří protipovodňová opatření (např. budování 

průlehů nebo poldrů), výstavba, obnova či rekonstrukce malých vodních nádrží (např. obnova a budování rybníků, mokřadů, tůní, požárních nádrží 

a drobných vodních toků) nebo zvýšení kapacity a úprava původních přirozených koryt vodních toků včetně obnovy jejich průtočnosti. Pro podporu 

realizace projektů je možnost čerpání krajských, národních a evropských dotací (Dotační portál JMK, MZE, MŽP). 

střední 

priorita 
 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

„Podpora adaptačních 

opatření na změnu 

klimatu 2022, 2023“ 

ORR 

Účelem dotačního programu jsou 

adaptační opatření, která podpoří 

zadržení vody v krajině 

prostřednictvím např. budování a 

rekonstrukce malých vodních ploch, 

mokřadů, tůní, výsadba zeleně atd. 

K TO se vážou dotační tituly: DT1, 

DT3, DT4. 

1/2022–12/2023 20 000 JMK 

Počty 

podpořených 

projektů 

Obnova vodních ploch 

v rámci historických 

parků a zahrad /retence 

dešťové vody a její 

případné využití 

k závlaze/ 

OKPP 

Podpora projektů obnovy a údržby 

historických zahrad a parků 

/především v majetku JMK/ - 

záměrem je využít obligatorní péči 

o krajský majetek, zkvalitnit životní 

prostředí a zvýšit atraktivitu 

potenciálních turistických cílů 

1/2022-12/2023 Neznámý JMK 

Počet 

podpořených 

projektů 
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Retence dešťové vody 

na zámku v Mikulově 
OKPP 

Využití možností retence dešťové 

vody v historických prostorách 

zámeckého areálu. 

1/2022-12/2023 Neznámý JMK - 

Spoluúčast RRAJM na 

přípravě projektů 
JMK 

Spoluúčast RRAJM na přípravě 

projektů v rámci chystaných výzev 

OP ŽP. 

2022-2023 Neznámý JMK 
Počet 

projektů 

Aktivity vedoucí 

k případnému využití 

důlních vod 

ORR 

Aktivity konané na základě 

zpracované Rešerše podkladů 

k využití důlních vod v bývalých 

dobývacích územích Jihomoravských 

lignitových dolů v uhelné pánvi 

Rosicko-Oslavanska. 

1/2022-12/2023 Neznámý Neznámý Počet aktivit 
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Tematické opatření 4.1.3: Obnova a péče o významné krajinné prvky vedoucí ke snížení vodní a větrné eroze a rozvíjení biologické 
rozmanitosti 

Obnovou významných krajinných prvků v území (např. remízky, lesy, vodní toky, rybníky, mokřady, meze, větrolamy a trvalé travní plochy) má 

Jihomoravský kraj za cíl snížení dopadů větrné a vodní eroze krajiny a rozvoj biologické rozmanitosti. Kraj se zaměří na péči (obhospodařování) a 

výsadbu zeleně, která je v jeho vlastnictví a je nedílnou součástí sítě silnic II. a III. třídy.  

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

„Podpora adaptačních 

opatření na změnu 

klimatu 2022, 2023“ 

ORR 

Účelem dotačního programu jsou 

adaptační opatření, která podpoří 

hospodaření s povrchovou a podzemní 

vodou a posílí retenci vody v krajině. 

K TO se vážou dotační tituly: DT1, DT2, 

DT3. 

1/2022–12/2023 

 

20 000 

 

JMK 

Počty 

podpořených 

projektů 

Soustavná podpora 

výsadby a péči zeleně 

jako součást silnic II. a 

III. tříd. 

OD 

Výsadba cca 1000 ks dřevin ročně a 

péče o zeleň u krajských silnic II. a III. 

tříd. 

2022+ 2 000/rok JMK 

Zajištění 

udržitelnosti 

projektu 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 4.1.4: Podpora osvětové činnosti v oblasti klimatické změny  

Podpora osvěty, vzdělání a popularizace výzkumu zabývající se dopady postupující klimatické změny (např. podpora výukových programů ekologie 

nebo popularizace způsobů snížení dopadu vlastního jednání na životní prostředí). Kraj bude v tomto kontextu upozorňovat na problémy spojené 

s konzumním chováním, zdůrazňovat zásady cirkulární a udržitelné ekonomiky a zaměřovat se na představení realizovaných úspěšných projektů 

jako dobrou praxi, včetně spolupráce s dalšími subjekty (environmentální osvětové organizace, školy, MAS, svazky obcí atp.). 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti 
a realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

v oblasti 

environmentálního 

vzdělávání, výchovy a 

osvěty 

OŽP 

Cílem dotačního programu je finanční 

podpora investičních a neinvestičních 

činností nevládních neziskových organizací, 

obcí Jihomoravského kraje a škol, jejichž 

zřizovatelem není kraj. Dotační program je 

zaměřen na vzdělávací a osvětové akce a 

činnosti v oblasti environmentální 

vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením 

na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže 

i dospělých do péče o životní prostředí. 

1/2022-12/2022 2 000 JMK 

Počty 

podpořených 

projektů 

Kampaň Kraj bez plastu ÚŘK 

Pokračování osvětové kampaně zaměřené 

na eliminaci odpadu z jednorázových plastů. 

Obce a dobrovolné svazky obcí zapojené do 

Projektu Zdravý kraj mohou být na základě 

své žádosti podpořeny darováním vratných 

nápojových kelímků, případně jiného nádobí. 

2022-2023 200 JMK 

Počet 

distribuovaných 

vratných 

nápojových 

kelímků 

 

střední 

priorita 
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Tematické opatření 4.1.5: Výsadba původních a odolných druhů rostlin 

Výsadba původních a odolných druhů rostlin nebo změna druhové a prostorové skladby rostlin odpovídající stanovišti, která dopomůže k adaptaci 

na změnu klimatu a zajištění následné péče o zeleň. Dále by měly být aplikované šetrnější a přírodě bližší formy hospodaření (např. agrolesnictví), 

které povedou ke zvýšení stability a odolnosti krajiny. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

„Podpora adaptačních 

opatření na změnu 

klimatu 2022, 2023“ 

ORR 

Účelem dotačního programu jsou 

adaptační opatření zaměřená na 

podporu výsadby veřejné zeleně 

větrolamy, aleje, stromořadí, sady atd. 

s ohledem na výsadbu odolných a 

původních dřevin a křovin a následnou 

péči o zeleň. K TO se vážou dotační 

tituly: DT1, DT2, DT3. 

1/2022-12/2023 20 000 JMK 

Počty 

podpořených 

projektů 

Soustavná podpora 

uplatňování výsadby 

původních a stanovištně 

odpovídajících druhů 

rostlin a dřevin.  

OŽP 

Soustavná podpora realizace výsadeb 

původních a stanovištně odpovídajících 

druhů rostlin a dřevin v rámci 

vyjadřovací, konzultační a metodické 

činnosti OŽP.  

2022+ 0 Bez financování - 

Dotační program 

Podpora včelařství 
ORR 

DT3 – podpora výsadby včelařsky 

významné zeleně.  
1/2022-12/2023 1 000 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 4.1.6: Podpora opatření vedoucích ke snížení větrné eroze 

Podpora organizačních (výběr pěstovaných plodin, pásové střídání plodin, tvar a velikost pozemků), agrotechnických (zadržení vody v půdě, úprava 

struktury půdy) a technických opatření (přenosné zábrany a výsadba větrolamů). 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace  

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

„Podpora adaptačních 

opatření na změnu 

klimatu 2022, 2023“ 

ORR 

Účelem dotačního programu je realizace 

adaptačních opatření vedoucích ke 

snížení větrné eroze a podpoře výsadby 

dřevin a křovin (větrolamy, aleje, 

stromořadí). K TO se vážou dotační 

tituly: DT1, DT2, DT3. 

1/2022-12/2023 20 000  JMK 

Počty 

podpořených 

projektů 

Podpora opatření 

vedoucích ke snížení 

větrné eroze 

OŽP 

Systematická podpora opatření 

vedoucích ke snížení větrné eroze 

v rámci osvětové a metodické činnosti a 

v rámci vyjadřovací činnosti k územním 

plánům a konkrétním záměrům. 

2022+ 0 

Bez financování, 

různé formy 

kladného lobbingu 

- 

 
  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 4.1.7: Podpora aktivit vedoucích ke snížení spotřeby vody 

Nastavení systému snížení spotřeby vody, včetně nastavení interních pravidel, v objektech Krajského úřadu Jihomoravského kraje, případně jeho 

příspěvkových organizací. KÚ Jihomoravského kraje a jeho příspěvkové organizace budou vzorem v této oblasti. Opatření také zahrnuje podporu 

osvěty jak obcí, tak veřejnosti v rámci této problematiky. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Snižování spotřeby vody 

v budovách KrÚ 
OKŘ 

Při rekonstrukcích stávajících sociálních 

zařízení v budovách KrÚ využívat 

prostředky ke snížení spotřeby vody. 

1/2022-12/2022 2 000 JMK 

Počet 

provedených 

rekonstrukcí 

 
  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 4.1.8: Podpora obnovy lesních porostů 

Podpora komplexního řešení problematiky chřadnutí lesů a snižování jejich kvality z důvodu probíhajících klimatických změn, sucha, nevhodného 

stanoviště, věkového a druhového složení lesních porostů, působení hmyzích škůdců, dřevokazných hub a klimatických činitelů. Cílem je zvýšení 

biodiverzity, stability a odolnosti lesních ekosystémů (odolné a původní dřeviny na odpovídajících stanovištích) proti abiotickým a biotickým činitelům. 

Tematické opatření částečně souvisí s TO 4.1.2, 4.1.3 a 4.1.5.  

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období.  

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 4.1.9: Podpora eliminace hrozby přemnožení kalamitních druhů hmyzu 

Podpora osvěty, mapování, proškolení o vhodných postupech a vyčlenění finančních prostředků za účelem eliminace rizika přemnožení kalamitních 

druhů hmyzu (např. gradace komárů), kteří mohou významně ohrozit zdravotní, ekonomický i ekologický stav území. Nejvíce ohroženými částmi 

kraje jsou záplavové oblasti, zvláště pak území podél řek Morava a Dyje, dále smrkové monokultury a oslabené druhy dřevin. V oblasti přemnožení 

komárů je důležitá i přeshraniční spolupráce s Rakouskem z důvodu migrace těchto druhů. Klíčovou činností pro eliminaci rizik přemnožení je jeho 

monitoring, včasné odhalení a vymezení vhodného načasování pro aplikaci biologických larvicidů (přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých 

vývojových stupních).  

 
 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období.  

  

střední 

priorita 
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Specifický cíl 4.2 Zlepšení kvality ovzduší (střední priorita) 

Tematické opatření 4.2.1: Podpora obnovitelných zdrojů energie 

Podpora samotné výroby nebo kombinované výroby elektřiny a tepla prostřednictvím využití obnovitelných zdrojů energie v soustavách zásobování 

elektřinou a teplem včetně odpovídajícího přizpůsobení technických sítí (např. výstavba větrných elektráren, instalace solárních systémů, zdrojů 

tepla a elektřiny využívajících biomasu nebo bioplyn) vedoucí ke snižování negativních částic v ovzduší.  

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Snížení emisí z lokálního 

vytápění domácností 

v Jihomoravském kraji III 

ORR 

Cílem projektu je výměna 

neekologických zdrojů tepla v rodinných 

domech za nové ekologické zdroje 

vytápění. 

2019-2024 147 110,8 Fondy EU 

Počet 

vyměněných 

neekologických 

zdrojů vytápění 

Snížení emisí z lokálního 

vytápění domácností v 

Jihomoravském kraji IV 

ORR 

Cílem projektu bude výměna 

neekologických zdrojů tepla v rodinných 

domech a bytových jednotkách bytových 

domů za nové ekologické zdroje 

vytápění. Podpora je určena pro 

nízkopříjmové domácnosti. 

2022-2029 

67 806,8 + 

pohyblivá složka 

dle zájmu ze 

strany žadatelů 

Fondy EU 

Počet 

vyměněných 

neekologických 

zdrojů vytápění 

  

nízká 

priorita 
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Tematické opatření 4.2.2: Osvěta a zvyšování motivace pro přechod k ekologicky více šetrným způsobům vytápění 

Osvěta vedoucí k omezení využívání lokálních topenišť, k racionalizaci energetické spotřeby a aplikaci ekologičtějších forem systémů vytápění 

v domácnostech (např. monitoring stavu ovzduší, cílená environmentální výchova prezentující dopad znečištění ovzduší na zdraví lidí v oblastech 

s dlouhodobě špatným stavem ovzduší, komunikace s obcemi a vzdělávacími subjekty, kotlíkové dotace, možnost využití alternativních zdrojů 

vytápění).  

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Osvěta/zvyšování 

motivace pro přechod 

k ekologicky více 

šetrným způsobům 

vytápění domácností 

ORR/OŽP 

Podpora realizace osvětových činností a 

zvyšování motivace pro přechod 

k ekologicky více šetrným způsobům 

vytápění (lokální topeniště) v rámci 

osvětové činnosti, pozitivního lobbingu, 

podpora preferovaných opatření v rámci 

činností ORR/OŽP.  

2022+ 0 

Bez financování, 

různé formy 

kladného lobbingu 

 

Distribuce edukativních 

materiálů informativního 

materiálu „Jak správně 

topit“ na všechny ORP 

v kraji  

OŽP 

Materiál bude distribuovány v rámci 

porad s obcemi, nebo přímo zasílány do 

datových schránek na představitelé měst 

a obcí k místnímu využití.  

2022 0 

Financováno 

z projektu LIFE a 

poskytnuto MŽP. 

Počet 

předaných 

materiálů 

 

nízká 

priorita 
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Tematické opatření 4.2.3: Snížení koncentrace prachových částic v ovzduší 

Opatření cílí na zlepšení stavu ovzduší s ohledem na vysoce nadměrný limit prachových částic v některých oblastech na území Jihomoravského 

kraje (např. oblast Zvonařky v Brně). Prachové částice představují jeden z nejvýznamnější problémů v kvalitě ovzduší v rámci celé České republiky 

a je nutné této problematice věnovat v budoucnosti dostatečnou pozornost. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Osvěta pro předcházení 

a omezování prašnosti 

při výstavbě  

OŽP 

Zpracování analýzy problémových zdrojů 

a staveb z hlediska prašnosti při jeho 

provádění i provozu. Zpracování 

doporučení dobré praxe použitelné pro 

stavebníky, OŽP ORP a stavební úřady 

2022-2023 150 JMK 

Realizace 

informativního 

materiálu 

Vyhodnocení kvality 

ovzduší v JMK – odborný 

podklad pro rozhodovací 

činnost státní správy i 

samosprávy 

OŽP 

Odborná studie kvality ovzduší v JMK na 

základě dat imisního monitoringu, a to 

pro znečišťující látky – PM10, PM2,5, NO2 

a troposférický O3. 

2022+ 50  JMK 
Realizace 

materiálu 

Detailní monitoring 

polycyklických 

aromatických uhlovodíků 

v návaznosti na 

zpřesnění PZKO zóny 

Jihovýchod CZ06Z 

2020+ (PAUPZKO) 

OŽP 

Projekt detailního proměření kvality 

ovzduší vč. benzo[a]pyrenu na 60 

lokalitách Jihomoravského kraje. 

Výstupem projektu bude 

Akční plán JMK (AP JMK) s návrhy 

relevantních opatření pro omezení 

zjištěného typu znečištění ovzduší či 

zmírnění následků jeho působení. 

2022-2024 0 
Veřejné zdroje – 

SFŽP 

Zpracovaný 

návrh AP 

JMK 

nízká 

priorita 
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Specifický cíl 4.3 Snižování dopadů lidské činnosti (střední priorita) 

Tematické opatření 4.3.1: Podpora snižování energetické náročnosti budov a osvěta v oblasti spotřeby energií 

Osvěta vedoucí k racionalizaci energetické spotřeby vedoucí k aplikaci úsporných energetických opatření – zateplování objektů, přechodu na 

efektivnější systémy vytápění, výměny oken a realizace dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov (včetně komplexního 

energetického managementu). KÚ Jihomoravského kraje a jeho příspěvkové organizace budou vzorem v této oblasti (zahrnuje jak nastavení 

interních pravidel snížení energetické náročnosti, tak samotnou realizaci opatření). 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do (měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Aktivní podpora zavádění 

opatření na 

nízkoenergetický 

standard budov 

OInv/PO JMK 

Všechny stavby realizované OINV JMK a 

PO, kde je konzultován záměr, jsou 

prováděny v maximální efektivní míře úspor 

energií. Příkladem jsou výjezdní základny 

ZZS, kde je dosaženo parametrů téměř 

nulových objektů. 

2022-2023 
Bez finančních 

prostředků 
- - 

Solární panely na výrobu 

el. energie, Brno, Cejl 73 
OKŘ 

Další pořízení a instalace solárních panelů 

na objekt KrÚ na Cejlu na výrobu elektrické 

energie. 

2021-2022 1 500 JMK, Fondy EU - 

Výměna oken v budově 

Žerotínovo náměstí 3, 

Brno a rekonstrukce 

světlíků na střeše budovy 

Žerotínovo náměstí 3, 

Brno 

OKŘ 

Výměna stávajících plastových oken, 

balkonových dveří a renovace původních 

dřevěných a kovových oken s výměnou 

převislých parapetů. Současně bude 

provedena rekonstrukce tří stávajících 

střešních polykarbonátových světlíků 

včetně renovace jejich nosné konstrukce. 

2021-2023 50 000 JMK, OP ŽP - 

střední 

priorita 

 

 



Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství  
 
 

 

 
120 

Vyšší odborná škola 

zdravotnická Brno – 

Výměna oken 

OŠ/OINV/ Vyšší 

odborná škola 

zdravotnická Brno 

Výměna oken. 2022-2023 53 000 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

- 

Realizace energeticky 

úsporných opatření 

OŠ/OINV/ 

Gymnázium Brno, 

Slovanské 

náměstí, 

příspěvková 

organizace 

Realizace energeticky úsporných opatření. 2022-2023 51 870 

Fondy EU, státní 

rozpočet ČR, 

JMK 

- 

Certifikovaný systém 

hospodaření s energií v 

Jihomoravském kraji 

OM 
Trvalá osvěta a pravidelné audity v krajem 

řízených organizacích. 
2018+ Neznámý Neznámý 

Snižování 

spotřeby 

energií 

  



Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství  
 
 

 

 
121 

Tematické opatření 4.3.2: Ochrana před nadměrným hlukem z dopravy 

Podpora výstavby technických opatření (např. protihlukové stěny) za účelem snížení hlukové zátěže a podpora realizace environmentálních aktivit 

(např. výsadba liniové zeleně) z důvodu snížení imisního zatížení z dopravy. 

 
 
 
 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období.  

nízká 

priorita 

 

 



Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství  
 
 

 

 
122 

Technická infrastruktura 

Specifický cíl 4.4 Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury (nízká priorita) 

Tematické opatření 4.4.1: Předcházení vzniku odpadů a odpadové vzdělávání, zavádění prvků cirkulární ekonomiky 

Osvěta cílená za účelem snížení objemu vyprodukovaného komunálního odpadu, včetně snížení podílu skládkovaného odpadu, a ke zvýšení podílu 

vytříděného odpadu (např. vyšší automatizace třídících linek), včetně podpory nákupu kontejnerů na tříděný odpad (např. kov, bioodpad), třídících 

nádob do domácností a sběrných dvorů. Nové technologie a přístupy by v tomto kontextu měly vést ke snížení ekologických vlivů vyprodukovaného 

odpadu na životní prostředí (větší schopnost recyklace odpadu), k rozvoji kompostování a k vyššímu energetickému využití odpadu (např. využití 

tepelné či elektrické energie při spalování). Zavádění principů cirkulární ekonomiky, kdy zásadní roli hrají výrobní logistické řetězce a následná 

recyklovatelnost výrobků (mimo jiné oddělitelnost organických a syntetických materiálů). Důležitá je také osvěta a příprava obcí na ukončení 

skládkování odpadů v roce 2030.  

střední 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Spolupráce 

s kolektivními systémy 

zpětného odběru 

elektrozařízení pro 

plnění cílů prevence 

vzniku odpadů a jeho 

recyklace 

JMK 

Elektorowin 

ASEKOL 

Ecobat 

Spolupráce s kolektivními systémy 

zpětného odběru elektrozařízení pro 

plnění cílů prevence vzniku odpadů a 

jeho recyklace. Projekt v realizaci. 

