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Česká republika má jako člen Evropské unie možnost čerpat finanční prostředky 
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 Volný čas,  
zábaVa, sPort
  Sportovně relaxační centrum Český mlýn

Dotace EU: 82 348 418 Kč (100 % celkové částky)

Cílem projektu bylo vybudování oddechového 
a sportovního centra na pravém břehu řeky Jihlavy. 
Pro obyvatele města je zde k dispozici páteřní 
cyklostezka, dráha a okruh pro in-line bruslení, 
stezka pro pěší, travnatá plocha pro míčové hry, 
dětské hřiště a skatepark. Součástí je také lávka 
přes řeku Jihlavu a veřejné osvětlení.

  ZOO pěti kontinentů
Dotace EU: 82 348 418 Kč (100 % celkové částky)

Bylo postaveno šest nových pavilonů v Zoologické zahradě Jihlava inspirovaných 
pěti kontinenty planety. Došlo k rozšíření nabídky nových expozic a chovaných 
živočišných druhů. Tento projekt je svým rozsahem a obsahem jednou 
z nejrozsáhlejších investičních akcí v tomto území.

  Rodinný park Robinson
Dotace EU: 31 744 803 Kč (60 % celkové částky)

Výstavba rodinného parku s cílem vybudovat 
sportovně zábavní volnočasové zařízení. 
V nabídce nechybí programy pro školy 
a mateřské školy, speciální programy pro 
dospělé, zázemí pro cykloturisty a in-line 
bruslaře nebo další specifické kulturní 
programy. 

   Rekonstrukce Domu dětí a mládeže
Dotace EU: 24 578 144 Kč (100 % celkové částky) 

Předmětem projektu je modernizace a rozšíření 
objektu Domu dětí a mládeže v Brněnské ulici 
v Jihlavě, který je určený pro aktivní mimoškolní 
činnost dětí a mládeže. Šlo o rekonstrukci 
exteriéru i interiéru stávající budovy, dostavbu 
tanečního sálu, výstavbu nového podlaží 
s učebnami a výtvarným ateliérem, energetické 
opatření objektu a bezbariérový přístup. 
Cílem bylo zkvalitnit a rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit. 

  Modernizace a dokončení expozic 
Muzea v Jihlavě

Dotace EU: 8 975 190 Kč (100 % celkové částky) 

Realizace nových a technické zhodnocení stávajících expozic muzea ve dvou 
památkových domech. Pro návštěvníky jsou připravené expozice mapující dějiny 
regionu od nejstarších dob po události 20. století a přírodu Vysočiny. 
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  Muzea a galerie na Vysočině on-line
Dotace EU: 7 374 914 Kč (85 % celkové částky) 

Vytvoření webové aplikace, která obsahuje prezentaci digitalizované podoby 
sbírkových předmětů galerií, muzeí a pamětních síní na území Kraje Vysočina. Dále 
nákup informačních kiosků, ve kterých se rovněž nachází tato databáze, a které 
jsou umístěny u spolupracujících subjektů. 

  Veřejné sportoviště pro lední sporty
Dotace EU: 121 415 636 Kč (72,7 % celkové částky)

Vybudování nového veřejného sportoviště 
určeného pro lední sporty v Jihlavě, konkrétně pro 
bruslení veřejnosti, bruslení škol, krasobruslení 
a neprofesionální hokej. Veřejné sportoviště se 
nachází v centru Jihlavy v areálu Horáckého zimního 
stadionu. Návštěvníkům je k dispozici parkoviště, 
samotná ledová plocha a galerie. V rámci projetu 
prošla rekonstrukcí také sousední budova, sloužící 
jako zázemí, pokladna a šatna pro veřejnost 
a tělocvična pro hokejový klub. 

  Stříbrné pomezí
Dotace EU: 1 569 962 Kč (85 % celkové částky)

Cílem projektu je zavedení moderního, 
jednoduchého a srozumitelného turistického 
informačního systému pro pěší a cykloturisty. 
Celková délka sítě turistických tras je 
300 km. Na projektu s městem Jihlava 
spolupracovalo 26 obcí1 v Kraji Vysočina. 

1   Štoky, Dvorce, Hybrálec, Smrčná, Jihlava, Bílý Kámen, Brtnice, Cejle, Cerekvička � 
Rosice, Čížov, Rančířov, Hubenov, Ježená, Kostelec, Luka nad Jihlavou, Malý Beranov, 
Měšín, Mirošov, Plandry, Puklice, Rantířov, Střítež, Velký Beranov, Větrný Jeníkov, 
Vílanec, Vyskytná nad Jihlavou, Ždírec

  Areál pro sportovní a volnočasové aktivity u Hellerova 
rybníka

Dotace EU: 8 276 774 Kč (85 % celkové částky)

Revitalizace území v okolí Hellerova rybníka mezi sídlišti Horní Kosov a Dolina 
prostřednictvím vybudování míst pro odpočinek a aktivní trávení volného času. 
V areálu se nachází dvě sportovní hřiště, dětské hřiště včetně zeleně a trávníku. 

  Poznejte Gustava Mahlera
Dotace EU: 6 107 648 Kč (85 % celkové částky)

Rekonstrukce Domu Gustava Mahlera a umožnění jeho nového využití. Byla 
vytvořena unikátní expozice s interaktivními a audiovizuálními prvky určená pro 
školská zařízení, návštěvníky města a spolky GM po celém světě. 

  Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě
Dotace EU: I. etapa 3 436 564 Kč (85 % celkové částky), II. etapa 4 456 526 Kč (85 % celkové 
částky)

Regenerace a rozvoj dětských hřišť proběhla 
ve dvou etapách. Cílem první etapy byla 
revitalizace stávajících a výstavba nových 
dětských hřišť ve vybraných lokalitách � 
ul. Slavíčkova, Na Stoupách, U Koželuhů, 
Demlova a část města Helenín. Ve druhé 
etapě pak proběhla revitalizace stávajících 
a výstavba nových dětských hřišť v lokalitách 
� ul. U Hřbitova, Březinova, část města Sasov, 
Hruškové Dvory a lokalita Stará Plovárna. 
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ŽiVotní Prostředí, 
Příroda, městská 
zeleň
  Ochrana hnízdišť

 > bekasiny otavní

Dotace EU: 4 212 371 Kč (100 % celkové částky)

Cílem je zajistit ochranu hnízdišť bekasiny otavní v okresech Havlíčkův Brod, 
Jihlava a Pelhřimov. Byly vysečeny podmáčené a rašelinné louky, provedeny 
prořezávky dřevin a zpracovány studie související s realizovaným opatřením. 

 > dutinoví ptáci

Dotace EU: 2 468 582 Kč (100 % celkové částky)

Cílem je uchování a zvýšení počtu silně ohrožených zvláště chráněných druhů 
holuba doupňáka, sýce rousného a kulíška nejmenšího v Kraji Vysočina. Bylo 
provedeno vyhledání a označení doupných stromů, výroba a instalace hnízdních 
budek a zpracování dat z této akce. 

  Parky v Jihlavě

 > park Gustava mahlera

Dotace EU: 34 073 937 Kč (85 % celkové částky)

Vybudování parku na místě bývalé městské 
tržnice o rozloze 2200 m2, který slouží jako 
oddechová zóna městské zeleně. Nachází 
se zde pietní odkazy na dílo G.Mahlera a 
na židovství. Předmětem projektu byla také 
regenerace sousedních ploch veřejného 
prostranství a související infrastruktury. 

 > park psychiatrické léčebny

Dotace EU: 3 632 210 Kč (85 % celkové částky)

Celková regenerace parku s cílem zvýšit jeho dendrologickou a estetickou 
hodnotu, usnadnit údržbu a zvětšit plochu rekreačního trávníku. Dále byla 
vybudována cestní síť z vodopropustného přírodního materiálu. 

 > park nemocnice Jihlava

Dotace EU: 7 440 702 korunami (100 % celkové částky)

Revitalizace stávajících ploch veřejné zeleně v areálu nemocnice. Součástí projektu 
bylo kácení, ošetření a výsadba dřevin a zatravnění. 

 > park malý Heulos

Dotace EU: I. etapa 40 843 358 Kč (85 % celkové částky), II. etapa 46 961 247 Kč (100 % 
celkové částky)

Revitalizace části území parku Malý Helous 
proběhla ve dvou etapách. I. etapa projektu 
měla za cíl revitalizovat koryto řeky Jihlávky, 
přemostění, vybudování obslužné komunikace 
a napojení stezky pro chodce a cyklisty. Dále 
výstavba dětského hřiště s herními prvky a malé 
scény určené pro pořádání kulturních akcí.  Bylo 
také přemístěno skateboardové hřiště za plátno 
letního kina. Součástí také bylo oplocení, přidání 
veřejného osvětlení a vysazení nové zeleně. 

Předmětem II. etapy bylo zatravnění volné 
plochy pro volnočasové a sportovní aktivity. V přilehlém sportovním areálu bylo 
vybudováno nové zázemí včetně technické infrastruktury a parkoviště a přibyl 
nový atletický sektor pro hod kladivem, diskem a oštěpem. Součástí byla také 
rekonstrukce stávající komunikace podél celého areálu, výstavba chodníku 
a vybudování cyklostezky včetně mostku přes řeku. 

  Revitalizace městské zeleně
Dotace EU: 4 902 579 Kč (100 %celkové částky)

Ošetření stromů v zastavěném území, ve školních zahradách, stromořadí, 
lesoparcích a hřbitovech v k.ú. Jihlava, Helenín a Bedřichov u Jihlavy. 
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  Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy
Na území obou sídlišť byly vybudovány plochy určené pro rekreaci a trávení 
volného času rodičů s dětmi. Zlepšila se přístupnost pro osoby s omezenou 
hybností a orientací, bylo doplněno a opraveno veřejné osvětlení, kontejnerové 
stání a došlo k revitalizaci zeleně. Na sídlišti Královský Vršek byl postaven 
nasvětlený přechod pro chodce a na sídlišti Březinova pak vybudována 
cyklostezka.