Od 01.2015 

do 12.2025 
210/rok 

Rozpočet JMK a 

zdroje dalších 

zúčastněných 

Počet 

realizovaných 

akcí 
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Spolupráce 

s autorizovanou 

obalovou společností pro 

plnění cílů prevence 

vzniku odpadů a jeho 

recyklace 

JMK 

EKO-KOM a.s. 

Spolupráce s autorizovanou obalovou 

společností pro plnění cílů prevence 

vzniku odpadů a jeho recyklace. Projekt 

v realizaci. 

Od 01.2015 

do 12.2025 
70/rok 

Rozpočet JMK a 

zdroje dalších 

zúčastněných 

Počet 

realizovaných 

akcí 

Projekty prevence vzniku 

odpadů ve městech a 

obcích JMK 

Města a obce 

JMK 

Projekty prevence vzniku komunálních 

odpadů jsou průběžně připravovány a 

průběžně realizovány dle podmínek OP 

ŽP. 

Od 01.2022  

Do 31.12.2027 

Dle jednotlivého 

projektu, 

minimální limit na 

projekt 500 tis. Kč 

Fondy EU – OP ŽP 
Dle pravidel 

OP ŽP 

Projekty separace složek 

komunálního odpadu vč. 

sběrných dvorů ve 

městech a obcích JMK 

Města a obce 

JMK 

Projekty separace složek komunálních 

odpadů jsou průběžně připravovány a 

průběžně realizovány dle podmínek OP 

ŽP. 

Od 01.2022  

Do 31.12.2027 

Dle jednotlivého 

projektu, 

minimální limit na 

projekt 500 tis. Kč 

Fondy EU – OP ŽP 
Dle pravidel 

OP ŽP 

Navýšení kapacity – 

rekonstrukce zařízení ke 

spalování nebezpečných 

odpadů v zařízení 

nemocnice Znojmo 

JMK 

Nemocnice 

Znojmo 

Navýšení kapacity zařízení ke spalování 

nebezpečných odpadů v zařízení 

nemocnice Znojmo. 

Přípravy dosud nezahájeny – ve stádiu 

úvah. 

01.2022 

Do 12.2025 

Cena dle rozsahu 

projektu 

(100 mil. Kč až 

500 mil. Kč) 

Fondy EU – OP ŽP 

JMK 

Navýšení 

kapacity 

spalování 

nebezpečného 

odpadu t/rok 

Další projekty naplňující 

opatření k POH JMK 

v oblasti zpracování 

odpadů 

Města a obce 

JMK 

Podnikatelské 

subjekty 

JMK 

Projekty v přípravě s ohledem na využití 

možností financování z OP ŽP. 

Od 1.2022 

Do 12.2028 

Cena dle 

jednotlivého 

projektu, 

minimální limit na 

projekt 500 tis. Kč 

Fondy EU 

Soukromé zdroje 

Veřejné zdroje 

Dle pravidel 

OP ŽP 
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Tematické opatření 4.4.2: Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury 

Podpora investic do komplexní obnovy a rekonstrukce technické infrastruktury (např. oddělená stoková sít splaškové a dešťové vody) v rámci jedné 

akce tak, aby bylo dosahováno úspor při realizaci projektu. Podpora údržby a rozšiřování sítě vodovodů, kanalizace, čistíren odpadních vod, 

přenosové soustavy elektrické energie nebo distribuční sítě plynovodů a teplovodů. Opatření se zaměřuje také na podporu propojení vodárenských 

soustav (zvýšení zabezpečenosti dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, opatření proti suchu). 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program v 

oblasti vodního 

hospodářství 

OŽP 

Podpora výstavby vodohospodářské 

infrastruktury specifikovaná jednotlivými 

dotačními podprogramy – Podpora 

v oblasti vodárenství, v oblasti 

odkanalizování a čištění odpadních vod 

a tvorby projektů podporujících snížení 

znečištění povrchových vod. 

Každoročně, příjem 

žádostí průběžně 
72 000 JMK  

 
  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 4.4.3: Podpora sanace starých ekologických zátěží 

Podpora průzkumu znečištění životního horninového prostředí spojených s lidskou činností (kontaminace zemin, skládky, staré ekologické zátěže, 

brownfieldy atd.) a rizik s ním spojených včetně návrhu efektivního řešení a odstranění kontaminace ohrožující vodní zdroje, citlivé ekosystémy a 

možnosti využití území k dalšímu využití (např. podnikatelská a veřejná infrastruktura). 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podpora realizace 

záměrů k odstraňování 

starých ekologických 

zátěží na území 

Jihomoravského kraje 

OŽP 

Systematická podpora realizace záměrů 

k odstraňování starých ekologických 

zátěží na území Jihomoravského kraje 

v souladu s centrální databází Systému 

evidence kontaminovaných míst. Dále 

podpora těchto záměrů v rámci 

pozitivního lobbingu a podpora 

navržených opatření v rámci správní 

činnosti OŽP. 

2022+ 0 

Bez financování, 

různé formy 

kladného lobbingu 

Podpora 

realizace 

záměrů 

k odstraňování 

starých 

ekologických 

zátěží na území 

Jihomoravského 

kraje. 

 
  

nízká 

priorita 
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Rozvoj venkova 

Specifický cíl 4.5 Rozvoj občanské vybavenosti na venkově (vysoká priorita) 

Tematické opatření 4.5.1: Rozvoj infrastruktury pro spolkovou a dobrovolnickou činnost v obcích 

Zajištění vhodných podmínek pro spolkovou a dobrovolnickou činnost v obcích představuje jednu ze základních podmínek rozvoje komunit. 

Předmětem opatření je finanční podpora určená k výstavbě nebo obnově zařízení určených pro spolkovou a dobrovolnickou činnost, jejichž stav je 

aktuálně v některých obcích nedostačující (obecní knihovny, komunitní centra, kulturní domy, multifunkční prostory pro kulturní a sportovní činnost 

aj.), například prostřednictvím svazků obcí a komunitně vedeného rozvoje území (MAS).  

střední 

priorita 
 

  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora rozvoje venkova 

JMK 

ORR 

Podpora zlepšení kvality života na venkově formou 

obnovy a údržby občanské vybavenosti v majetku 

obcí a bezpečnosti obyvatel na komunikacích. 

1/2022-12/2023 50 000 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 
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Memorandum 

o spolupráci mezi 

Jihomoravským krajem a 

pobočným spolkem SH 

ČMS – Krajským 

sdružením hasičů 

Jihomoravského kraje 

OKH 

Zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany, při 

podpoře výchovy mládeže a obyvatelstva k ochraně 

majetku, při pořádání soutěží v požární ochraně, při 

kulturních a společenských událostech, při 

publikační a propagační činnosti a při aktivitách 

vedoucích k podpoře dobrovolných hasičů. 

1/2022-12/2024 1 000/rok JMK  

Memorandum 

o spolupráci mezi 

Jihomoravským krajem a 

spolkem Moravská 

hasičská jednota 

OKH 

Zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany, při 

podpoře výchovy mládeže a obyvatelstva k ochraně 

majetku, při pořádání soutěží v požární ochraně, při 

kulturních a společenských událostech, při 

publikační a propagační činnosti a při aktivitách 

vedoucích k podpoře dobrovolných hasičů. 

1/2022-12/2024 500/rok JMK  

Memorandum 

o spolupráci mezi 

Jihomoravským krajem a 

pobočným spolkem 

Junák - český skaut, 

Jihomoravský kraj TGM, 

z.s. 

OKH 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

v Jihomoravském kraji, zabezpečení, rozšíření a 

zkvalitnění činnosti pobočného spolku Junák - 

český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z. s., podpora 

kvalitního využití volného času dětí a mládeže a 

podpora rozvoje jejich osobnosti v souladu 

s principy a metodami skautského hnutí. 

1/2022-12/2024 500/rok JMK  
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Memorandum 

o spolupráci mezi 

Jihomoravským krajem a 

pobočným spolkem 

Pionýr, z. s. - 

Jihomoravská krajská 

organizace Pionýra 

OKH 

Vzájemná spolupráce v oblasti volnočasových aktivit 

dětí a mládeže v Jihomoravském kraji. 

Zabezpečení, rozšíření a zkvalitnění činnosti 

Pionýra, z. s. – Jihomoravské krajské organizace 

Pionýra a podpoření kvalitního využití volného času 

dětí a mládeže. 

1/2022-12/2024 200/rok JMK  

Memorandum 

o spolupráci mezi 

Jihomoravským krajem a 

pobočným spolkem 

Český svaz chovatelů, 

z.s., Krajské sdružení 

Jihomoravského kraje 

OKH 

Vzájemná spolupráce v oblasti podpory chovatelské 

činnosti pro veřejnost na území Jihomoravského 

kraje. 

1/2022-12/2024 1 000/rok JMK  

Memorandum o 

spolupráci mezi 

Jihomoravským krajem a 

obecně prospěšnou 

společností 

Jihomoravské sdružení 

pro přírodu a myslivost, 

o.p.s. 

OKH 

Prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti ochrany 

přírody a myslivosti a spolkové činnosti směřující k 

udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako 

součásti českého národního kulturního dědictví. 

Dojde k většímu zapojení mládeže do ochrany 

přírody a myslivosti, rozšíření počtu konaných akcí a 

větší informovanosti při přípravě legislativních 

norem na úseku ochrany přírody a myslivosti. 

1/2022-12/2024 1 000/rok JMK  

Memorandum o 

spolupráci mezi 

Jihomoravským krajem a 

spolkem Moravský 

rybářský svaz, z.s. 

OKH 

Spolupráce v oblasti volnočasových aktivit, ochrany 

přírody a sportovního rybolovu. Dojde k většímu 

zapojení mládeže do organizované spolkové 

činnosti, ochrany krajiny a sportovního rybolovu, 

rozšíření počtu konaných akcí, větší informovanosti 

při přípravě legislativních norem na úseku ochrany 

krajiny a rozvoje sportovního rybolovu jako 

výrazného znaku rozvinuté společnosti. 

1/2022-12/2024 1 000/rok JMK  
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Memorandum o 

spolupráci mezi 

Jihomoravským krajem a 

územními sdruženími 

Českého zahrádkářského 

svazu v Jihomoravském 

kraji 

OKH 

Spolupráce v oblasti podpory zahrádkářské činnosti 

pro veřejnost na území Jihomoravského kraje jako 

významného prvku tvorby krajiny přispívajícího 

k ochraně přírody, výchově veřejnosti, včetně dětí a 

mládeže, k sounáležitosti s přírodou a ekologické 

výchově, mimo jiné propagací ochrany rostlin 

přípravky šetrnými k přírodě. 

1/2022-12/2024 400/rok JMK  
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Tematické opatření 4.5.2: Podpora využití nových technologií a inovativních přístupů aplikovatelných pro potřeby venkovských oblastí 

Současný technologický pokrok nabízí nové nástroje a inovace, jež mohou vést ke zkvalitnění života obyvatelstva ve venkovských oblastech. 

Opatření vede k usnadnění přístupu obyvatel ke službám každodenní potřeby a rozvoj chytrých řešení na území kraje (např. online dostupnost 

služeb veřejné správy, monitoring stavu životního prostředí, inteligentní sítě nebo systémy hromadného sdílení informací, dostupnost otevřených 

dat, coworkingová centra). Digitalizace venkova (spolu s tematickým opatřením 4.5.3) zajistí novou atraktivitu těchto oblastí pro migraci a podpoří 

eliminaci demografické a ekonomické degrese. 

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období. 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 4.5.3: Rozvoj sítě komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech 

Podpora budování komunikační infrastruktury (např. optických sítí) pro vedení vysokorychlostního internetu dopomůže k zajištění a k vytvoření 

vhodných podmínek pro rozvoj podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru a zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Stejně tak je 

předmětem těchto aktivit dosáhnout celkové vyšší konkurenceschopnosti a rovnoměrného pokrytí kraje. Současně rozvoj komunikační infrastruktury 

umožní využití nových technologií a chytrých řešení (viz tematické opatření 4.5.5). Kvalitní komunikační infrastruktura umožní další rozvoj moderních 

pracovních vzorců, významnější zastoupení práce z domu a s tím související rozvoj místních služeb a snížení dopravních toků nadměrně 

koncentrovaných do městských středisek (provázanost s tematickým opatřením 6.8.3).  

vysoká 

priorita 

 

  

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období. 
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Zemědělství 

Specifický cíl 4.6 Zlepšení způsobu obhospodařování půdy (vysoká priorita) 

Tematické opatření 4.6.1: Podpora využití inovativních přístupů v zemědělství 

Podpora inovativních postupů a technologií v zemědělství (např. aplikace moderních přístupů snižujících vodní a větrnou erozi, řešení cílených 

opatření proti nadměrnému utužování půdy a postupů přispívajících k zadržování vody v krajině, podpora změny v přístupech k přírodnímu hnojení 

a v boji proti biotickým a abiotickým činitelům nebo správná zemědělská praxe při hospodaření). Kraj je připraven systematicky podporovat využívání 

inovativních přístupů v zemědělství.  

střední 

priorita 
 

  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace  

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

STARGATE 

ETHNIKO KENTRO 

EREVNAS KAI 

TECHNOLOGIKIS 

ANAPTYXIS 

(CERTH), JMK 

(OŽP) a dalších 24 

partnerů 

Cílem projektu STARGATE je vyvinout 

postupy a pokročilé nástroje pro 

podporu odolných a udržitelných 

zemědělských systémů. Tyto nové 

postupy by měly v dalších letech 

mnohem více reflektovat důsledky 

klimatických změn s důrazem na sucho. 

Role Jihomoravského kraje v projektu je 

rolí pilotního regionu, ve kterém budou 

aplikovány výsledky projektu a šířeny 

znalostí a výstupy z tohoto projektu.  

Vazba na TO 4.6.3. 

 10/2019–09/2023 4 608  Fondy EU 

Počet 

seminářů a 

školení 
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Tematické opatření 4.6.2: Podpora širšího spektra a variability pěstovaných plodin 

Spolupráce na úrovni krajů za účelem nastavení legislativních podmínek v oblasti šetrnějších forem hospodaření na zemědělské půdě. Legislativní 

úpravy by měly směřovat k podpoře druhové variability pěstovaných plodin, pozemkových úprav, lepšímu vyrovnávání se s extrémními vlivy počasí, 

klimatickými změnami nebo s větrnou a vodní erozí. Opatření realizovat za účelem zachování úrodnosti půdy a vyšší odolnosti vůči biotickým a 

abiotickým činitelům.  

střední 

priorita 

 

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období.  
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Tematické opatření 4.6.3: Podpora udržitelných forem zemědělství a předávání znalostí v oblasti udržitelných systémů zemědělství 

Posílení systému předávání znalostí a zkušeností v zemědělství se zaměřením na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření 

s cílem dlouhodobé a udržitelné péče o půdu včetně nových trendů (např. agrolesnictví, ekologické zemědělství). Sdílení praktických zkušeností 

s hospodařením v konkrétních podmínkách a aplikace využitelných výsledků výzkumných organizací. 

 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora vinařství, 

vinohradnictví, 

ovocnářství a zelinářství 

v JMK 

ORR 

DT1 Prezentace vinařství a 

vinohradnictví 

DT 2 Prezentace ovocnářství a 

zelinářství 

1/2022-12/2023 2 000 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 4.6.4: Podpora osvěty v zemědělství a lesním hospodářství 

Posilování povědomí zemědělců a lesních hospodářů o vlivech a působení průmyslového způsobu hospodaření na zemědělské a lesní půdě se 

zaměřením na zvyšování povědomí o negativních vlivech na životní prostředí. Předmětem je dále realizovat osvětové akce za účelem seznámení 

zemědělců, lesních hospodářů a obyvatel s potřebou aplikace šetrných a ekologických přístupů v zemědělství a lesnictví a jejich pozitivními a 

dlouhodobými dopady na životní prostředí a život obyvatel. Nedílnou součástí je osvěta směřovaná na mladé lidi (potencionální farmáře) 

v pokračování zapojení do činností v udržitelném zemědělství a rodinných farem. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Posílení resilience 

venkova prostřednictvím 

aktivizace lokálních 

aktérů a vlastníků půdy 

Univerzita TB, 

MENDELU, MU 

Cílem projektu je zvýšit povědomí a 

odpovědnost vlastníků půdy (vč. obcí) za 

hospodaření na jejich půdě, a to za 

účelem posílení resilience krajiny. 

01/2020-12/2022 - TAČR 

Cílený soubor 

doporučení 

pro vlastníky 

pozemků 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 4.6.5: Propagace regionálních produktů a podpora krátkých řetězců 

Propagace a budování popularity regionálních produktů z území Jihomoravského kraje v rámci České republiky a sousedních států. Podpora 

poptávky po regionálních produktech a aplikace krátkých řetězců. Rozvoj specifického zemědělství Jihomoravského kraje (např. vinařství, 

ovocnářství, zelinářství, ekologické zemědělství, řemeslné výrobky). Podpora akcí zaměřených na prodej regionálních produktů (např. soutěže, 

regionální trhy, obchody, veletrhy, webové aplikace, e-shop atd.) a využití v organizacích zřizovaných veřejnou správou. Opatření úzce souvisí 

s aktivitami v rámci cestovního ruchu (gastroturistika, vinařská turistika, agroturistika). 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora vinařství, 

vinohradnictví, 

ovocnářství a zelinářství 

v Jihomoravském kraji 

ORR 

Cílem dotačního programu je podpora 

oborů vinařství a vinohradnictví, 

ovocnářství a zelinářství 

v Jihomoravském kraji, jakožto 

důležitých odvětví místní zemědělské 

výroby, které zastávají nezastupitelnou 

úlohu v obhospodařování krajiny a 

ekonomickém rozvoji oblasti. 

1/2022–12/2023 1 500 JMK  

střední 

priorita 
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Podpora držitelů titulu 

Mistr tradiční rukodělné 

výroby Jihomoravského 

kraje 

OKPP/Regionální 

pracoviště 

Podporu držitelů titulu, zjm. podpora 

prodejních aktivit (vč. nástrojů pro prodej 

zboží na dálku) a projektů výchovy 

následovníků. 

1/2022-12/2023 Neznámý JMK 

Počet 

podpořených 

držitelů titulu 

Dotační program 

Podpora vinařství, 

vinohradnictví, 

ovocnářství a zelinářství 

v JMK 

ORR 

Cílem dotačního programu je podpora 

oborů vinařství a vinohradnictví, 

ovocnářství a zelinářství v JMK, jakožto 

důležitých odvětví místní zemědělské 

výroby, které zastávají nezastupitelnou 

úlohu v obhospodařování krajiny a 

ekonomickém rozvoji oblasti. 

1/2022-12/2023 1 500 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 

Dotační program 

Podpora provozu 

venkovských prodejen 

v Jihomoravském kraji 

ORR 
Zachování základní funkce 

poskytovaných služeb obyvatelům 

venkova. 

1/2022-12/2023 3 000 JMK 

Počet 

podpořených 

prodejen 

Účast JMK na veletrzích 

zaměřených na 

gastronomii 

ORR Účast na veletrhu SALIMA. 2/2022 500 JMK 

Počet 

zúčastněných 

regionálních 

producentů 
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Veřejná správa, občanská vybavenost, 

kultura, cestovní ruch a bezpečnost 

Veřejná správa, občanská vybavenost,  

kultura, cestovní ruch a bezpečnost 

 

Veřejná správa, občanská vybavenost,  

kultura, cestovní ruch a bezpečnost 

 

Veřejná správa, občanská vybavenost,  

kultura, cestovní ruch a bezpečnost 

 

Veřejná správa, občanská vybavenost,  

kultura, cestovní ruch a bezpečnost 

 

Veřejná správa, občanská vybavenost,  

kultura, cestovní ruch a bezpečnost 

 

Konkurenceschopnost, podnikání, 

inovace a výzkum 
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Prioritní osa 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum 

„Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.“ 

Výzkum, vývoj a inovace 

Specifický cíl 5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how (vysoká priorita) 

Tematické opatření 5.1.1: Zvýšení podpory výzkumu a vývoje s důrazem na kvalitu a přenos výsledků do lokální ekonomiky 

Podpora a posílení spolupráce mezi výzkumnými institucemi, podnikatelskými subjekty a dalšími zainteresovanými subjekty uvnitř území kraje a 

v rámci ostatních regionů (vč. zahraničí). Opatření má podobu transparentního a proaktivního technologického transferu do lokální ekonomiky (i 

v území ležícím v okrajových znevýhodněných částech Jihomoravského kraje) z univerzit a jiných vědeckovýzkumných intitucí (např. podpora aktivit 

center pro transfer technologií při univerzitách) do komerční sféry prostřednictvím komercializace duševního vlastnictví vytvořeného výzkumnou 

organizací (tzv. spin-off). Podpora spin-off procesů ve spolupráci vysokých škol s Jihomoravským inovačním centrem, případně dalšími institucemi 

jako hospodářské komory apod. Důležitým aspektem přenosu výsledků aplikovaného výzkumu a znalostí do území kraje je snižování disparit mezi 

centrem kraje a ostaními částmi kraje. Opatření má významnou provázanost na Regionální inovační strategii.  

vysoká 

priorita 
   

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti 
a realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

CERIT Science Park II INFOND, MU 

Předmětem projektu je vybudování 

vědeckotechnického parku (VTP) a 

podnikatelského inkubátoru (PI) 

zaměřeného do oblasti bezpečnostního 

výzkumu. Projekt je situován do oblasti „IT 

CAMPUS CITY CENTRE“/”Cyber Campus” 

(Šumavská – Botanická – Hrnčířská) s 

vysokou přímou koncentrací subjektů 

2022+ 
500 000 

8 000/rok 

INFOND, ITI/ OP 

PIK 
- 
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působících v oblasti bezpečnostního 

výzkumu (Fakulta informatiky MU, CSP I, 

Národní centrum kompetence pro 

kyberbezpečnost – NC3, KYPO, C4e) a s 

přímým napojením na strategickou činnost 

věcně i geograficky blízkých významných 

subjektů (Právnická fakulta MU, Národní 

úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost, Univerzita obrany, Armáda 

ČR). Projekt přispěje k rozvoji a 

modernizaci areálu centra Šumavská v 

městské části Brno-Královo pole, kde 

prostřednictvím synergických a 

systematických rozvojových aktivit budou 

koncentrovány subjekty působící v oblasti 

bezpečnostního výzkumu. 

Moravský Institut 

Technologií 
VUT 

Pro dlouhodobé udržení a rozvoj 

výzkumného portfolia Vysokého učení 

technického v Brně, jeho kompetencí ve 

výzkumu a vývoji i z řady dalších důvodů je 

důležité disponovat moderním 

infrastrukturním zabezpečením, které 

podpoří nejen kvalitní výzkumné týmy v 

regionálním měřítku, ale současně 

poskytne technologické zázemí pro 

spolupráci VUT v Brně s globálními 

průmyslovými partnery. Cíleným 

synergickým účinkem bude vytvoření 

prostoru pro zvýšení komerčního využití 

výsledků výzkumu a vývoje na VUT v Brně, 

zejména se zaměřením na kyberfyzikální 

systémy a speciálně autonomní systémy, 

kde zejména u autonomních technologií z 

důvodů legislativních omezení je testování 

2022+ 800 000 VUT, dotace  
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třeba provádět v uzavřených prostorách, 

které musí odpovídat účelu testů (různé pro 

létající, pozemní, případně plovoucí 

systémy). Infrastruktura má však sloužit i 

pro další aplikace kyberfyzikálních systémů 

a jejich počítačových systémů, zejména 

embedded systémů, v IoT, I4.0, smart 

technologiích atd. Toto infrastrukturní 

zabezpečení může poskytnout dobře jen 

taková budova, která k danému účelu je 

přímo určena a má správné stavební 

parametry pro daný účel. Projekt je ve fázi 

záměru. 

RICAIP: Research and 

Innovation Centre on 

Advanced Industrial 

Production – TEAMING 

Phase 1 

VUT, ČVUT 

Cílem projektu je vybudovat mezinárodní 

hub pro Průmysl 4.0, který přinese nová, 

pokročilá a bezpečná řešení pro 

průmyslovou produkci budoucnosti. 

Inovativním prvkem, který jde za hranice 

stávající referenční architektury Průmyslu 

4.0 je koncept geograficky vzdálených, 

však plně integrovaných kapacit 

průmyslové výroby („multi-site industrial 

production“). Projekt v realizaci. 

2022+ 378 000 
Horizon 2020, OP 

VVV 
- 

Cybersecurity Innovation 

Hub 

Cybersecurity 

Hub, z.ú. 

Cílem projektu Cybersecurity Innovation 

Hub je v podobě Centra pro digitální 

inovace (Digital Innovation Hub) jako 

součásti programu Digital Europe budovat 

multidisciplinární ekosystém zaměřený na 

spolupráci, sdílení informací, výzkum a 

implementaci špičkových technologií 

podporující bezpečnou digitalizaci malých a 

středních podniků a veřejné sféry. Projekt 

v přípravě.  

2022+ 
600  

+ 60 000/rok 

EU Digital Europe, 

veřejné zdroje, 

vlastní zdroje 

- 
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EDIH-DIGIMAT 

(European Digital 

Innovation hub) – 

Flexibilní výrobní 

systémy s využitím 

technologie umělé 

inteligence 

Intemac 

Solutions, s.r.o. 

EDIH DIGIMAT sleduje tyto cíle: 1) podpořit 

výrobní podniky, zejména MSP a tzv. 

mid.caps (tj. podniky větší než MSP, ale ne 

velké korporace), v regionu ve schopnosti 

reagovat na výzvy spojené s digitální 

transformací a potřebou zvyšování 

produktivity s využitím digitálních 

technologií a zaváděním flexibilní výroby s 

využitím AI 2) zpřehlednit nabídku 

digitálních řešení pro výrobní firmy a 

propojit ji s potřebami výrobních podniků 3) 

podpořit mezinárodní spolupráci členů 

EDIH DIGIMAT s předními partnery v 

zahraničí s cílem využití dobrých praxí ze 

zahraničí ve prospěch místních výrobních 

podniků (uživatelů digitálních řešení) a 

digitálních podniků (dodavatelů digitálních 

řešení) a iniciovat společné mezinárodní 

projekty. Projekt v přípravě. 

    

PROBIOVET 

Výzkumný ústav 

veterinárního 

lékařství, v. v. i. 

Cílem projektu je vybudovat Veterinární 

biotechnologickou prototypovou jednotku 

(PROBIOVET) na Výzkumném ústavu 

veterinárního lékařství, v. v. i. 

s očekáváním, že se podaří akcelerovat 

projekty proof of concept do stádia 

realizovatelnosti. Prototypová jednotka 

zajistí podmínky k vytváření konkrétních 

nových či významně změněných produktů v 

oblasti farmacie a diagnostiky. Projekt ve 

fázi přípravy. 

2022+ 
180 000  

+ 700-800/rok 

OP JAK, příp. 

Národní plán 

obnovy 

- 
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Tematické opatření 5.1.2: Popularizace vědy a STEAM 

Popularizace vědy a rozvoj STEAM2. Propagace studia primárně technických, přírodovědných a matematických oborů, ale také humanitních a 

environmentálních, s důrazem na možnosti budoucího uplatnění na pracovním trhu. Podporovány budou například aktivity subjektů, které rozvíjí 

vědu ve vzdělávání, případně stimulují kritické myšlení, a přibližují ji žákům a studentům (např. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 

Vida! science centrum). Podporována bude rovněž odborná činnost středních škol a jiných organizací, nebo střediska volného času při přípravě a 

poskytování vědeckotechnických programů a kroužků. Podpora osvětových a vzdělávacích akcí (např. Dny elektronové mikroskopie, Brno Space 

Days).  

vysoká 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

FabLab Mobile JIC 

Digitální dílna FabLab představuje mezi 

cílovou skupinou vysoce žádaný 

koncept, což potvrzuje evidence získaná 

během prvního půlroku provozu FabLab 

Brno v budově JIC. Koncept napomáhá 

vlastnímu podnikání i zvýšení 

kompetencí a vztahu k technickým 

oborům. Vzhledem k statické povaze 

FabLab Brno stávající podoba 

neumožňuje interaktivní ukázky mimo 

prostory digitální dílny. Zejména směrem 

k cílové skupině žáků základních a 

středních škol je koncept FabLab Mobile 

ideálním nástrojem pro rozvoj 

2022+ 
8 000  

+3 000/rok 
JMK, SMB - 

 

2 Význam zkratky představuje spojení oborů a klíčových slov „Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics“, tedy „věda, technologie, inženýrské obory a matematika. 
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podnikavosti a zvýšení zájmu o 

technické obory. Přímé setkání s 

možnostmi dnešních technologií dokáže 

pomoci při rozhodování o volbě budoucí 

kariéry, inspiruje učitele i ředitele škol, 

rozšiřuje obzory veřejnosti, včetně 

zvýšení povědomí o přínosu technologií 

a rozvoje podnikavosti pro 

konkurenceschopnost ekonomiky JMK. 

Fabrication Laboratory 

(FabLab) 
JIC 

Cílem projektu je podpořit zájem 

o podnikání v technických oborech 

prostřednictvím snadného přístupu 

k moderním prototypovým technologiím. 

2022+ 5 000/rok JMK, OP PIK - 

JMK fandí vědě (dříve 

věda@BRNO&JMK) 

JCMM, 

Hvězdárna a 

planetárium Brno 

Cílem projektu je zajistit co největší 

dopad aktivit na popularizaci vědy a 

techniky v JMK. To by se mělo projevit 

lepší viditelností aktivit na popularizaci, 

zvýšením počtu účastníků akcí a lepším 

povědomím o důležitosti vědy a techniky 

mezi širokou veřejností a zejména mezi 

mládeží. V návaznosti na společný plán 

akcí zajistit společnou propagaci aktivit 

popularizace, včetně příspěvku na 

vybrané akce se zapojením většího 

počtu partnerů a dopadem na širší 

cílovou skupinu – sdílené propagační 

materiály (např. USE-IT mapa JMK 

zaměřená na popularizaci vědy), 

popularizační akce, na nichž participuje 

větší okruh partnerů (např. Festival vědy, 

Noc vědců, Festival Prototyp, Svátek 

světla, Prvňáčci v říši vědy). 

2022+ 2 800 JMK - 
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Svedu vědu (dříve 

Science Match) 

Hvězdárna a 

planetárium Brno 

Projekt Science Match reaguje na 

potřebu zvýšit povědomí o kvalitním 

výzkumu realizovaném v jihomoravském 

regionu u odborné veřejnosti. Ta bude 

v publiku zastoupena firmami, 

akademický pracovníky, studenty ale i 

zainteresovanou veřejností. Současně 

Science Match zajistí větší interakci mezi 

těmito skupinami a poskytne jim inspiraci 

pro případnou spolupráci 

s akademickými pracovišti v JMK. 

2022+ 800 JMK, OP VVV - 
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Tematické opatření 5.1.3: Přilákání talentů 

Přilákání talentů prostřednictvím podpory konceptu „Talent Attraction Management“ a aplikace nástrojů, které jsou jeho součástí a jež usnadňují 

zapojení nadaných (talentovaných) osob do profesního života (např. spolupráce SŠ, univerzit se zaměstnavateli). Nastavení systému řízení a 

odpovědnosti napříč institucemi, které jsou aktivně zapojeny do projektu.  

střední 

priorita  

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Realizace Programu 

podpory nadaných 

studentů v JMK 

OŠ/JMK, JCMM, 

z.s.p.o. 

Realizace aktivit na podporu práce s 

mimořádně nadanými a talentovanými 

žáky SŠ 

1/2022–12/2023 20 000 JMK 

Počet 

podpořených 

žáků a škol 

Brno Expat Centre Brnopolis, o.s. 

Cílem projektu je poskytovat podporu 

expatům, tj. vysoce kvalifikovaným 

cizincům, kteří pracují nebo hodlají 

pracovat v Brně. 

2022+ 1 666/rok SMB - 

Brno Ph.D. Talent JCMM 

Cílem projektu je motivovat a podpořit 

talentované studenty k vědecké kariéře 

prostřednictvím stabilní finanční 

podpory. Projekt tím reaguje 

na nevyhovující finanční podmínky 

doktorského studia v ČR a podpořeným 

studentům propůjčuje prestiž 

a umožňuje jim plné nasazení při studiu 

a vědecké práci. 

2022+ 18 000 SMB - 
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EURAXESS Česká 

republika 2012–2015 
JCMM 

Podpora mezinárodní spolupráce 

v oblasti mobility zahraničních vědecko-

výzkumných pracovníků. 

2022+ 800 EUPRO - 

Internacionalizace 

brněnských VŠ 
JCMM 

3-4 lektoráty v zahraničí, 150 

podpořených zahraničních studentů 
2022+ 5 000/rok JMK - 
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Tematické opatření 5.1.4: Posílení obousměrné otevřenosti a mezinárodní excelence akademického prostředí 

Podpora oborů vysokých škol a veřejných výzkumných institucí korespondujících s aktuálními velkými společenskými výzvami, které představují 

excelenci akademického prostředí na mezinárodní úrovni a zvyšují konkurenceschopnost kraje (např. biomedicína, genomika, nanotechnologie, 

kyberbezpečnost, mikroelektrotechnika, kosmické technologie, netechnické obory, výuka vybraných oborů a systému vzdělávání VaV v angličtině). 

Rozvoj prestiže vysokých škol a jiných vzdělávacích a vědeckovýzkumných institucí v mezinárodním měřítku a vytvoření vhodného prostředí pro 

výchovu budoucích vizionářů. Opatření je zaměřeno na přilákání zahraničních studentů, pedagogů nebo výzkumníků (např. podpora pobytu 

zahraničních studentů, příprava a realizace společných projektů s celospolečenským dopadem), ale také transfer vědomostí (zahraniční stáže 

pracovníků a studentů včetně podpory spolupráce vzdělávacích zařízení). 

 
 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do (měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Centrum excelence pro 

kyberkriminalitu, 

kyberbezpečnost a 

ochranu kritických 

informačních infrastruktur 

(C4e) 

MUNI (ÚVT) 

Cílem je unikátní postavení centra stabilizovat, 

posílit a rozšířit záběr výzkumu a mezinárodní 

spolupráci. Vznikne tak excelentní centrum 

schopné pokrýt výzkumnou agendu bezpečnosti 

kyberprostoru horizontálně v oblastech 

kyberbezpečnosti, ochrany kritických 

infrastruktur, kyberkriminality a kybernetické 

obrany i vertikálně na úrovni právní, organizační 

i technické. Centrum rovněž dosáhne unikátního 

postavení na mezinárodní úrovni. V rámci 

podpory dosažení cíle 1 se jedná o doplnění 

celkové rekonstrukce a modernizace prostor a 

pořízení potřebného přístrojového vybavení. 

Jedním z cílů projektu je stabilizovat a rozšířit 

výzkumný tým. 

2022+ 197 000 OP VVV, MU - 

střední 

priorita 
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CETOCOEN PLUS, 

CETOCOEN RI, 

CETOCOEN 2022 

MUNI, RECETOX 

Celý projektový záměr se skládá ze tří projektů. 

První projekt CETOCOEN PLUS má za cíl 

přivést na MU nové zahraniční odborníky a 

vybudovat zcela nový multidisciplinární vědecký 

tým jako pátý vědecký program centra. Druhý 

připravovaný projekt CETOCOEN 2022 pak 

pokrývá další strategický rozvoj celého centra 

RECETOX, úzké propojení jeho pěti 

výzkumných programů i centrálních infrastruktur.  

Nejvýznamnější plánovanou investicí v rámci 

projektu CETOCOEN RI bude dobudování 

centrální banky vzorků. 

2022+ 

970 000  

(220 000 

VaVpI, 

350 000 OP 

VVV, 420 VI) 

OP VVV, 

MŠMT 
- 

Podpůrné schéma pro 

ERC a další individuální 

zahraniční prestižní 

granty v JMK 

CEITEC 
Projekt se zaměřuje na podpůrný systém pro 

žadatele o ERC granty na regionální úrovni. 
2022+ 

100 – 

workshop 

+ 60-

100/žadatel 

CEITEC, 

univerzity 
- 

RICAIP: Research and 

Innovation Centre on 

Advanced Industrial 

Production – TEAMING 

Phase 1 

VUT, ČVUT 

Cílem projektu je vybudovat mezinárodní hub 

pro Průmysl 4.0, který přinese nová, pokročilá a 

bezpečná řešení pro průmyslovou produkci 

budoucnosti. Inovativním prvkem, který jde za 

hranice stávající referenční architektury 

Průmyslu 4.0 je koncept geograficky vzdálených, 

však plně integrovaných kapacit průmyslové 

výroby („multi-site industrial production“). Projekt 

v realizaci. 

2022+ 378 000 
Horizon 2020, 

OP VVV 
- 
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From dynamics to 

ultrastructure: correlative 

light and electron 

microscopy (Od 

dynamiky k 

ultrastruktuře: korelativní 

světelná a elektronová 

mikroskopie) 

MUNI 

Cílem projektu je vybudovat na základech silného 

regionálního postavení města Brna ve vývoji a 

produkci pokročilých mikroskopických technologií 

a ve spolupráci s excelentními zahraničními 

partnery, nový výzkumný program CEITECu 

zaměřený na budování mostů mezi akademickým 

výzkumem a průmyslem. Toto nové centrum 

bude sloužit jako maják vědecké excellence 

dosažené mezisektorovou spoluprací (mimo jiné 

s firmami Thermo Fisher Scientific, Tescan, Neno 

Vision), která umožní plně realizovat potenciál 

nedávných investic do vědy a výzkumu v regionu 

a přetavit je na vznik vysoce odborných 

pracovních míst a na ekonomický růst. 

2022+ 775 500 

SmAc + 

Horizon 

Europe – 

výzva Teaming 

a OP JAK 

(investiční 

část) 

- 
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Advanced Therapies 

Centre of Excellence 
MUNI 

Cílem projektu je rozvoj excelentního 

regionálního pracoviště ACIU v 

komplexní vědeckovýzkumné centrum 

pokrývající svou odborností výzkum a 

vývoj léčivých přípravků pro moderní 

terapie na bázi buněčných, genových a 

proteinových terapií a socioekonomický 

výzkum související s implementací 

terapií do dostupných léčebných 

postupů. Součástí multioborového 

přístupu k problematice léčivých 

přípravků pro moderní terapie je inovace 

vzdělávacích programů na MU ve 

spolupráci s ESF MU, FaF MU a PrF 

MU. Propojením socioekonomických 

témat, výzkumu a vývoje  léčiv, 

klinického hodnocení jejich účinnosti 

(aplikační část) a vzdělávání, dojde 

v rámci regionu k vytvoření unikátního 

centra schopného představit léčivé 

přípravky pro pacienty s neuspokojenými 

potřebami léčby, podpořit rozvoj 

strategické a vysoce specializované 

oblasti vývoje a výroby léčiv, poskytnout 

nejvyšší standard vzdělávání jako cestu 

k udržitelnosti a dalšímu rozvoji centra a 

zajistit odbornou podporu především 

státní správy v oblasti adaptace 

zdravotnického systému na širší využití 

moderních léčivých přípravků. 

2022+ 775 500 

SmAc + Horizon 

Europe – výzva 

Teaming a OP JAK 

(investiční část) 

- 
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Tematické opatření 5.1.5: Pružnější reakce nabídky oborů na globální trendy 

Podpora pružnější nabídky vzdělávacích oborů především středních škol, potažmo vysokých, vytvářejících podmínky pro rozvoj a zachycení 

globálních změn (např. průmysl 4.0 a další výzvy). Podporovány budou zejména obory posilující konkurenceschopnost a excelenci kraje (jak 

technické a přírodovědné obory, obory zaměřené na rozvoj lidského potenciálu a kompetencí, tak další obory nutné k posílení 

konkurenceschopnosti), nebo obory zvyšující schopnost reagovat na probíhající trendy, jakým jsou např. čtvrtá průmyslová revoluce (podpora 

„Internet of Things“, „Cyber-Physical Systems“), kosmický výzkum a další. Podporovány budou rovněž obory napomáhající ke snižování dopadů 

probíhající klimatické změny, jako jsou přírodní vědy nebo obory sociálních věd.  

střední 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti 
a realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do (měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Průzkum zaměstnanosti 

v Jihomoravském kraji 

k 31.12.2021, 2022 

ORR 

Cílem je zpracování souhrnného analytického 

dokumentu z oblasti vývoje zaměstnanosti 

Jihomoravského kraje, verifikace digitální 

databáze cca 4 tis. zaměstnavatelů z 

dotazníkového šetření, zpracování časových 

řad a poptávky zaměstnavatelů po 

absolventech škol a kvalifikovaných 

zaměstnancích. 

2/2022-05/2022 

2/2023-05/2023 

108,4 v roce 

2022 

Cca 100 

v roce 2023 

JMK 

Zpracovaný 

analytický 

podklad 

k rozhodování 

Podpora oborové 

optimalizace SŠ 
OŠ/SŠ 

V rámci příprav nového Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy JMK bude se zástupci SŠ probíhat 

debata o oborové optimalizaci, možném 

zařazování nových oborů nebo zaměření 

stávajících RVP v návaznosti na rozvoj 

konkurenceschopnosti a excelenci JMK 

1/2022–12/2023 500 OP VVV 

Počet nových 

oborů nebo 

nových 

zaměření 

RVP 
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Trh práce a podnikání 

Specifický cíl 5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé (vysoká priorita) 

Tematické opatření 5.2.1: Vhodné podmínky pro vznik a rozvoj podnikání 

Zajištění podmínek k udržení stability a prosperity místních podniků, domácích producentů s růstovým potenciálem a produkcí s vysokou přidanou 

hodnotou. Opatření je zaměřeno na podporu atraktivního prostředí pro začínající podnikatele, rodinné firmy, živnostníky nebo řemeslníky, a to 

prostřednictvím poskytování odborných a podpůrných služeb (např. dotační programy, podnikatelské huby, coworkingová centra, osvěta, expertní 

poradenství, networking, vzdělávání, vznik spin-offů atd.). Cílovou skupinou jsou rovněž místní firmy vytvářející produkty s vysokou přidanou 

hodnotou. Opatření se dále zaměřuje na posilování konkurenceschopnosti zavedených malých a středních firem (např. podpora činnosti 

prostřednictvím JIC, hospodářských komor, Agentury CzechInvest) nebo na kultivaci podnikatelského prostředí. Kraj bude usilovat o vytvoření 

regionálních center podnikání v oblastech mimo město Brno a celkově snížení rozdílů mezi Brnem a periferními oblastmi (např. nezaměstnanost, 

podnikatelská aktivita, struktura vzdělanosti atp.).  

vysoká 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu   

Doba 
realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Smart Akcelerátor 

v Jihomoravském 

kraji II   

ORR 

Projekt SmAc II se zaměřuje na posílení kapacit regionu 

pro implementaci RIS JMK. Cílem projektu je akcelerovat 

rozvoj inovačního ekosystému v JMK, zefektivnit 

organizační struktury a klíčové procesy, posilovat 

kompetence pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního 

podnikání. 

10/2019–

12/2022 
66 000 JMK, OP VVV 

Počet 

realizovaných 

klíčových 

aktivit 
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Průmyslová zóna 

Veselí nad Moravou 

– DÚR 

ORR, RRA JM 

Realizace průmyslové zóny je ve velmi pokročilé fázi – 1. 

fáze (8,6 ha) financována a dokončena z programu 

Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 

(PPNI, 2018-2020). Pro 2. fázi (5,4 ha) je nezbytná DÚR 

pro dopravní napojení průmyslové zóny, které je 

podmínkou registrace v programu MPO PPNI.  

2022 

6 000 

Spoluúčast JMK 

při realizaci je 

50 % 

z celkového 

rozpočtu, tj. 

3 mil. Kč. 

JMK DÚR 

Průmyslová zóna 

Letovice – ÚS 
ORR, RRA JM 

Příprava podnikatelských ploch ve vlastnictví města 

Letovice. Zpracována SEA, která vymezila plochy pro 

podnikání o rozloze 7,8 ha. V další fázi je nutné pořízení 

územní studie v předpokládané ceně 750 tis. Kč. ÚS 

prověří základní prostorové řešení, rozsah a způsob 

uspořádání zástavby.  

2022 

750  

Spoluúčast JMK 

při realizaci je 

50 % 

z celkového 

rozpočtu, tj.  

375 tis. Kč. 

JMK ÚS 

Celouniverzitní 

předmět na 

Masarykově 

univerzitě „Od 

nápadu k podnikání“ 

CTT MU 

Aktuálně neexistuje pro studenty MU dostatečná plošně 

komunikovaná možnost dozvědět se, jak pracovat s 

nápadem, o podnikání jako takovém, možnostech 

dalšího rozvoje a podpory v této oblasti vč. provazby na 

prostředí vědy a výzkumu a souvisejících aspektů. Nově 

by měl mít každý student MU možnost zúčastnit se 

jednosemestrálního inspirativního předmětu, který jej 

provede základy podnikání, představí podnikání jako 

možnost kariérní volby v budoucnu, ukáže reálné příběhy 

úspěšných mladých podnikatelů a nasměruje ho k dalším 

potřebným krokům. 

2022+ 
60 

120/rok 
MU, JIC - 

Celouniverzitní 

soutěž a série 

workshopů Pojď 

podnikat na VUT 

VUT 

Atraktivní celouniverzitní série workshopů Pojď podnikat, 

které se budou účastnit studenti napříč fakultami VUT a 

která bude plošně komunikována všem studentům napříč 

VUT. Podpořit studenty v rozjezdu podnikání 

prostřednictvím získání financí na realizaci nápadu.   

2022+ 1 000 OP VVV - 
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DIGIMAT 

INTEMAC 

Solutions,  

VUT, Industry 

Cluster 4.0, 

"Program DIGIMAT je nově koncipovaný projekt RIS 

JMK, který má za cíl poskytnout výrobním firmám v 

regionu kvalifikované a nestranné poradenství, které jim 

pomůže se zavčas připravit na digitální transformaci. 

Projekt svým zaměřením míří do horizontální oblasti 

změn RIS JMK Konkurenceschopné inovativní firmy a 

současně se do něj propisují hned tři generické 

znalostních domény (pokročilé výrobní technologie, 

informační a komunikační technologie, elektronika a 

fotonika. Z hlediska aplikačních oblastí pak projekt míří 

na všechna výrobní odvětví napříč, zejména však na 

oblast Pokročilé výrobní a strojírenské technologie. 

Projekt navazuje na projekt DIGIMAT - South Moravian 

Digital Manufacturing Hub realizovaný s podporou z 

programu Horizont 2020 s názvem I4MS – ICT 

Innovation for Manufacturign SMEs." 

2022+ 10 000 JMK  

Inkubační a 

akcelerační program 

JIC 

JIC 
Cíl projektu: zvýšit počet životaschopných firem 

zakládaných v JMK (konzultační podpora). 
2022+ 15 000/rok 

JMK, SMB, OP 

PIK 
- 

JIC Platinn JIC 

Cílem projektu je prostřednictvím expertní koučingové 

služby zvýšit inovativnost a konkurenceschopnost malých 

a středních znalostně intenzivních firem v JMK. 

2022+ 5 500/rok 
JMK, SMB, OP 

PIK 
- 

Program Prototypuj 

a ověřuj 
JIC 

Cílem projektu je vytvořit nástroj financování (dotační 

program), který podpoří prototypování a ověření 

inovativních záměrů začínajících podnikatelů a malých 

firem v Jihomoravském kraji, a díky tomu zvýší počet 

a podpoří růst firem schopných posunovat 

technologickou hranici ve svém oboru.  

2022+ 8 450 SMB, OP VVV - 

Rozšíření prostor 

Českého 
TPB a.s. Strategickým zájmem je posilovat v lokalitě Českého 

technologického parku koncentraci firem s vysokou 
2022+ 340 000 TPB, ITI/OP PIK - 
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technologického 

parku Brno – budova 

D 

přidanou hodnotou, a zvláště potom posílit zázemí pro 

malé a střední firmy (MSP). Vzhledem k vysoké 

atraktivitě lokality a aktuální nabídce, vyhovující zejména 

velkým mezinárodním firmám, je užitečné doplnit tuto 

nabídku o prostory dostupné pro MSP. 

5 000/rok 

Soutěž 

podnikatelských 

nápadů pro studenty 

JIC 

Projekt pilotuje nový systém podpory žáků SŠ a studentů 

VŠ v Jihomoravském kraji, kteří mají 

podnikatelský nápad. Žáci a studenti mají při rozjezdu 

podnikatelského nápadu specifické potřeby. Projekt by 

měl žákům a studentům pomoci překonat první překážky 

k realizaci jejich podnikatelských nápadů a provést je 

prvními kroky směřujícími k založení podnikání. Skrze 

znalosti mentorů z oblasti podnikání a finanční podporu 

budou podpořeny projekty žáků a studentů, které mají 

největší potenciál. Model Soutěže podnikatelských 

nápadů pro studenty se inspiruje v modelu z Dánska, 

který je již tradičním a etablovaným nástrojem podpory 

podnikavosti a vzniku nových mladých firem.  

2022+ 640 000 OP VVV - 

Celouniverzitní 

předmět STARTUP 

MENDELU a 

studentská soutěž 

MENDELU 

Potřeba zvyšovat kreativitu studentů a počet mladých lidí, 

kteří vnímají podnikání jako možnou kariérní volbu, bylo 

identifikováno jako jedno z hlavních východisek pro 

iniciativu založení celouniverzitního 

předmětu StartUp MENDELU. Tento předmět povede 

k rozvíjení podnikavosti a výchově k podnikání mezi 

vysokoškolskými studenty, která následně vede 

k reálnému podnikání a zároveň většímu počtu 

vznikajících spinoff firem z univerzitního 

prostředí. Založením 

předmětu vzniká platforma umožňující rozvinout potřebné 

kompetence pro práci s nápadem, dozvědět se o 

podnikání jako takovém a o možnostech dalšího rozvoje 

a podpory v této oblasti vč. provazby na prostředí vědy a 

výzkumu na univerzitě a na další instituce v JMK.    

2022+ 1 000/rok MENDELU - 
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Start Your Business MUNI 

Podpora studentských inovativních nápadů za účelem 

jejich dalšího rozvoje, a to pomocí finančního příspěvku a  

mentoringu. 

2022+ 600/rok MUNI 
Průběžná 

realizace 

ESA BIC 2.0 (2021-

2026) 
JIC 

Cílem je pomáhat začínajícím podnikům s komerčním 

využitím kosmických technologií. Hlavními aktivitami 

budou scouting firem pro inkubaci v programu: ročně 

budou probíhat cca 3-4 otevřené výzvy s cílem inkubovat 

v průměru 3 firmy ročně; podpora inkubovaných firem 

v jejich dalším růstu prostřednictvím služeb JIC a 

partneringových aktivit s CzechInvestem a ESA; 

marketingové aktivity podporující viditelnost aktivit ESA 

BIC a inkubovaných startupů v regionu, na národní 

úrovni a v zahraničí. 

2021+ 
Cca 25 000  

(1 000 EUR) 

JMK, ESA/MD 

ČR 
- 
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Tematické opatření 5.2.2: Akumulace kapitálu, know-how a jejich další rozvoj na území kraje 

Podpora využití a šíření vytvořených hodnot na území kraje prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s úspěšnými firmami v území kraje. Opatření 

usiluje o další rozvoj a kultivaci podnikatelského prostředí při využití personálních, znalostních, dovednostních a ekonomických kapacit zapojených 

firem k dalšímu rozvoji institucí, které mají za cíl rozvíjet inovace, vzdělanostní kapitál, předávat dobrou praxi a obecně podporovat rozvoj 

podnikavosti a konkurenceschopnosti v regionu. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Seed fond JIC 

Cílem projektu je podpora intenzivního 

růstu MSP (zejména začínajících firem) 

z JMK. Firmy budou podpořeny 

investicemi seed fondu a souvisejícím 

expertním poradenstvím. 

2022+ 50 000 JMK, investoři - 

Brno.ai JIC 

Založit otevřenou komunitu a propojit 

stakeholdery v regionu    

Zvýšit (mezi)národní renomé regionu 

v oboru AI    

Pomoci veřejné správě identifikovat a 

využít příležitosti k využití dostupných 

dat za účelem zvýšení efektivity    

Zvýšit povědomí o AI mezi veřejností    

Přispět ke zvýšení zájmu dětí, mládeže 

o technické obory (především IT) 

2022+ 0,5-1 FTE OP VVV - 

  

nízká 

priorita 
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Tematické opatření 5.2.3: Odstraňování bariér na trhu práce 

Snižování současných bariér na trhu práce formou osvěty, kariérového poradenství, vzdělávání a příkladů dobré praxe. Za největší překážky lze 

považovat zajištění podmínek pro skloubení profesního a soukromého života (např. podpora zkrácených úvazků, sdílené úvazky, práce z domu, 

flexibilní pracovní doba, firemní školky, programy pro snadný návrat rodičů po rodičovské dovolené), stárnutí populace (zavádění konceptu „Age 

Managment“) nebo snížení úrovně nezaměstnanosti u obtížně uplatnitelných osob na trhu práce (např. podpora rekvalifikace, celoživotního 

vzdělávání, nových forem zaměstnanosti a sociálního podnikání). Opatření je provázáno s tematickým opatřením 1.1.2: Zvýšení dostupnosti a 

kapacit služeb péče o děti a předškolního vzdělávání a 1.1.5: Podpora kariérového a profesního poradenství. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Snadný návrat 

z rodičovské dovolené 
OKŘ 

Cílem je vzdělávání zaměstnanců JMK 

zařazených do krajského úřadu 

čerpajících rodičovskou dovolenou 

včetně setkání před návratem na 

pracoviště, kde jsou prezentovány 

novinky v legislativě a také na KrÚ. 

Účastníkům je zdarma zajištěno hlídání 

dětí. Po návratu na pracoviště jsou 

umožněny zkrácené úvazky tam, kde je 

to možné. 

2022-2023 5/rok JMK - 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 5.2.4: Podpora expanze na mezinárodní trhy 

Usnadnění podmínek vstupu na zahraniční trhy například zprostředkováním kontaktů na vhodné partnerské subjekty (spolupráce s JIC, 

hospodářskými komorami). Cílem opatření je překonávat bariéry, které mohou omezovat průnik firem na zahraniční trhy, záměrem RHK Brno je 

např. za úzké spolupráce spolupracujících subjektů rozvíjet Centrum mezinárodního obchodu, které by podnikatelům se zájmem expandovat na 

zahraniční trhy mohlo nabídnout na jednom kontaktním místě služby (především informačního, asistenčního, vzdělávacího, konzultačního a 

prezentačního charakteru) poskytované exportérům státem, ale i dalšími institucemi a sítěmi na podporu podnikání a prověřených poradců. V tomto 

kontextu má opatření poskytnout podporu v oblasti odstraňování legislativních překážek, poskytnout podporu při zahraničních a obchodních misích, 

a to ve spolupráci s národními agenturami (CzechInvest, CzechTrade, CzechTurism apod.).  

nízká 

priorita 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Centrum 

mezinárodního 

obchodu 

RHK Brno 

V současné době nefunguje v JMK žádné středisko, které 

by místním podnikům umožnilo získat na jednom místě 

všechny relevantní informace a usnadnilo orientaci a 

výběr relevantních služeb v systému podpory exportu.  

Záměrem je proto v Brně za úzké spolupráce 

spolupracujících subjektů (např. MPO, ČEB, EGAP, 

CzechTrade, CzechInvest apod.)  vytvořit centrum na 

podporu internacionalizace. To by pak podnikatelům, 

kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy, mohlo 

nabídnout na jednom kontaktním místě služby 

poskytované exportérům státem, ale i dalšími institucemi 

a sítěmi na podporu podnikání a prověřených 

poradenských firem.  Firmám bude podle charakteru 

jejich požadavku doporučen vybraný exportní specialista 

a další vhodná nabídka souvisejících služeb. 

2022+ 2 100 JMK - 
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Specifický cíl 5.3 Zakořeněné globální společnosti (střední priorita) 

Tematické opatření 5.3.1: Vtažení globálních společností do kultivace regionálního prostředí 

Spolupráce s pobočkami globálních společností na kultivaci a rozvoji regionálního podnikatelského prostředí. Kvalitní a podnikatelsky přívětivé 

prostředí je jednou ze základních podmínek růstu konkurenceschopnosti podniků, a tedy i předpokladem pro růst konkurenceschopnosti regionální 

ekonomiky. Opatření má prostřednictvím workshopů a sdílení dobré praxe ze zahraničí přispět k tvorbě příznivých podmínek pro vytváření 

pracovních míst a rozvoji podnikatelského přesahu kraje (např. v oblasti kultury, sportu nebo společensky odpovědných aktivit). 
 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel 
/ Nositel 
projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Velvet Innovation 

(dříve Flagship event) 

Prototyp, z.s.  

 

S oporou v Marketingové a komunikační strategii vznikl 

řízený brand #brnoregion, který vykresluje JMK jako 

atraktivní prostor znalostní ekonomiky. Nad rámec běžné 

propagace a komunikačních kampaní dosud v JMK 

neexistuje mezinárodně rozeznatelná akce, které by do 

Brna přivedla českou i zahraniční komunitu zabývající se 

tématy technologií a inovací, a tím posílala image JMK, 

vnesla do území nové rozvojové impulzy a umožnila 

diskutovat o technologických vizích v klíčových oblastech 

místní znalostní ekonomiky. Cílem projektu je vyvořit sérii 

eventů pod označením Velvet Innovation, které propojí 

svět vědy, umění a technologií, vybudují min. v blízkém 

zahraničí rozeznatelný technologicko-inovační event a 

vizionářskou konferenci. V důsledku toho posílit image 

JMK a Brna v komunitě talentů, podnikatelů, akademiků, 

investorů a odborné veřejnosti. Výstupem projektu je 

fázované budování nového technologicko-inovačního 

eventu na platformách Vlevet Innovation a #brnoregion. 

2022+ 5 000/rok 

JMK, SMB, 

JIC, OPVVV v 

JMK II, partneři 

- 

Střední 

priorita 
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V dlouhodobé vizi vytvoření pravidelného eventu 

složeného z konferencí, workshopů, společenského 

večera, přehlídky inovací made in #brnoregion. Vznikne 

tak originální platforma, na které se vědecké a 

technologické inovace stávají předmětem a 

katalyzátorem dalšího kreativního využití. S podporou 

flagship eventu vytvořit platformu mezioborové 

spolupráce, která bude v JMK přítomná, bude 

podporovat hrdost veřejnosti k regionu a jeho 

rozeznatelnost u zahraniční odborné veřejnosti spjaté s 

tématem technologií a inovací. 

Velvet Innovation 

Meetupy 
JIC 

Cílem projektu je umožnit co nejširšímu okruhu 

organizací a jednotlivců v místním inovačním 

ekosystému (i) dovědět se co je nového v místním 

inovačním ekosystému, (ii) inspirovat se úspěšnými 

projekty které v regionu vznikly a rozvíjejí se, a (iii) 

propojit se s cílem iniciovat nové spolupráce a společné 

projekty a zapojit se do běžících aktivit RIS. 

2022+ 
500 ročně + 

0,25 úvazku 

OP VVV 

(SmAcc) 

Průběžná 

realizace 
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Tematické opatření 5.3.2: Provázanost dodavatelsko-odběratelských vazeb na místní prostředí 

Poskytování služeb jako je vyhledání vhodných partnerů a dodavatelů mezi subjekty v rámci kraje a zprostředkování komunikace mezi nimi. Aktivita 

by měla být vedena mj. prostřednictvím JIC, hospodářských komor, jejichž cílem je zprostředkovávat kontakty a působit jako moderátor diskuse a 

spolupráce mezi zapojenými subjekty.  

 
 

 

Název aktivity 

/ projektu 

Hodnotitel 

/ Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a realizace 

projektu 

Doba 

realizace 

Od/do 

(měsíc/rok) 

Celkový 

rozpočet 

v tis. Kč 

Zdroj 

financování 

Indikátor 

výstupu 

Open Innovation JIC 

Realizace dílčích projektů s konkrétními korporacemi, pravidelné 

setkávání v rámci Inovační platformy Korporace, podpora 

zapojování místních firem do dodavatelských řetězců v Evropě. 

2022+ Neznámý Neznámý - 

  

Střední 

priorita 
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Tematické opatření 5.3.3: Přítomnost strategických funkcí v rámci struktur nadnárodních společností (kvalifikovaná pracovní místa) 

Z pohledu rozvoje ekonomiky kraje je stěžejní podporovat rovněž rozvoj nadnárodních společností působících v kraji s cílem organizovat strategická 

partnerství, vkládat vyšší investice do vědy a aplikovaného výzkumu a přilákání dalších kvalitních firem. Opatření zahrnuje proces, kdy pobočky či 

přímo sídla významných globálních společností v kraji by měly získávat strategické funkce v rámci firemní hierarchie. To lze podpořit např. spoluprácí 

univerzit a společností při přípravě studijních oborů, podporou špičkového vzdělávání v poptávaných oborech, vznikem a rozvojem technologických 

center nadnárodního významu apod. Výše uváděné aktivity mají průnik s tematickým opatřením 5.1.1 v oblasti přenosu výsledků výzkumu a inovací 

do lokální ekonomiky. 

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období. 

 

  

Střední 

priorita 
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165 

  

Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, 

občanská vybavenost a bezpečnost 



Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost  
 
 

 

 
166 

Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost  

„Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a chránící své kulturní, historické a přírodní dědictví.“ 

Cestovní ruch 

Specifický cíl 6.1 Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu včetně míst s nižší návštěvností (střední priorita) 

Tematické opatření 6.1.1: Rozvoj potenciálu dosud málo navštěvovaných lokalit  

Jihomoravský kraj má za cíl podporovat udržitelný cestovní ruch, který bude mít pozitivní ekonomické dopady na sledovaný region, ale bude 

respektovat jeho přírodní, kulturní, nebo historickou hodnotu. V tomto kontextu je cílem zvýšit povědomí o méně navštěvovaných lokalitách kraje a 

tím snížit koncentraci v těch turistických cílech, kde je návštěvnost na hraně udržitelnosti a přináší negativní dopady na místní obyvatelstvo, mimo 

jiné také zpřístupněním veřejnosti dosud nepřístupných památek v majetku Jihomoravského kraje. Mezi oblasti, které disponují vhodnými přírodními 

podmínkami a nejsou tak navštěvované. Je nutné také zvýšit návštěvnost mimo hlavní turistickou sezónu, a to zejména tvorbou turistických produktů.  

vysoká 

priorita 

 

  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Aktualizace systému 

produktů a 

marketingových témat na 

úrovni kraje 

CCR JM 

Pravidelná aktualizace produktů a 

marketingových témat CCR JM 

vytvářených ve spolupráci s oblastními 

DMO s vazbou na nabídku kraje 

01/2022–12/2022 2 000 Rozpočet CCR JM 
Počet 

produktů 

Provádět marketingové 

výzkumy poptávky a 

trendů cestovního ruchu 

CCR JM 

Předmětem aktivity je pro účely CCR 

JMK a oblastních DMO realizace 

výzkumů poptávky a trendů cestovního 

ruchu 

01/2022–12/2022 1 000 
Rozpočet CCR JM 

a DMO 
Výzkum 
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Projekt „Za netradičním 

poznáním JMK a TTSK“ 
JMK 

Hlavním cílem projektu je představit 

méně známá, avšak neméně atraktivní 

místa v JMK a TTSK a současně jejich 

propagací zvýšit informovanost 

potenciálních návštěvníků o možnostech 

turistického využití, a tímto vyvolat zájem 

k návštěvě tohoto území. Realizací 

propagačních a prezentačních aktivit, 

které povedou ke zvýšení povědomí o 

této oblasti, dojde k podpoře cestovního 

ruchu v tomto regionu zvýšením jeho 

návštěvnosti, a tím ke generování 

dalších příjmů do území. Stěžejní 

aktivitou projektu je vytvoření 

propagačních materiálů, které budou 

prezentovat atraktivní kulturní a přírodní 

dědictví v JMK a TTSK. Cílovou 

skupinou jsou návštěvníci a obyvatelé 

přeshraničního regionu. Hlavním 

partnerem projektu je Trnavský 

samosprávný kraj. Vazba na TO 6.6.2 

3/2022-2/2023 610 
Interreg V-A SK/CZ, 

JMK (ORR) 

Počet 

produktů 

Propagace nabídky 

destinace 
CCR JM 

Propagace nabídky destinace směrem 

k cílovým skupinám, prezentace méně 

známých míst a atraktivit. Zvýšení 

povědomí o destinaci mimo hlavní 

turistickou sezónu, tvorba nových 

produktů. 

1/2022-12/2023 4 000 CCR JM 

Počet 

kampaní 

zaměřených 

na podporu 

návštěvnosti 

destinace 
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Tvorba nových produktů 

cestovního ruchu 
CCR JM 

Příprava nových produktů zaměřený na 

mimosezónní aktivity a jejich propagace. 
2/2022-12/2023 300 CCR JM 

Počet 

produktů 

Zapojení „turistických cílů 

II. řádu“ do prezentace 

v oblasti cestovního 

ruchu – především parky 

a zahrady památkově 

chráněných objektů v 

majetku JMK a obcí 

OKPP, ORR 

Podpora zapojení netradičních 

turistických cílů (méně vytížených 

turistických atraktivit) v rámci prezentace 

turistické nabídky v marketingových 

aktivitách JMK 

1/2022-12/2023 Neznámý JMK 

Počet 

realizovaných 

prezentací 

„turistických 

cílů II. řádu“ 
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Tematické opatření 6.1.2: Zvýšení provázanosti cestovního ruchu a kultury 

Podpora provázanosti cestovního ruchu, kultury a dalších oblastí prostřednictvím tvorby produktů cestovního ruchu a jejich marketingu a propagace 

(provázanost s tematickým opatřením 6.5.1 Obnova a prezentace kulturních památek aj.). Záměrem je využít specifik a nabídky Jihomoravského 

kraje, jakými jsou folklór, vinařská turistika rovněž ve spojení s cykloturistikou, církevní turistika, gastroturistika, poznávací a zážitková turistika 

k tvorbě konkurenceschopných produktů CR.  

střední 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podporovat 

zpřístupňování kulturních 

památek a přírodních 

lokalit ve vazbě na jejich 

limity únosnosti 

OKPP 

Předmětem aktivity je na základě 

vhodných dotačních titulů kraje 

podporovat zpřístupňování kulturních 

památek a přírodních lokalit pro účely 

cestovního ruchu, avšak ve vazbě na 

jejich limity únosnosti.  

01/2022–12/2022 2 000 Rozpočet OKPP Počet památek 

Podporovat akce 

regionálního  

a nadregionálního 

významu 

ORR 

Předmětem aktivity je cílená finanční 

podpora vybraných regionálních a 

nadregionálních akcí. Účelné je tuto 

podporu poskytovat systematicky na 

základě transparentních pravidel 

01/2022–12/2022 1 200 Rozpočet ORR Počet akcí 

Podpora provázanosti 

kultury a cestovního 

ruchu v destinaci Jižní 

Morava 

CCR JM 

Podpora kulturních akcí konaných 

v destinaci a vznik produktů cestovního 

ruchu založených právě na kulturních 

zážitcích. 

1/2022-12/2023 500 CCR JM 

Počet 

podpořených 

akcí 
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Stratifikovaná 

prezentace turistických 

cílů /dle typů, 

uměleckých slohů, 

významných osobností 

atp./ 

OKPP, ORR 

Cílem aktivity je v marketingových 

aktivitách JMK prezentovat turistické 

cíle dle kategorií určených specifickými 

kritérii a zároveň je tak propojovat (např. 

turistické cíle vážící se k určité 

významné osobnosti, historické události, 

historickému období, uměleckému 

slohu). 

1/2022-12/2023 Neznámý JMK 

Počet 

realizovaných 

stratifikovaných 

prezentací 
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Tematické opatření 6.1.3: Vzdělávání pracovníků, zvýšení kvality služeb cestovního ruchu 

Opatření je zaměřeno na vzdělávání pracovníků působících v cestovním ruchu (zaměstnanci destinačních managementů, turistických informačních 

center apod.). Záměrem je zvyšování kvality pracovníků ve službách cestovního ruchu, jako je například vzdělávání v oblasti cizích jazyků nebo 

gastronomii apod. a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu (např. uvedení v Gourmet Jižní Morava, elektronické informační tabule atp.). Kraj má 

zájem vzdělávací aktivity provázat se systémovým vzdělávacím programem CzechTourism.  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Provádět osvětu ve 

vztahu k municipalitám, 

DMO a dalším aktérům 

cestovního ruchu 

ORR 

Předmětem aktivity je iniciovat konání 

vzdělávacích / osvětových aktivit v rámci 

kraje, které jsou určené pro aktéry 

cestovního ruchu. Aktivity mohou být 

vlastní. 

01/2022–12/2022 100 Rozpočet ORR Počet akcí 

Vzdělávání zaměstnanců 

DMO a dalších aktérů 

CR v destinaci 

CCR JM 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

krajské DMO, podpora zvyšování 

kvalifikace oblastních DMO a školení 

aktérů cestovního ruchu. 

1/2022-12/2023 500 CCR JM Počet školení 

Gourmet Jižní Morava CCR JM 

Projekt zaměřený na gastronomickou 

nabídku destinace spojený nejen 

s prezentací gastro zážitků směrem 

k návštěvníkovi, ale také k předání 

zpětné vazby objektům účastnící se 

projektu. (ročník 2022, 2023) 

1/2022-12/2022 

1/2023-12/2023 
1 500 CCR JM 

Počet 

zapojených 

subjektů 

v každém 

ročníku 

střední 

priorita 
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Veletrh FOR BIKES ORR 

Prezentace cyklistiky a cyklodopravy, 

mezinárodních, národních, krajských, 

místních a tematických cyklotras, typů 

na cyklovýlety, zaměření na prezentaci 

přírodního a kulturního bohatství. 

3/2022 107 

Rozpočet projektu 

(Interreg V-A 

SK/CZ, JMK/ORR) 

 

Měřit a vyhodnocovat 

efektivitu realizovaných 

komunikačních aktivit 

CCR JM 

Předmětem aktivity je vyhodnocování 

efektivity realizovaných komunikačních a 

kampaní, a to vlastními způsoby nebo 

s využitím externích kapacit. 

1/2022–12/2022 V rámci rozpočtu Rozpočet CCR JM  

Podpora značky 

destinace 
CCR JM 

Podpora známosti značky a nabídky 

destinace v ČR i zahraniční (se 

zaměřením na volnočasové aktivity, 

kongresové a konferenční příležitost i 

cestování za zdravím).  

1/2022-12/2023 500 CCR JM 
Počet 

kampaní 
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Tematické opatření 6.1.4: Podpora organizací destinačního managementu a spolupráce aktérů v cestovním ruchu 

Podpora certifikovaných organizací destinačního managementu (DMO) směřujících ke koordinaci, komunikaci a kooperaci v oblasti rozvoje 

cestovního ruchu. Aktivitami DMO by měla vzniknout komplexní nabídka služeb, zážitků a jiných produktů cestovního ruchu na zájmovém území se 

zaměřením na regionální a lokální atraktivity. Předmětem činnosti DMO je oboustranná komunikace s partnery v zájmovém území, efektivní 

marketing a propagace. Mezi strategické aktéry cestovního ruchu v Jihomoravském kraji patří např. subjekty spravující kulturní, historické a přírodní 

památky, města a obce, svazky obcí, místními akčními skupinami, subjekty působící ve vinařství, folklóru, lázeňství, kultuře, zdravotní nebo 

kongresové turistice, ubytovacích a stravovacích službách, výrobci regionálních specialit, turistická informační centra a další.  

vysoká 

priorita 
   

Název aktivity / 

projektu 

Hodnotitel / 

Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 

připravenosti a realizace 

projektu 

Doba realizace 

Od/do 

(měsíc/rok) 

Celkový 

rozpočet 

v tis. Kč 

Zdroj 

financování 

Indikátor 

výstupu 

Dotační program na 

podporu činnosti DMO na 

území JMK 

ORR 

Předmětem aktivity je pokračování 

v podpoře činnosti DMO na základě 

dotačního programu; cílem je zavedení 

výkonnostní složky dotace.  

6/2022-6/2023 2 500 JMK 

Počet 

podpořených 

DMO 

Metodicky řídit a finančně 

podporovat činnost CCR 

JM 

ORR 
Předmětem aktivity je výkon funkce 

zakladatele CCR JM ze strany kraje.   
1/2022-12/2022 14 000 JMK - 

Dotační program 

Podpora zkvalitnění 

služeb turistických 

informačních center 

v Jihomoravském kraji  

ORR 

Zkvalitnění služeb turistických 

informačních center na území 

Jihomoravského kraje. 

1/2022-12/2023 2 100 JMK 

Počet 

podpořených 

TIC 



Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost  
 
 

 

 
174 

Informační portál 

turistických cílů JMK 
OKPP 

Předmětem aktivity je vznik jednotného 

informačního portálu turistických cílů 

JMK zaměřeného na všechny 

potenciální turistické atraktivity (kulturní 

a přírodní atraktivity, muzea, 

architektura, gastronomie, chráněná 

přírodní a památková území…). 

1/2022-12/2023 Neznámý JMK - 

Rozpracovat a naplňovat 

strategii značky „Jižní 

Morava“ jako součást 

Marketingové strategie 

CR a nastavit komunikaci 

v závislosti na produkty, 

zdrojové trhy a cílové 

skupiny 

CCR JM 

Předmětem aktivity je v Marketingové 

strategii stanovit stávající a budoucí 

pozici značky „Jižní Morava“, její roli ve 

vztahu k destinačním značkám a 

definovat strategii jejího dosažení a 

v souladu s ročním marketingovým 

plánem definovat integrovanou 

komunikaci cestovního ruchu CCR JMK. 

1/2022–12/2022 11 000 Rozpočet CCR JM  
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Tematické opatření 6.1.5: Podpora konferenční a kongresové turistiky (tzv. MICE)  

Podpora konferenční a kongresové turistiky, která má především ve městě Brně historicky velmi významné postavení v oblasti cestovního ruchu. 

Zároveň se jedná o oblast, která je pro region ekonomicky velmi významná, ale která je rovněž velmi náchylná na externí vlivy (např. pandemie 

Covid-19). Opatření zahrnuje také podporu moderních forem eventů, jako jsou například hybridní konference. Cílem je učinit z Jihomoravského kraje 

středoevropský hub pro konání těchto akcí. Součástí MICE turistiky je rovněž tzv. medical tourism, neboli cestování za zdravím. V tomto ohledu patří 

Brno a Jihomoravský kraj mezi nejvyhledávanější lokality v Evropě. Je potřeba nadále tento segment podporovat.  

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Profesionalizovat činnost 

Moravia Convention 

Bureau a zlepšit její 

působnost kraji 

CCR JM 

Předmětem aktivity je podpořit a 

profesionalizovat činnost Moravia 

Convention Bureau a podstatně zkvalitnit 

její působnost na území celého kraje. 

1/2022–12/2022 
V rámci rozpočtu 

CCR JM 
Rozpočet CCR JM - 

Podpora konferenční a 

kongresové turistky 
CCR JM 

Rozvoj aktivit v oblasti konferenční a 

kongresové turistiky, podpora akcí 

konaných v destinaci, rozvoj šetrného 

přístupu k akcím. Podpora známosti 

značky destinace ve světovém měřítku. 

1/2022-12-2023 4 000 CCR JM 

Počet akcí 

realizovaných 

s podporou 

CCR JM 

Podpora cestování za 

zdravím 
CCR JM 

Propagace nabídky destinace zaměřené 

na zdravotní turismus v zahraniční. 
1/2022-12/2023 1 500 CCR JM 

Počet 

kampaní 

  

střední 

priorita 
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Specifický cíl 6.2 Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu (střední priorita) 

Tematické opatření 6.2.1: Zajištění dostupnosti turistických cílů udržitelnými formami dopravy 

Dobudování a údržba bezpečné sítě stezek a tras pro turisty (pěší a cyklisté), které procházejí územím kraje včetně doplňkové infrastruktury (např. 

odpočívadla, sčítače návštěvnosti, informační tabule a mapy, směrové značení, úschovny kol, bezpečnostní prvky atd.). Mezi podporované aktivity 

náležící tomuto opatření patří naktivity, které mají v návaznosti na agroturistiku v Jihomoravském kraji významný potenciál rozvoje, nebo rozvoj 

dalších forem dopravy zvyšující dostupnost turistických cílů - vlaky, cyklobusy, vinobusy, pěší trasy, včetně doprovodné infrastruktury (např. záchytná 

parkoviště) apod. Opatření zahrnuje komunikaci s klíčovými aktéry v této oblasti (např. KORDIS) s cílem zjednodušení systému dopravy k některým 

turistickým cílům. 

  

  

střední 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Přizpůsobovat veřejnou 

dopravu v dopravního 

systému kraje ve vazbě 

na návštěvnost 

turistických cílů 

ORR 

Předmětem aktivity je zohledňovat při 

plánování dopravní dostupnosti 

prostřednictvím veřejné dopravy také 

potřeby potenciálních návštěvníků 

s cílem omezení individuální dopravy.    

01/2022-12/2022 600 JMK  

Podporovat rozvoj 

infrastruktury pro 

cyklistiku a cyklistickou 

dopravu 

ORR 

Předmětem aktivity je systematická 

podpora cykloinfrastruktury na území 

kraje s preferencí dobudování sítě 

dálkových a regionálně významných 

tras. 

01/2022-12/2022 

 
12 000 JMK  
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Tematické opatření 6.2.2: Optimalizace sítě stezek a tras 

Podpora optimalizace sítě a značení stezek a tras zahrnuje i zatraktivnění v současnosti husté sítě cyklotras a cyklostezek, moravských vinařských 

stezek, in-line tras, běžeckých tras, pěších tras, hypo tras, singletrailů nebo obnovu poškozeného značení. Nástroji pro zajištění opatření mohou být 

např. dotační programy, analýzy a monitoring cílové skupiny, jednání zaiteresovaných subjektů z území, cíleně připravované a realizované projekty 

zaměřené na optimalizaci a značení stezek a tras atd.  

střední 

priorita 
  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora udržování 

čistoty cyklistických 

komunikací a úpravy 

běžeckých lyžařských 

tratí v Jihomoravském 

kraji 2022, 2023 

ORR 

Cílem Programu je zajištění čistoty a 

bezpečnosti na veřejných komunikacích 

pro nemotorovou dopravu na území 

Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách 

pro cyklisty, stezkách pro chodce a 

cyklisty, terénních a cyklistických 

trasách, podporu bezpečné sjízdnosti 

singletrailů a na podporu úpravy 

běžeckých lyžařských tratí. 

1/2022–12/2023 3 000/ročně JMK 

Počet 

podpořených 

projetků 
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Tematické opatření 6.2.3: Zajištění odpovídající kapacity a kvality doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

Zvýšení kvality a vybavenosti existující infrastruktury (např. údržba značení značených tras, doplnění rozcestníků atd.) a zvýšení kapacity (např. 

prostřednictvím rozšiřování parkovišť v místech, kde stávající kapacita nedostačuje, instalace dobíjecích stanic pro elektrokola, stání pro obytné 

vozy nebo karavany, atraktivní a netradiční ubytování apod.) – průnik s tematickým opatřením 6.2.1 Zajištění dostupnosti turistických cílů udržitelnými 

formami dopravy.  

střední 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Značení turistických tras 

a cyklotras 
ORR 

Každoroční dotace na údržbu pěšího a 

cyklistického značení. 

01/2022-12/2022 

01/2023-12/2023 
1 000 JMK 

Kilometry, 

počty nových 

směrovek 

Podpora výstavby 

karavanových stání 
ORR 

Dotační program na podporu výstavby 

karavanových stání. 
12/2021–12/2022 2 500 JMK 

Počet 

podpořených 

projektů 
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Tematické opatření 6.2.4 Podpora vodních cest regionálního významu 

Rozvoj infrastruktury Baťova kanálu a lodní dopravy na Brněnské přehradě, Vranovské přehradě, vodní nádrži Nové Mlýny, řece Dyji a Moravě, 

které disponují potenciálem pro rozvoj vodní dopravy z hlediska zvýšení turistické atraktivity území. Obsahem opatření je i podpora splavnosti řek, 

vodní turistiky nebo výstavba doprovodné infrastruktury (např. přístaviště).  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Podporovat rozvoj 

rekreační plavby na 

území kraje 

ORR/OD 

Předmětem aktivity je podpora rozvoji 

rekreační plavby (např. Baťův kanál, 

Novomlýnské nádrže, řeky Dyje, 

Morava), a to budováním vhodné 

infrastruktury. 

1/2022–12/2022 Neznámý JMK  

  

nízká 

priorita 
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Specifický cíl 6.3 Podpora památkové péče (střední priorita) 

Tematické opatření 6.3.1 Obnova a prezentace kulturních památek 

Obnova památek a zařízení s potenciálem, jež mohou přispět k rozvoji kulturního a komunitního života a současně dopomohou k rozvoji 

hospodářské a sociální úrovně daného území. Opatření dále odpovídá obnově a zejména moderní a atraktivní prezentaci kulturních památek (např. 

soutěž Nejlépe opravená památka), památkových území a archeologických památek, včetně inovativních řešení (např. rozšířená realita, digitální 

evidence památek a sbírek včetně jejich prezentace). Úzce souvisí s TO 6.4.3 Rozvoj kreativních odvětví v regionu.  

vysoká 

priorita 
 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a 
realizace projektu   

Doba 
realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

„Podpora rozvoje 

v oblasti kultury a 

památkové péče“ 

OKPP 

Cílem dotačního programu je podpora subjektů 

realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální 

nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých 

oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, 

výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) 

s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace 

kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů 

činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na 

seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy 

movitých i nemovitých kulturních památek. 

Prioritou dotačních programů 1 a 2 je udržení 

bohatých lidových tradic zakořeněných v kraji a 

podpora tradičních řemesel vedoucí k jejich 

zachování a předávání znalostí dalším generacím. 

1/2022–12/2023 16 500 JMK  

Muzeum Brněnska – 

Památník Mohyla míru, 

rekonstrukce 

OKPP/příspěvková 

organizace kraje 

Rekonstrukce a rozšíření expozic a návštěvnické 

infrastruktury. 
2021–9/2023 78 000 

IROP 2015-2020, 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

- 
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návštěvnické 

infrastruktury 

Jihomoravské muzeum 

ve Znojmě – Centrální 

depozitář, expozice a 

centrum regionální 

výuky 

OKPP/příspěvková 

organizace kraje 

Bezpečné uložení sbírek, prostory pro regionální 

výuku, výstavní prostory. 
2021–12/2023 98 000 

IROP 2015-2020, 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

- 

Regionální muzeum 

v Mikulově – Dům 

přírody Pálavy 

OKPP/příspěvková 

organizace kraje 
Rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba.  2021–2022 55 300 OPŽP - 

Regionální muzeum 

v Mikulově - 

Modernizace depozitářů 

na zámku v Mikulově 

OKPP/příspěvková 

organizace kraje 

Bezpečné uložení sbírek, možnost rozšíření 

stávajících expozic 
2021–2023 8 100 

IROP 2015-20, 

státní rozpočet ČR, 

JMK 

 

Masarykovo muzeum 

v Hodoníně - Depozitář 

Masarykova muzea v 

Hodoníně 

OKPP/příspěvková 

organizace kraje 

Bezpečné uložení sbírek, prostor k rozšíření 

stávajících expozic 
2021–2023 60 000 

IROP 2015-20, 

státní rozpočet ČR, 

JMK 
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Tematické opatření 6.3.2 Zabezpečení kulturních památek 

Podpora zachování kulturních památek na území kraje (včetně tlaku na ministerstvo kultury pro dodatečné zapsání znepamátněných památek), 

které jsou součástí tradiční kultury jižní Moravy. Opatření je dále zaměřeno na podporu technického zabezpečení kulturních památek na území kraje 

proti zcizení a poškození nemovitého či movitého majetku (např. bezpečnostních dveří, zámků, mříží, alarmů, kamerových systémů nebo zajištění 

ostrahy bezpečnostní službou). Možností je rovněž využití moderních technologií a chytrých řešení.  

nízká 

priorita 
 

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období. 
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Kultura 

Specifický cíl 6.4 Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje (nízká priorita) 

Tematické opatření 6.4.1 Udržování a předávání znalostí regionálních řemesel 

Udržení bohatých tradic a řemesel, jež utváří specifickou kulturu kraje. Opatření má podporovat předávání zkušeností v oblasti tradičních řemesel, 

čímž by mělo dojít mj. k formování pozitivního vztahu a vazeb k regionu, včetně digitalizace "know-how" tradičních technologií a propojení nositelů 

tradičních řemesel se studenty uměleckých škol a center designu. Aktivity náležící tomuto opatření by rovněž měly vést k zapojení tradičních řemesel 

do fungování lokální ekonomiky a přispět mimo jiné k tvorbě mezioborových produktů cestovního ruchu. 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Jihomoravské dožínky ORR Oslava úrody a prezentace tradic. 
8/2022 

8/2023 
2 000 JMK 

Počet 

účastníků 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 6.4.2 Podpora kulturních aktivit a aktérů v kultuře 

Podpora kulturních aktivit a klíčových regionálních aktérů v oblasti kultury (např. divadla, muzea, hvězdárny, kina, jarmarky, trhy, technické a 

historické památky, otevřené sklepní uličky, vinobraní, pořadatelé festivalových akcí apod.) nebo folklóru. Opatření se dále zaměřuje na aplikaci 

chytrých řešení a moderních přístupů v knihovnách, muzeích a dalších kulturních institucích (např. vývoj SMART řešení otevřeného nabídkového 

portálu všech kulturních eventů v JMK s redakčním přístupem co nejširšího počtu pořadatelů). Podpora spolupráce a jednotné prezentace kulturních 

institucí.  

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období. 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 6.4.3 Rozvoj kreativních odvětví v regionu 

Opatření je zaměřeno na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj kreativního sektoru a startupů, podnikatelů a živnostníků působících v oblasti 

kulturních a kreativních průmyslů (např. subjekty zabývající se designem, architekturou, audiovizuální tvorbou, knižním trhem, hudebním 

průmyslem). Podpora bude směřovat do aktivit zvyšující propojení aktérů KKO mezi sebou (klastrové iniciativy, spojení tradičních řemesel/folklóru 

a současného designu, podpora talentů aj.) i propojení KKO s podniky (kreativní vouchery, Jihomoravský filmový nadační fond aj.), či veřejností a 

trhem (designové markety, komunitní, kreativní centra aj.). Začne sběr a vyhodnocení dat o kreativním sektoru v kraji.  

Pozn. Jihomoravský nadační filmový fond (ve spolupráci s Film Office Brno) přispěje k další prezentaci Jihomoravského kraje skrze film a 

audiovizuální tvorbu a zároveň podpoří místní tvůrce a související podnikatelské služby. Úzce souvisí také s TO 6.4.2 Podpora kulturních aktivit a 

aktérů v kultuře, 6.3.1 Obnova a prezentace kulturních památek, 6.1.5 Zviditelnění Jihomoravského kraje v oblasti cestovního ruchu.  

nízká 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

FabLab University FabLab Brno 

Zřídit a udržovat vzdělávací platformu 

FabLab University, pořádat pravidelné 

vzdělávací kurzy pro učitele 

akreditované MŠMT s cílem podpory 

technického vzdělávání. Konkrétní 

aktivity: 1) Realizace krátkodobých i 

dlouhodobých vzdělávacích kurzů pro 

učitele na témata práce s digitálními 

výrobními technologiemi (3D tiskárny, 

laserové řezačky, CNC frézky...); 2) 

Metodická podpora pro učitele - 

databáze lekcí s návody jak danou 

technologii snadno zapojit do 

2022+ 
Realizace 250 

Provoz 300/rok  

JIC / FabLab brno + 

vlastní výnosy + 

sponzoři 

Počet 

proškolených 

učitelů za 

první rok 

fungování: 

10, za další 

roky: 40 

ročně 

Počet lekcí s 

návody: 30 

ročně 
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libovolného předmětu; 3) Pravidelné 

kreativní soutěže pro studenty. 

Designové a kreativní 

vouchery 
JIC 

Cílem projektu je posílení inovačního 

potenciálu a konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků z JMK. 

2022+ 4 500/rok SMB - 

Kreativní centrum Brno SMB 

Cílem projektu je realizace projektu 

přispěje k podpoře začínajících 

podnikatelů v kreativních průmyslech, 

k přilákání nových investorů napojených 

na kreativní průmysly a pomůže zamezit 

odlivu talentovaných lidí z Brna. Projekt 

dále přispěje k oživení a zatraktivnění 

zanedbané oblasti města. 

2022+ 400 000 SMB, OP PIK, SF - 

Kreativní hub JIC 

Důležitou součástí ekosystémů 

vyspělých znalostních ekonomik je i 

dostatečná kvalita tzv. kreativních 

průmyslů. Jedná se o obory od designu 

po umění, které vytváří na jedné straně 

příznivé a atraktivní prostředí, na druhé 

straně poskytují důležité podpůrné 

služby pro nosná ekonomická odvětví. 

Rozvinuté „kreativní“ prostředí vytváří 

pracovní místa, pomáhá udržovat 

talentované lidi v regionu a přispívá ke 

konkurenceschopnosti firem. Investice 

do kulturních a kreativních průmyslů 

(KKP) má významný dopad na 

inteligentní a trvale udržitelný rozvoj 

regionu. 

2022+ 
8 500 

9 000/rok 
JMK, SMB, JIC - 
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Veřejná správa 

Specifický cíl 6.5 Moderní veřejná správa (střední priorita) 

Tematické opatření 6.5.1: Podpora procesů a propojení strategického plánování a územního plánování 

Zvyšování kvalifikace a kompetencí místních samospráv formou vzdělávání, výměny dobré praxe, stáží, koučingu, poradenství, osvěty a metodické 

pomoci. Součástí opatření je rozvoj lidského kapitálu ve veřejné správě pro vyšší účinnost strategického a územního plánování a využití moderních 

metod ve veřejné správě směřujících ke kultivaci území kraje. Cílem je vyšší efektivita v plánování a realizaci projektů (např. při opravě cesty 

zrevidovat nutnosti opravy přilehlé technické infrastruktury apod.).  

vysoká 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor výstupu 

Dotační program 

„Dotace obcím na 

zpracování územních 

plánů“ 

OÚPSŘ 

Cílem je podpořit zpracování nových 

územních plánů (ÚP) včetně upravení 

ÚP obcí nebo ÚP sídelních útvarů podle 

§ 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

stavební zákon): 

• Podpořit zpracování ÚP a změn ÚP 

řešících nadmístní problematiku 

• Podpořit naplnění „Strategie rozvoje 

Jihomoravského kraje 2020“. 

• Podpořit plnění cílů a úkolů 

územního plánování vyplývajících 

1/2022-12/2023 

Dotační program se 

vypisuje každý rok,  

Doba realizace 

projektů je cca 2 až 5 

let. 

7 000/rok3 JMK 

1. indikátor: 

pokrytí území JMK 

platnými územními 

plány 

2. indikátor: 

počet podpořených 

územních plánů 

 

3 Údaj je vztažen k roku 2022, v roce 2023 může dojít ke změně.  
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pro obce ze stavebního zákona, 

zejména: 

o vytvářet předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území obce, 

o koordinovat veřejné i soukromé 

záměry změn v území a 

konkretizovat ochranu veřejných 

zájmů, vyplývajících ze 

zvláštních právních předpisů, 

o chránit a rozvíjet přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty 

území a chránit krajinu jako 

podstatnou složku prostředí 

života obyvatel.  

• Podpořit zveřejnění ÚP způsobem 

umožňujícím dálkový přístup dle 

§165 stavebního zákona. 

Uplatňování moderních 

nástrojů řízení kvality na 

KrÚ 

ÚŘK 

Cílem je využívat moderní nástroje 

kvality pro zlepšení služeb KrÚ a 

modernizaci úřadu. Jedná se například 

o strategické řízení úřadu, využívání 

prvků procesního řízení (ISO 9001), 

management společenské 

odpovědnosti, místní Agendu 21 nebo 

sebehodnocení úřadu dle modelu 

EFQM. 

2022-2023 50 JMK 
Počet využívaných 

nástrojů řízení kvality 

Zajištění monitoringu 

stavu a vývoje území 

JMK pro územně 

plánovací činnost kraje 

OÚPSŘ/ 

spolupracující 

odbory: OD, 

OKPP a OŽP 

Cílem je monitorovat stav a vývoj území 

Jihomoravského kraje včetně trendů 

ovlivňujících jeho udržitelný rozvoj pro 

územně plánovací činnost 

Jihomoravského kraje s důrazem na: 

• širší územní vztahy (zejména vazby 

na sousední kraje a státy) 

• prostorové a funkční uspořádání 

území,  

Monitoring pro 

potřeby územního 

plánování probíhá 

průběžně, zpracování 

úplné aktualizace 

ÚAP JMK 1 x za 4 

roky 

1 100/rok JMK 

1. indikátor: 

stav a optimalizace 

databáze sledovaných 

jevů 

2. indikátor: 

trendy udržitelného 

rozvoje území 

podchycené v ÚAP 
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• strukturu osídlení 

• sociodemografické podmínky 

a bydlení 

• přírodu a krajinu 

• vodní režim a horninové prostředí 

• kvalitu životního prostředí 

• ZPF a PUPFL 

• občanskou vybavenost včetně její 

dostupnosti a veřejná prostranství 

• dopravní a technickou infrastrukturu 

včetně její dostupnosti 

• ekonomické a hospodářské 

podmínky 

• rekreaci a cestovní ruch 

• bezpečnost a ochranu obyvatel 

Cílem je rovněž zkvalitnění přístupu 

k datům o území JMK způsobem 

umožňujícím dálkový přístup Úřadům 

územního plánování. 

JMK a jejich úplných 

aktualizacích, tj. zda 

dochází ke zlepšení / 

zhoršení územních 

podmínek a potenciálu 

jednotlivých pilířů 

udržitelného rozvoje 

území JMK. 

Koordinace monitoringu 

pro potřeby krajských 

strategií a koncepcí 

s územním průmětem 

ORR/OI 

spolupr. odbory: 

OD, OKPP, 

OÚPSŘ a OŽP 

Cílem je na základě zmapování sběru 

dat jednotlivými resorty/odbory (zejm. 

pro tvorbu strategií a koncepcí 

Jihomoravského kraje) sjednocení 

standardu sledovaných ukazatelů 

a vytvoření základní databáze 

udržitelného rozvoje JMK, zejména 

z hlediska koordinace regionálního 

a územního rozvoje. 

2022-2023 

Bez 

finančních 

nákladů 

JMK 

1. indikátor: 

sjednocení standardu 

dat sledovaných 

v území JMK 

jednotlivými 

resorty/odbory 

2. indikátor: 

vytvoření jednotné 

databáze ukazatelů 

udržitelného rozvoje 

JMK  
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Zajištění územně 

plánovacích podkladů 

prověřujících možnosti 

změn v území kraje 

OÚPSŘ 

Cílem je navrhnout, prověřit a posoudit 

možná řešení vybraných problémů, 

případně některých funkčních systémů 

v území (např. veřejné infrastruktury či 

ÚSES), které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a 

uspořádání území kraje nebo jeho části, 

a to územní studií ve smyslu § 30 

stavebního zákona; zejména 

realizovatelnost nových záměrů 

nadmístního významu před jejich 

implementací do ÚPD kraje. 

 

 

 

2022-2023 3 0004 JMK 

1. indikátor: 

stav pořízení 

územních studií 

uložených ZÚR JMK 

a jejich aktualizacemi. 

2. indikátor: 

stav pořízení 

územních studií 

vyvolaných potřebou 

prověření záměrů 

sledovaných PÚR ČR, 

případně nadmístních 

záměrů sledovaných 

oprávněnými investory 

či iniciovaných územně 

plánovací činností na 

úrovni obcí JMK. 

Podpoření územního 

rozměru plnění 

„Strategie rozvoje 

Jihomoravského kraje 

2020“ v územně 

plánovací činnosti kraje 

OÚPSŘ 

Cílem je podpořit územní rozměr plnění 

„Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 

2020“ v ZÚR JMK a jejich aktualizacích 

jako strategického nástroje pro 

koordinaci územního rozvoje 

Jihomoravského kraje s cílem zajistit 

plnění cílů a úkolů územního plánování 

vyplývajících pro kraj ze stavebního 

zákona, zejména: 

• vytvářet předpoklady pro výstavbu a 

pro udržitelný rozvoj území kraje 

• koordinovat veřejné i soukromé 

záměry změn v území 

2022-2023 7 2004 JMK 

Pokrytí území JMK 

platnou ÚPD kraje, 

tj. ZÚR JMK a jejími 

aktualizacemi 

 

 

4 Částka je vztažena k roku 2022, v roce 2023 může dojít ke změně.  
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• chránit a rozvíjet přírodní, kulturní 

a civilizační hodnoty území 

Jihomoravského kraje (tvořících 

jedinečnost a specifika kraje 

zejména z hlediska ochrany 

a rozvoje cílových kvalit krajiny, 

kulturních památek, bohatých tradic 

a kvality života obyvatel kraje) 

koordinovat územně plánovací činnost 

obcí zejména s přihlédnutím 

k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 

struktury (pro podporu zajištění 

dostupnosti služeb, zejména v oblasti 

občanské vybavenosti) 
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Tematické opatření 6.5.2: Podpora chytrých řešení a projektů v území kraje  

Podpora nových technologií a inovací, jež mohou vést ke zjednodušení dosavadních postupů ve veřejné správě, k rozvoji regionu a ke zkvalitnění 

každodenního života jeho obyvatel (např. podpora rozvoje a dostupnosti tísňové péče, rozvoj coworkingových center, vytvoření dopravního modelu 

a jeho aplikace, budování servisních cyklostanic a jiné). Kraj se bude zabývat možným zřízením externí organizace, která bude mít na starosti 

systematické řízení a naplňování konceptu chytrého regionu. Agentura pro chytrý region se bude primárně zabývat transferem technologických a 

inovativních řešení do veřejné správy.  

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Vznik externího subjektu 

pro chytrý region 
JMK 

Zajištění vzniku externího subjektu 

včetně personálního obsazení. Hlavním 

cílem činnosti je tvorba konceptu pro 

chytrý region, osvěta chytrých řešení, 

komunikace se zainteresovanými 

subjekty v území kraje, příprava 

projektových záměrů a realizace projektů 

s uplatněním prvků chytrý region, 

poskytování konzultací k projektům 

s prvky chytrý region a dotační 

management k jejich financování. 

2022-2023 3 000 JMK 

Vznik 

externího 

subjektu 

Počet 

projektů 

s uplatněním 

prvků chytrý 

region 

 

  

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 6.5.3: Podpora elektronizace úřadu a publikování otevřených dat  

Zavádění služeb eGovernmentu a vytvoření společné datové základny (zachycující klíčové skutečnosti a trendy v kraji) včetně prezentace 

otevřených dat veřejnosti a dalším subjektům, např. pro účely prediktivních, optimalizačních a jiných analýz (např. data o dopravě, službách, zdraví, 

vzdělání, životním prostředí, cestovním ruchu nebo rozvoji území). Modernizace stávajících informačních portálů včetně rozšíření nabídky 

elektronických služeb vůči veřejnosti. Možnými směry je také robotizace procesů či uplatnění umělé inteligence (virtuální asistenti, chatboti, strojové 

učení apod.). Cílem opatření je mj. větší uplatnění konceptu data driven decision making.  

 

 

Název 
aktivity / 
projektu 

Hodnotitel 
/ Nositel 
projektu 

Stručný popis, stav připravenosti a realizace 
projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Digitální 

technická mapa 

Jihomoravského 

kraje 

OI 

Účelem DTM je vytvořit podmínky pro zajištění informací o 

existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a 

technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu 

a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, 

správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro 

další agendy veřejné správy a činnosti na území JMK v přímé 

návaznosti na informační systém budovaný na centrální úrovni.  

Stav projektu k 1.12.2021: Podání žádosti o podporu na projekt 

„Digitální technická mapa Jihomoravského kraje“ do výzvy „Vznik 

a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)“, č. 01_19_259 

v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 2014-2020, prioritní osy 4 "Rozvoj 

vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a 

komunikačních technologií" 

1. 4. 2021 byla podána žádost 

 04/2021–03/2023 234 942 EFRR - 

střední 

priorita 
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9. 6. 2021 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě 

formální a věcné kontroly a následného jednání Výběrové 

komise schválena žádost o podporu projektu Digitální 

technická mapa Jihomoravského kraje. 

8. 10. 2021 bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu vydáno 

rozhodnutí o poskytnutí dotace  

RJMK schválena a hejtmanem podepsána smlouva o editorství 

s ŘSD a SŽ. 

Radou JMK byla schválena smlouva na Poskytování dat a 

spolupráci s městy a obcemi JMK. 

Probíhá sběr těchto již existujících dat, které vlastní města a 

obce JMK na základě smluvních podmínek. Toto se děje za 

současné osvěty a informování měst a obcí o problematice a 

povinnostech vůči legislativě o DTM 

Probíhá realizace veřejných zakázek projektu DTM:  

VZ na zástupce zadavatele projektu DTM JMK 

VZ na Informační systém DTM JMK (nadlimitní) 20 mil. Kč 

VZ na hardware DTM JMK (nadlimitní) 10 mil. Kč 

VZ na pořízení a konsolidaci dat (nadlimitní) 200 mil. Kč 

VZ (VZMR) na technický projektový dozor 

VZ (VZMR) na kontrolu dat 

Zadávací dokumentace veřejných zakázek jsou ve finální podobě 
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Tematické opatření 6.5.4: Efektivní správa majetku kraje a řízení příspěvkových organizací 

Kraj bude dbát na efektivní využívání svého majetku. V případě možnosti bude nevyužitý majetek poskytnut obcím pro realizaci společensky 

prospěšných projektů (např. dostupné bydlení a další). Dále poskytne know-how, technologie a proškolení příspěvkových organizací, které kraj 

zřizuje s cílem zefektivnit jejich řízení. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti 
a realizace projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet v tis. 

Kč 

Zdroj 
financování 

Indikátor 
výstupu 

Efektivní využívání 

nemovitého majetku JMK 
OM 

OM má zpracovanou analýzu nevyužívaného 

(pronajímaného) nemovitého majetku. 

Veškerý nemovitý majetek je na OM 

centrálně evidován a pravidelně aktualizován 

i ve vazbě na katastr nemovitostí. Je 

provedena pasportizace budov ve vlastnictví 

JMK s ohledem na jejich stavebně-technický 

stav. Je pořizován nový SW pro facility 

management krajských budov. 

Průběžně 3 000 JMK - 

  

nízká 

priorita 
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Specifický cíl 6.6 Podpora spolupráce mezi zainteresovanými subjekty při rozvoji území (veřejná správa, akademický sektor, společnosti) (nízká 

priorita) 

Tematické opatření 6.6.1: Podpora spolupráce mezi aktéry regionálního rozvoje  

Podpora spolupráce mezi samosprávami, svazky obcí, místními akčními skupinami, akademickým sektorem, státní správou, podnikatelskou sférou, 

profesními organizacemi, neziskovým sektorem a veřejností. Spolupráce mezi aktéry regionu je nutná pro rozvoj území a efektivní nastavení 

plánování za účelem maximalizace synergických efektů (např. spolupráce mezi obcemi při společných investičních akcích nebo při poskytování 

služeb). Funkčním nástrojem může být i podpora strategického plánování obcí, spadajících do funkčního regionu nebo metodická podpora v oblasti 

získání dotačních a grantových prostředků. Opatření dále cílí na zintenzivnění společných plánovacích procesů, sdílení informací a dobré praxe, 

spolupráci v oblasti analýz, sběru dat nebo realizaci projektů. Mezi dotčené aktivity patří mj. monitoring potřeb a problémů samospráv a vzájemná 

spolupráce při jejich řešení.  

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu 

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování 

Indikátor 
výstupu 

Zajištění činnosti 

Regionální stálé 

konference pro území 

Jihomoravského kraje 

IV    

ORR 

Cílem navazujícího projektu je 

pokračovat v zabezpečení chodu 

platformy Regionální stálé konference 

pro území JMK, zajišťování činnosti 

sekretariátu, zasedání RSK JMK a jejích 

pracovních skupin (PS), zpracování 

regionálního akčního plánu, zpracování 

studií a analýz, naplňování Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2021+, 

koordinace a vyjednávání integrovaných 

nástrojů, územní dimenze a spolupráce 

mezi významnými regionálními aktéry a 

zainteresovanými subjekty v území 

Jihomoravského kraje. 

2022-2023 4 425 OPTP 

Počet 

vzdělávacích 

akcí. 

Počet 

dokumentů. 

vysoká 

priorita 
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Projekt Zdravý kraj a 

místní Agenda 21 
ÚŘK 

Smyslem projektu je podpora 

zapojených obcí a vzájemné sdílení 

dobré praxe v oblasti komunitního života, 

propagace myšlenek udržitelného 

rozvoje, podpory zdraví a zdravého 

životního stylu, participace občanů na 

obecním rozhodování apod. 

2022-2023 700 JMK 

Počet obcí 

zapojených 

do projektu 
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Tematické opatření 6.6.2: Podpora přeshraniční a mezinárodní spolupráce při rozvíjení společných témat 

Zahraniční spolupráce s partnerskými regiony a institucemi za účelem přenesení dobré praxe, společné realizace aktivit a projektů v oblasti 

strategického plánování, vzdělávání a mobility ve vzdělávání, dopravní obslužnosti a infrastruktury, občanské vybavenosti, cestovního ruchu, 

dostupnosti služeb každodenní potřeby, životního prostředí, veřejné správy, výzkumu a inovací, integrovaného záchranného systému (dále také 

„IZS“) a bezpečnosti. Opatření zahrnuje taktéž případnou revizi stávající spolupráce s partnerskými regiony a případné navázání nových 

strategických partnerství.  

nízká 

priorita 
  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a 

realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor výstupu 

Vytvoření fungující 

partnerské spolupráce 

s tureckým 

metropolitním městem 

Mersin 

OVV  

Cílem aktivity je vytvoření 

fungující a aktivní partnerské 

spolupráce s tureckým 

metropolitním městem Mersin   

Do konce roku 2023 1 000 JMK 

Politická mise do Turecka: 1 

Obchodní mise do Turecka: 1 

Politická mise a obchodní mise 

do JMK: 2 

Vytvoření fungující a 

partnerské spolupráce 

se státem Georgia v 

USA 

OVV  

Cílem aktivity je vytvoření 

fungující a aktivní partnerské 

spolupráce se státem Georgia 

v USA, a to ve spolupráci 

s Honorárním konzulátem ČR 

v Atlantě a obchodními 

společnostmi   

Do konce roku 2023 1 000  JMK 

Politická mise do Atlanty: 1 

Obchodní mise do Atlanty: 1 

Politická mise a obchodní mise 

do JMK: 2 

Navázáno obchodní partnerství, 

strategická investice nebo 

podobný obchodní krok: 1 

Uspořádána společná aktivita 

vzdělávacích institucí v JMK a 

státem Georgia: 2 
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Vytvoření fungující 

partnerské spolupráce 

s Tuniskem a 

Tanzanskou 

sjednocenou republikou 

v Africe 

OVV  

Cílem aktivity je vytvoření 

fungující a aktivní partnerské 

spolupráce s Tuniskem a 

Tanzanskou sjednocenou 

republikou v Africe   

Do konce roku 2023 1 000 JMK 

Politická mise a obchodní mise 

do JMK: 2 

Navázáno obchodní partnerství, 

strategická investice nebo 

podobný obchodní krok: 1 

Uspořádána společná aktivita 

vzdělávacích institucí v JMK a 

africkými státy: 2 

Vytvoření Koncepce 

vnějších vztahů JMK 
OVV  

Cílem aktivity je vytvoření 

strategického koncepčního 

dokumentu Koncepce vnějších 

vztahů JMK, který nabídne 

ucelené řešení vnějších vztahů 

kraje na delší časový horizont 

(za horizont volebního období). 

Dokument, tvořený primárně 

OVV (spolu s dalšími 

regionálními partnery), bude 

zahrnovat relevantní aspekty 

vnějších vztahů kraje, jako je 

např. shrnutí současného 

řešení vnějších vztahů, 

identifikace tuzemských i 

zahraničních 

partnerů/subjektů, identifikace 

cílů a zájmů JMK v této oblasti 

a další. Výchozím bodem bude 

současný stav a základní profil 

a potenciál kraje včetně 

přidané hodnoty regionu a jeho 

konkurenční výhody. 

Reflektovány samozřejmě 

Nespecifikováno, 

ideálně do konce roku 

2022 

Bez nákladů 
Vytvořeno 

pracovníky OVV 

Koncepce vnějších vztahů JMK 

předložena k projednání RJMK 

Plněno: materiál byl předložen 

k projednání na 15. RJMK dne 

24. 3. 2021, usnesením č. 

883/21/R15 byl schválen 

Materiál průběžně diskutován na 

zasedáních VMV 

Konečná verze materiálu 
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budou zájmy vedení kraje a 

dalších regionálních aktérů.  

Vytvoření fungující 

partnerské spolupráce 

s regionem ve Finsku 

(primárně region 

Helsinki-Uusimaa) 

OVV  

Cílem aktivity je navázání 

fungující spolupráce s alespoň 

jedním finským regionem, 

ideálně s regionem Helsinki-

Uusimaa. Tato aktivita by 

navázala na uskutečněnou 

schůzku na téma smart cities a 

další proběhlá jednání. 

Do konce roku 2023 300 JMK 

Politická mise do vybraného 

regionu ve Finsku: 1  

Odborná mise do vybraného 

regionu ve Finsku: 1  

Politická mise z vybraného 

regionu ve Finsku do JMK: 1  

Navázáno obchodní partnerství, 

strategická investice nebo 

podobný obchodní krok: 1  

Uspořádána společná aktivita 

vzdělávacích institucí v JMK a 

vybraném finském regionu: 1 

Vytvoření fungující 

partnerské spolupráce s 

regionem v Gruzii 

OVV  

Cílem aktivity je vytvoření 

fungující partnerské 

spolupráce s alespoň jedním 

regionem v Gruzii. 

Do konce roku 2023 200 JMK 

Politická mise do vybraného 

regionu v Gruzii: 1 

Obchodní mise do vybraného 

regionu v Gruzii: 1 

Politická mise z vybraného 

regionu v Gruzii do JMK: 1 

Navázáno obchodní partnerství, 

strategická investice nebo 

podobný obchodní krok: 1 

Uspořádána společná aktivita 

vzdělávacích institucí v JMK a 

vybraném gruzínském regionu: 1 
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Výměnné pobyty 

studentů odborných 

středních škol v JMK a 

v regionu Střední Franky 

(Německo) 

OVV  

Cílem aktivity je propojit 

střední školy s praktickou 

výukou v regionu Střední 

Franky a v JMK 

Do konce roku 2023 200 JMK 

Politická delegace v regionu 

Střední Franky 

Společná aktivita vzdělávacích 

institucí JMK v regionu Střední 

Franky 

Obnovení pracovní 

skupiny s partnerským 

regionem – Republikou 

Tatarstán 

OVV / politická 

reprezentace 

JMK 

Cílem je zaktivování pracovní 

skupiny JMK – Republiky 

Tatarstán, která dohlíží na 

rozvoj a koordinaci spolupráce 

mezi oběma regiony, členové 

mj. reprezentují oba regiony při 

jednáních a realizaci aktivit. 

Do konce roku 2021 

Realizace aktivit 

průběžně do r. 2023 

Bez nákladů JMK 

Samostatná jednání pracovních 

skupin: dle potřeby 

Společné zasedání obou 

pracovních skupin: 1 (střídavě 

v JMK/RT) 

Realizace projektů: 2 

Projekt E-COOL - 

„Enterpreneurial and 

Intrapreneurial Mindset 

in Young People through 

the Dynamisation of 

Competences, Teaching 

Methodologies and 

Enterpreneurial 

Ecosystem“ 

OŠ 

Cílem je sdílení příkladů dobré 

praxe v oblasti podnikavosti v 

rámci 10 evropských regionů a 

implementace vybraných 

příkladů dobré praxe do 

regionálních struktur.  

Do konce roku 2023 4 200 
IE 85 % 

JMK 15 % 

Akční plán podnikavosti 

Implementace vybraných příkladů 

dobré praxe do regionálních 

struktur 
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Tematické opatření 6.6.3: Budování pozitivní image kraje 

Budování pozitivní obrazu Jihomoravského kraje v České republice i v zahraničí (např. realizace marketingových aktivit, přibližování činnosti veřejné 

správy a jejích výsledků veřejnosti, účast na veletrzích, zvyšování povědomí o inovacích a inovačním potenciálu regionu, cílená reklamní kampaň v 

zahraničí aj.). Ve spojitosti s Jihomoravským krajem by měl být významně akcentován znalostní kapitál a přítomné špičkové instituce v oblasti vědy 

a výzkumu. Nastavení systému cílů s ohledem na marketingové aktivity a jejich vyhodnocení. 

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období. 

  

nízká 

priorita 
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Tematické opatření 6.6.4: Podpora participace veřejnosti 

Podpora participativních přístupů se zapojením místních a regionálních zainteresovaných aktérů a veřejnosti při rozhodování na úrovni obcí, svazků 

obcí, místních akčních skupin a Jihomoravského kraje (např. participativní rozpočtování, organizace veřejných projednání strategických dokumentů, 

umisťování podnikatelských aktivit, bytová zástavba, příprava projektových záměrů a realizace projektů), včetně široké informovanosti a zpětné 

vazby. 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Zapojení veřejnosti 

v rámci tvorby Studie 

hospodářsky a sociálně 

ohrožených území 

(HSOÚ) ORP Kyjov, 

Veselí na Moravou, 

Hodonín, Znojmo, 

Moravský Krumlov 

ORR 

Participace veřejnosti na tvorbě studií 

HSOÚ. Analýza potřeb a návrh 

tematických opatření a konkrétních 

aktivit a projektů pro vybraná území 

ORP v návaznosti na Strategii rozvoje 

Jihomoravského kraje a SRR ČR. Vazba 

na TO 6.7.1 a 6.8.1. 

2022-2023 0 
Zpracováno 

pracovníky ORR 

Počet 

dokumentů 

Podpora činnosti 

parlamentů mládeže ve 

školách nebo školských 

zařízeních 

OŠ/SŠ, ZŠ, SVČ 

Metodická podpora vzniku a činnosti 

parlamentů mládeže při školách a 

školských zařízeních, přenos příkladů 

dobré praxe 

9/2022–12/2023 50 JMK 

Počet 

fungujících 

parlamentů 

mládeže na 

území JMK 

Realizace projektu audit 

familyfriendlycommunity 
OSV 

Cílem je probudit zájem obcí a občanů o 

život místních rodin a aktivizovat je, aby 

společným úsilím a vzájemnou 

komunikací vytvářeli komunitní prostředí, 

ve kterém se žije dobře všem 

obyvatelům napříč generacemi. 

1/2022-12/2023 500 JMK 

Počet 

zapojených 

obcí 

Počet obcí s 

certifikátem 

střední 

priorita 
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Významnou výhodou auditu je vzájemné 

naslouchání samosprávy občanům a 

participativní přístup k plánování 

opatření. Obec si, na základě 

systematicky provedené analýzy, sama 

zvolí opatření, která se souhlasem rady 

nebo zastupitelstva obce po dobu tří let 

realizuje a naplňuje. 

Zpracování 

Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb 

v JMK 2024–2026 

OSV 

Zapojení prvků participativního 

plánování do procesu přípravy a 

zpracování strategického dokumentu 

JMK v oblasti sociálních služeb. 

7/2023-12/2023 Neznámý JMK - 

Participace projektů 

Jihomoravského kraje 
RRA JM 

Organizace participačních aktivit při 

plánování a realizaci projektů 

Jihomoravského kraje a jeho organizací. 

2022-2023 4 000 JMK Počet aktivit 
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Specifický cíl 6.7 Zajištění podmínek polycentrického rozvoje území kraje (nízká priorita) 

Tematické opatření 6.7.1: Podpora snižování negativních disparit v území kraje a koordinace polycentrického rozvoje sídelní struktury 
kraje 

Podpora rozvoje a vybavenosti obcí na území Jihomoravského kraje. Součástí opatření je regulovaný rozvoj sídel s dostatečnou hustotou zalidnění 

umožňující dlouhodobý provoz základních služeb ideálně v docházkové vzdálenosti a ve vztahu k systému veřejné dopravy, městům a obcím 

vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj místního průmyslu a služeb, kde významnou roli představují existující funkční vztahy v regionu mezi jeho 

centrem a okolím. Opatření se dále zaměřuje na rozvoj hospodářsky a sociálně ohrožených území, kde je cílem kraje zaměřit se zejména na rozvoj 

malých a středních podniků. Mezi další podporované aktivity patří rozvoj nových investic, zajištění dobré dopravní obslužnosti, řešení problémů 

spojených se sociálně vyloučenými lokalitami včetně předcházení jejich vzniku, rozvoj komunitního života v obcích a zajištění dostatečné občanské 

vybavenosti. Důraz bude kladen na podporu technologického rozvoje a vyrovnání podmínek dostupnosti alespoň alternativních služeb. Rozvoj bude 

provázán s podporou tematických patření 4.5.2 a 4.5.3.  

střední 

priorita 

 

  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Studie hospodářsky a 

sociálně ohrožených 

území (HSOÚ) ORP 

Kyjov, Veselí na 

Moravou, Hodonín, 

Znojmo, Moravský 

Krumlov  

ORR 

Analýza potřeb a návrh tematických 

opatření a konkrétních aktivit a projektů 

pro vybraná území ORP v návaznosti na 

Strategii rozvoje Jihomoravského kraje a 

SRR ČR. Participace zainteresovaných 

subjektů z území Jihomoravského kraje 

na tvorbě dokumentů a identifikaci 

projektů z území. Vazba na připravovaný 

národní dotační program MMR 

zaměřený HSOÚ. Vazba na TO 6.6.4 a 

6.8.1. 

2022-2023 0 
Zpracováno 

pracovníky ORR 

Počet 

dokumentů 
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Tematické opatření 6.7.2: Využívání nástrojů strategického plánování pro efektivní péči o krajinu v obcích a efektivní rozvoj obcí 

Finanční podpora alokovaná na tvorbu a zpracování studií, které mají posloužit při koordinaci strategického plánování, pro koncepční činnost obcí 

a kraje a navrhování opatření pro zlepšení současného stavu intravilánu a extravilánu obcí. Opatření má zajistit strategické plánování projektů, které 

dospějí ke zlepšení vodního režimu a zvýšení retenčních schopností krajiny. Tím má dojít ke zlepšení současného stavu místních vodních zdrojů 

(např. vytipování vhodných ploch k zalesnění, k zatravnění, k rozdělení velkých půdních bloků, k vymezení údolních niv a k jejich revitalizaci).  

střední 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

„Podpora adaptačních 

opatření na změnu 

klimatu 2022, 2023“ 

ORR 

Účelem dotačního programu je realizace 

opatření podporujících hospodaření 

s povrchovou a podzemní vodou a 

posílení retence vody v krajině. 

1/2022–12/2023 20 000 JMK 

Počet 

podpořených 

koncepčních 

dokumentů 

zaměřených 

a na 

adaptační 

opatření 

  



Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost  
 
 

 

 
207 

Občanská vybavenost a život v obcích 

Specifický cíl 6.8 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo (vysoká priorita) 

Tematické opatření 6.8.1: Podpora spolupráce samospráv, svazků obcí a místních akčních skupin v rozvoji území 

Spolupráce mezi klíčovými aktéry rozvoje regionu (samosprávy, svazky obcí, místní akční skupiny) je nutná z hlediska strategického rozvoje území, 

zajištění odpovídající dostupnosti služeb a efektivního plánování (např. spolupráce při zajištění dostatečných kapacit škol, dostupnosti zdravotních 

a sociálních služeb, spoluorganizace kulturních, sportovních a společenských akcí nebo investice do občanské vybavenosti a jiných infrastruktur). 

Příklad dobré praxe a spolupráce v území představuje Brněnská metropolitní oblast.  

střední 

priorita 

 

  

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Zapojení samospráv a 

MAS do tvorby Studie 

hospodářsky a sociálně 

ohrožených území 

(HSOÚ) ORP Kyjov, 

Veselí na Moravou, 

Hodonín, Znojmo, 

Moravský Krumlov 

ORR 

Aktivní zapojení aktérů z území ORP 

(DSO, MAS, obce, NNO atd.) do tvorby 

studie. Analýza potřeb a návrh 

tematických opatření a konkrétních 

aktivit a projektů pro vybraná území 

ORP v návaznosti na Strategii rozvoje 

Jihomoravského kraje a SRR ČR. 

Vazba na připravovaný národní dotační 

program MMR zaměřený HSOÚ. Vazba 

na TO 6.6.4 a 6.7.1. 

2022 - 
Zpracováno v rámci 

RSK JMK 

Počet 

zapojených 

samospráv a 

MAS 

Dotační program 

Podpora rozvoje 

venkova JMK 

ORR 
DT2 Podpora MAS 

DT6 Podpora svazků obcí 
1/2022-12/2023 4 000 JMK 

Počet 

podpořených 

aktivit 
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Příprava Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací 

soustavy JMK 

OŠ/OŠ, MAS, 

ORP 

Podpora vzájemné diskuse o prioritách 

rozvoje vzdělávání v JMK na 

platformách KAP (realizátor JMK) a KAP 

(realizátory MAS nebo ORP) 

1/2022–11/2023 1 500 OP VVV 

počet 

uskutečněných 

společných 

diskusních 

setkání na 

území 

jednotlivých 

ORP 

Hostovaná spisová 

služba pro příspěvkové 

organizace kraje a 

Dobrovolné svazky obcí 

OI 

Účelem projektu je nabídnout prostředí 

pro HSS, kterou mají za zákony 

povinnost vést orgány veřejné moci a po 

aktualizaci zákona také všichni 

veřejnoprávní původci. KrÚ má 

dostatečné výpočetní kapacity k tomu, 

aby mohl nabídnout HSS nejenom 

příspěvkovým organizacím KrÚ JMK, 

ale také ostatním veřejnoprávním 

původcům. 

01/2022–12/2022 2 000 JMK  
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Tematické opatření 6.8.2: Podpora regenerace brownfieldů 

Regenerace brownfieldů by měla vést k vytvoření podmínek pro plnohodnotné využití objektů a ploch pro podnikatelské a nepodnikatelské účely v 

lokalitách a areálech, které jsou nevyužívané nebo dlouhodobě zanedbané. Realizací tohoto opatření by měly být vytvořeny podmínky pro stabilizaci 

území prostřednictvím udržitelných funkčních řešení brownfieldů, která jsou v souladu s prioritami municipalit. Součástí opatření jsou pak obecně 

aktivity, které směřují k dalšímu rozvoji dotčených obcí (např. podpora realizace bytové výstavby nebo budování objektů sloužících občanské 

vybavenosti, sanace starých zátěží a regenerace prostoru za účelem zvýšení ekologické stability), včetně možného využití participace veřejnosti 

(TO 6.6.4). 
 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Implementace Národního 

plánu obnovy 

(komponenta 2.8 

Brownfieldy) 

ORR, RRA JM 

Projekty regenerace strategických 

brownfieldů v území pro kombinované 

využití (podnikatelské/nepodnikatelské). 

Za JMK nominováno 7 větších území 

o velikosti několika ha, s množstvím 

různorodých objektů. Projekty za JMK 

bude dále doporučovat Regionální stálá 

konference. 

2023 150 000 NPO (MMR) 

1-2 

regenerované 

brownfieldy 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 6.8.3: Rozvoj a udržování funkčního stavu občanské vybavenosti obcí (včetně bezbariérového přístupu a 
vysokorychlostních informačních sítí) 

Zajištění občanské vybavenosti s odpovídající kvalitou a kapacitou, adekvátním stavebně technickým řešením a přístupností pro všechny obyvatele. 

Občanskou vybaveností se rozumí také rozvoj komunikačních sítí, které jsou jednou z podmínek pro rozvoj zaměstnanosti, zkvalitnění běžného 

života obyvatel, ale i rychlého řešení krizových stavů. Finanční podpora bude zacílena na obnovu zařízení určených pro služby každodenního života 

a rozvoj základní občanské vybavenosti (např. pošta, praktický lékař, zařízení sociálních služeb, školy a školky, prodejny potravin a drogistického 

zboží, sportovní a kulturní infrastruktura apod.), rozvoj spolkové a dobrovolnické činnosti, formální a neformální vzdělávání nebo kulturní 

a společenské akce. Provázanost na TO 4.5.3 Rozvoj sítě komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech.  

střední 

priorita 

 

 

Tematické opatření není na období AP SRJMK 2022-2023 pokryté aktivitami a projekty, ale s ohledem na platnost Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje do roku 2030 budou činnosti směřující k naplňování SRJMK 2021+ připravovány a realizovány v navazujícím období. 
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Tematické opatření 6.8.4: Poradenství, osvěta a metodická podpora samospráv  

Poradenství, osvěta a další technická a metodická podpora představitelům samospráv ze strany Jihomoravského kraje a dalších zainteresovaných 

subjektů (např. zřizované příspěvkové organizace, regionální zastoupení SMS ČR a SMO ČR, KS MAS, RRA JM a jiné organizace).  

nízká 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Metodické a konzultační 

dny pro obce k dotačním 

programům JMK 

ORR 

Výjezdní jednání v rámci území JMK, 

zejména v okrajových částech kraje 

zaměřené na vyhlášené dotační 

programy JMK na příslušný rok. 

01-02/2022 

01-02/2023 
0 

Zajištěno 

pracovníky ORR 
Počet jednání 

Tematické semináře, 

konference, jednání, 

kulaté stoly 

ORR 

Konzultační aktivity pro obce zaměřené 

na projednávání konkrétních témat, kde 

je součástí osvěta, věcná diskuse, 

metodická pomoc. Např. se jedná 

o operační programy, problematiku 

sucha, zadržení vody v krajině, 

cyklistiku, cestovní ruch, rozvoj venkova 

a další. 

2022-2023 220 
RSK JMK (projekt 

OP TP) 
Počet jednání 

Rejstřík svazků obcí ORR 

Vedení Rejstříků svazků obcí – 

registrace, výpisy, konzultace a 

metodická pomoc svazkům obcí 

2022-2023 0 
Zajištěno 

pracovníky ORR 
- 

Seminář – Metodická 

porada žadatelům o 

dotace z rozpočtu JMK 

ORR 

Popis dotačního procesu a praktické 

informace k žádostem o dotace 

z rozpočtu JMK 

1/2022, 1/2023 0 
Zajištěno 

pracovníky ORR 

Počet 

účastníků 
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Vzdělání pro členy 

školských rad za 

zřizovatele 

OŠ/VIM 
Nabídka vzdělávacích akcí pro členy 

školských rad za zřizovatele 
1/2022–12/2023 50 Rozpočet JMK 

Počet 

uskutečněných 

vzdělávacích 

akcí, počet 

podpořených 

osob 

Metodická podpora, 

setkávání a vzdělávání 

koordinátorů rodinné 

politiky obcí 

OSV 

Pořádání společných setkání, kde 

koordinátoři získávají nové informace o 

rodinné a seniorské politice kraje, nové 

náměty na realizaci aktivit. Mohou sdílet 

své zkušenosti a příklady dobré praxe, 

co se v obcích a městech daří a co 

nikoliv. Současně jsou tato setkání 

zdrojem informací pro Jihomoravský 

kraj, kterému pomáhají nastavovat 

rodinnou a seniorskou politiku a 

jednotlivé aktivity. Plánujeme uspořádat 

odborné semináře pro zájemce. 

1/2022-12/2023 50 JMK 

Počet setkání 

Počet 

seminářů 

Počet 

účastníků 
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Tematické opatření 6.8.5: Podpora spolkového života v obcích 

Podpora spolkového života v obcích a obnova zařízení, která slouží k pořádání společenských, vzdělávacích nebo sportovních akcí vedoucích 

k utužení místní komunity a zvýšení kvality života obyvatel. Dále bude podpora věnována k rozvoji spolkového života v rámci zapojených institucí a 

na činnost subjektů aktivních v oblasti neformálních aktivit (např. zájmové spolky jako jsou myslivci, včelaři, hasiči, zahrádkáři, turisti, skauti, 

sportovci, nebo aktivity realizované pod záštitou Českého červeného kříže5 atp.).  

střední 

priorita 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora rozvoje venkova 

JMK 

ORR 

DT1 – Podpora výstavby, obnovy a 

údržby zástavby v majetku obce sloužící 

spolkům 

1/2022-12/2023 5 000 JMK 

Počet 

podpořených 

akcí 

  

 

5 Ten je v řadě obcí nositelem rozvoje komunitního, společenského a kulturního života a podílí se na vzdělávání obyvatel v oblasti zdraví. 
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Bezpečnost 

Specifický cíl 6.9 Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku (střední priorita) 

Tematické opatření 6.9.1: Podpora vybavenosti a zkvalitňování systému Integrovaného záchranného systému (IZS) 

Zvyšování vybavenosti a modernizace vybavení a infrastruktury složek krizového řízení, integrovaného záchranného systému a jednotek požární 

ochrany (výstroj, technologie, vybavení, komunikační systémy). Součástí opatření je i průběžné proškolování personálu IZS. Opatření se vztahuje i 

na dobrovolné hasičské sbory. 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav připravenosti 
a realizace projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dotační program 

Podpora jednotek 

sborů dobrovolných 

hasičů obcí 

Jihomoravského 

kraje pro rok 2022 

OKH 

Cílem poskytnutí finanční podpory 

v dotačním programu je zabezpečení 

zlepšení materiálně technického vybavení a 

systematická podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského 

kraje, které jsou zařazeny do Plošného 

pokrytí území Jihomoravského kraje 

jednotkami požární ochrany. V souladu 

s ustanovením § 27 odst. 3 zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, kraje přispívají k 

zabezpečení plošného pokrytí území kraje 

jednotkami požární ochrany obcím na 

financování potřeb jejich jednotek sborů 

dobrovolných hasičů. 

1/2022–12/2023 

Dotační program je 

vypisován 

každoročně. 

15 000 JMK  

 

vysoká 

priorita 
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Tematické opatření 6.9.2: Kyberbezpečnost 

Podpora kybernetického zabezpečení informačních systémů veřejné správy a krajských příspěvkových organizací. Mezi podporované aktivity mohou 

patřit například analýzy hrozeb, průběžné audity, prověřování a aktualizace systémů, proškolování personálu pro práci s novými technologiemi apod.  

střední 

priorita 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Zajištění a trvalá 

udržitelnost 

kyberbezpečnosti a 

zabezpečení uživatelské 

prostředí, prostředí 

serverového včetně 

zabezpečení vnějšího 

perimetru KrÚ a 

příspěvkových organizací 

KrÚ včetně šifrovacích 

technologií přenosu dat. 

OI, OKŘ 

Posílení bezpečnosti realizací a 

implementací aktivních HW prvků 

v prostředí všech budov a detašovaných 

pracovišť KrÚ JMK. Vytvoření podmínek 

pro zabezpečenou a bezpečnou 

komunikaci prostřednictvím digitálních 

technologií. Zabezpečení a monitoring 

privilegovaných účtů (administrátoři, 

externí dodavatelé). Posílení 

bezpečnosti externího perimetru KrÚ, 

penetrační testy a trvalý monitoring 

vnitřní sítě se zaměřením na narušení 

bezpečnosti a integrity všech prvků 

bezpečné sítě KrÚ JMK. Iniciace a 

realizace vzdělávacích programů 

zaměstnanců KrÚ v oblasti 

kyberbezpečnosti. 

10/2021–12/2027 150 000 
IROP 2021-2027, 

KrÚ 
- 

Dodávka skeneru 

zranitelností 
OKŘ 

Dodávka a implementace pokročilého 

řešení pro řízení a skenování 

zranitelností, tj. softwarového řešení pro 

detekci a řízení zranitelnosti v síti, které 

2022 20 000 JMK - 
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bude provádět nejen pravidelné 

automatizované skenování ve 12 

oddělených sítí u organizací 

Jihomoravského kraje. Předmětem je 

rovněž zajištění technické podpory a 

maintenance. 

Vyhodnocování net flow OKŘ 

Dodávka a implementace řešení pro 

vyhodnocování síťového provozu v 15 

oddělených sítí u organizací 

Jihomoravského kraje. Předmětem je 

rovněž zajištění technické podpory a 

maintenance. 

2023 20 000 JMK/ Fondy EU - 
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Tematické opatření 6.9.3: Mezikrajská a přeshraniční spolupráce IZS 

Rozšiřování přeshraniční spolupráce složek IZS v oblasti krizového řízení (např. organizace společných nácviků zásahů a školení nebo pořízení 

technického vybavení, které by umožnilo vzájemnou spolupráci při zásazích, výměna dobré praxe). 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Dohoda o spolupráci 

mezi Spolkovou zemí 

Dolní Rakousko a kraji 

Jihočeským, 

Jihomoravským a krajem 

Vysočina 

OKŘ 

Seminář k výměně zkušeností a 

informací ze zvládání krizových situací 

„COVID-19“ a TORNÁDO-21“ za účasti 

zástupců Spolkové země Dolní 

Rakousko a krajů Jihočeského, 

Jihomoravského a kraje Vysočina. 

11/2023 50 JMK 

Počet 

účastníků 

semináře 

z jednotlivých 

krajů a složek 

IZS. 

 

  

střední 

priorita 
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Tematické opatření 6.9.4: Rozvoj krizového řízení v území kraje 

Rozvoj krizového řízení prostřednictvím zajištění a optimalizace systému komunikace mezi všemi složkami IZS, ORP, obcemi, odbornými orgány 

(např. Povodí Moravy, Český hydrometeorologický ústav, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje), subjekty zabezpečující základní funkce 

v území a obyvateli Jihomoravského kraje. 

 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor výstupu 

Krajské taktické cvičení 

orgánů krizového řízení 

JMK „Přirozená povodeň 

2022“ 

OKŘ 
Příprava krizových štábů a povodňových 

komisí v Jihomoravském kraji 
11/2022 50 

JMK, ORP, 

IZS JMK 

Počet zapojených 

krizových štábů a 

povodňových komisí v 

JMK, základních a dalších 

složek IZS JMK. 

Krajské taktické cvičení 

složek IZS JMK 
OKŘ/ZZS JMK 

Příprava složek IZS JMK na provedení a 

koordinaci záchranných a likvidačních 

prací při mimořádné události – realizace 

postupů dle ZZS JMK. 

05/2023 110 JMK, ZZS JMK 

Počet zapojených 

základních a dalších 

složek IZS JMK. 

Krajské taktické cvičení 

orgánů krizového řízení 

JMK „Blackout 2023“ 

JMK 

Sladění činnosti krizových štábů a 

orgánů krizového řízení 

v Jihomoravském kraji. 

11/2023 50 
JMK, ORP, 

IZS JMK 

Počet zapojených 

krizových štábů v JMK, 

základních a dalších 

složek IZS JMK. 

 

  

Střední 

priorita 
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Tematické opatření 6.9.5: Zkvalitňování systému preventivních opatření a vzdělávání v oblasti bezpečnosti 

Podpora aktivit zaměřených na prevenci vzniku sociálně-patologických jevů, vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti bezpečnost, prevence 

kriminality i kriminality mládeže.  

Nízká 

priorita 

 

Název aktivity / 
projektu 

Hodnotitel / 
Nositel 

projektu 

Stručný popis, stav 
připravenosti a realizace 

projektu   

Doba realizace 

Od/do 
(měsíc/rok) 

Celkový 
rozpočet 
v tis. Kč 

Zdroj 
financování  

Indikátor 
výstupu 

Bezpečně 

v kyberprostoru 

KŘ PČR + ÚŘK + 

OŠ 

Projekt realizovaný Krajským 

ředitelstvím Policie ČR, na kterém 

spolupracuje JMK a Pedagogicko-

psychologická poradna Brno. V rámci 

projektu probíhá osvěta na školách a 

výtvarně-preventivní soutěž pro žáky a 

studenty ZŠ a SŠ. 

2022-2023 50 PČR, JMK 

Počet 

zrealizovaných 

preventivních 

přednášek 

Kraje pro bezpečný 

internet 

AKČR + OKŘ + 

ÚŘK 

Projekt Asociace krajů ČR, jehož cílem 

je prevence rizikového chování na 

internetu. JMK spolupracuje při 

vyhodnocení znalostní soutěže žáků a 

studentů zaměřené na kyberbezpečnost. 

2022-2023 60 

AKČR, kraj 

Vysočina, JMK, 

sponzoři 

Počet 

účastníků 

soutěže z JMK 
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Seznam v dokumentu použitých zkratek 

Zkratka Význam 

AKČR Asociace krajů České republiky  

AMIF Azylový, migrační a integrační fond 

ASZ Agentura pro sociální začleňování 

BMO Brněnská metropolitní oblast 

BVV Veletrhy Brno 

CCR JM  Centrála cestovního ruchu jižní Moravy 

COV Centrum odborného vzdělávání 

ČEB Česká exportní banka 

ČR Česká republika 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze 

DMO Destinační management  

DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením 

DSO Dobrovolný svazek obcí 

DSP Dokumentace ke stavebnímu rozhodnutí 

DT Dotační titul 

DTM Digitální technická mapa 

DUR/DÚR Dokumentace k územnímu rozhodnutí 

EFRR Evropský fond regionálního rozvoje 

EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost 

EIB Evropská investiční banka 

EU Evropská unie  
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Zkratka Význam 

FN  Fakultní nemocnice Brno 

HK Hospodářské komory 

HSOÚ hospodářsky a sociálně ohrožená území  

HSS Hostovaná spisová služba 

ICT Informační a komunikační technologie 

IE Interreg Europe 

IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

IROP Integrovaný regionální operační program 

ISŠ Integrovaná střední škola 

ITI Integrated Territorial Investments (Integrované územní investice) 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 

JIC Jihomoravské inovační centrum 

JMK Jihomoravský kraj 

KHK JM Krajská hospodářská komora jižní Moravy 

KKO Kulturní a kreativní odvětví 

KORDIS Koordinátor IDS JMK, společnost KORDIS JMK, a.s. 

KrÚ Krajský úřad Jihomoravského kraje 

KŘ PČR Krajské ředitelství Policie České republiky 

KS MAS Krajská síť místních akčních skupin 

LZS Letecká záchranná služba 

MaaS Mobility as a Service 
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Zkratka Význam 

MAS Místní akční skupiny 

MENDELU Mendelova univerzita 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MTS Materiálně technický standard 

MU nebo MUNI Masarykova univerzita 

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NNO Neziskové nestátní organizace 

NSA Národní sportovní agentura 

OA Obchodní akademie  

OD Odbor dopravy 

OI Odbor informatiky 

OInv Odbor investic 

OKH Odbor kanceláře hejtmana 

OKPP Odbor kultury a památkové péče 

OKŘ Odbor kanceláře ředitele 

OP D Operační program Doprava 

OP JAK Operační program Jan Ámos Komenský 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP Z+ Operační program Zaměstnanost Plus 

ORP Obce s rozšířenou působností 
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ORR Odbor regionálního rozvoje 

OSV Odbor sociálních věcí 

OŠ Odbor školství 

OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu 

OVV Odbor vnějších vztahů 

OZ Odbor zdravotnictví 

OŽP Odbor životního prostředí 

PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PO Prioritní osa 

PO JMK Příspěvková organizace Jihomoravského kraje 

PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PÚR Politika územního rozvoje 

RAP Regionální akční plán  

RHK Regionální hospodářská komora 

RLP Rychlá lékařská pomoc 

RRA JM Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

RSK JMK Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje  

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SC Specifický cíl 

SEA Strategic Environmental Assessment (Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 
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SmAc Smart Akcelerátor 

SMART SMART řešení je využití moderních technologií pro zvýšení kvality života a rozvoj regionu 

SMB Statutární město Brno 

SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky 

SMS ČR Sdružení místních samospráv České republiky 

SOU Střední odborné učiliště  

SPC Speciální pedagogické centrum 

SPŠ Střední průmyslová škola 

SR Státní rozpočet 

SRJMK 2021+ Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

SRR ČR Strategie regionálního rozvoje České republiky 

SŠ Střední škola 

STEM Souhrnné označení pro vědu, technologie, inženýrské obory a matematiku 

SÚS JMK Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  

SVČ Středisko volného času 

SZŠ Střední zdravotnická škola 

SŽ Správa železnic 

ŠPP Školní poradenské pracoviště 

TIC Turistické informační centrum 

TO Tematické opatření 

TPB Technologický park Brno 

TTSK Trnavský samosprávny kraj 
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ÚP Územní plán 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

ÚS Územní studie  

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ÚŘK Ústav řízení kvality 

ÚVT Ústav výpočetní techniky 

VIM Vzdělávací institut pro Moravu 

VOŠ Vyšší odborná škola 

VUT Vysoké učení technické 

VZ veřejná zakázka 

VZMR veřejná zakázka malého rozsahu 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZŠ základní škola  

ZÚR zásady územního rozvoje 

ZÚR JMK Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

 

  



Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost  
 
 

 

 
227 

 

 