 > sídliště královský vršek

Dotace EU:  5 951 788 Kč (100 % celkové částky)

 > sídliště březinova 

Dotace EU: 21 216 544 Kč (100 % celkové částky)

(ul. Březinova, Na Kopci a Demlova)

  Regenerace veřejných prostranství

 > ulice srázná

Dotace EU: 16 902 469 Kč (100 % celkové částky)

Předmětem projektu byla rekonstrukce 
komunikace, výstavba malé okružní 
křižovatky, rozšíření vozovky, doplněné 
chodníků, parkovacích a kontejnerových stání 
a revitalizace parku na náměstí Svobody. 
Dále také vybudování nové dešťové kanalizace 
a nového veřejného osvětlení. 

 > pístov

Dotace EU: 3 373 800 Kč (85 % celkové částky)

V rámci projektu došlo k vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty, nových 
chodníků a zpevněných ploch, kontejnerového stání a veřejného osvětlení a úpravě 
2 stávajících zastávek MHD. Dále bylo postaveno dětské a sportovní hřiště, celý 
prostor byl vybaven mobiliářem a proběhla revitalizace veřejné zeleně. 

 > pávov

Dotace EU: 3 329 362 Kč (85 % celkové částky)

Realizace projektu obsahovala úpravy málo využívaných veřejných ploch pro 
relaxaci a trávení volného času, výstavbu dětského hřiště, chodníků, veřejného 
osvětlení a kontejnerového stání. Došlo k úpravě zastávky MHD a revitalizace 
veřejné zeleně včetně doplnění mobiliáře na propojovací cestě podél hráze rybníka.

  Vodní nádrže

 >  Jihlava – pančava: Horní nádrž mezi rybníky

Dotace EU: 1 768 457 Kč (76,5 % celkové částky)

Vybudování retenční vodní nádrže s vodohospodářskou a krajinotvornou funkcí. 
Dále provedení rekultivace území včetně protierozní ochrany a rozšíření litorálního 
pásma a vyhloubení pěti tůní pro chráněné vodní živočichy a rostliny. 

 > Vodní nádrže u Hosova

Dotace EU: 4 607 421 Kč (76,5 % celkové částky)

Výstavba dvou průtočných vodních nádrží s homogenními hrázemi, výpustným 
zařízením a bezpečnostními přelivy. Dále také vybudování dvou tůní a litorální zóny. 

 > Vodní nádrž v k.ú. zborná

Dotace EU: 1 908 166 Kč (76,5 % celkové částky)

Výstavba vodní nádrže a jedné tůně včetně mokřadu a revitalizace koryta toku. 

  Zvyšování retenční schopnosti krajiny
Předmětem projektů je odbahnění rybníků 
a provedení potřebných souvisejících úprav.

 >  maškův rybník

Dotace EU: 1 428 378 Kč (85 % celkové částky)

 >  rybník borovinka

Dotace EU: 1 900 260 Kč (85 % celkové částky)
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 >  rybník za prádelnou

Dotace EU: 1 304 208 Kč (85 % celkové částky)

  Sběr a svoz biologicky  
rozložitelných odpadů

Dotace EU: 4 358 290 Kč (83,3 % celkové částky)

Nákup dvou svozových vozidel a velkoobjemových kontejnerů na BRKO a BRO. 

  Systém svozu separovaného  
odpadu ASMJ s. r.o.

Dotace EU: 4 118 760 Kč (89,5 % celkové částky)

Nákup třínápravového svozového nákladního automobilu a 44 ks nádob zelené barvy 
na barevné sklo, 12 ks nádob na bílé sklo, 44 ks nádob na plasty a 7 nádob na papír. 

 doPraVa a doPraVní 
nfrastrUktUra
  Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs II.

Dotace EU: 32 175 652 korunami (85 % celkové částky)

Výstavba deseti úseků cyklostezek v celkové délce přibližně 18 km. Jde již 
o II. etapu projektu Cyklostezka Jihlava � Třebíč � Raabs. Nástupní místo cyklotrasy 
se nachází blízko centra Jihlavy a trasa poté vede přes území členů svazku až ke 
státní hranici, kde projekt navazuje na systém místních stezek. 

  Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě
Předmětem výstavby jsou nové úseky cyklostezek v Jihlavě s cílem zajistit 
pohodlný a bezpečný pohyb cyklistů.

 > Úsek cyklostezky G04

Dotace EU: 13 971 018 Kč (85 %celkové částky)

Mimoúrovňové křížení s ulicí Havlíčkova (130 m) 
a cyklostezka R01 � Pístov (1025,5 m) 

 > cyklostezka r03 a b02 ii 

Dotace EU: 5 850 083 Kč (100 %celkové částky)

  MHD v Jihlavě

 > Žijeme společně ii. – bezbariérová mHd 

Dotace EU: 192 991 405 Kč (85 %celkové částky)

Projekt navazuje na předchozí aktivitu, kdy bylo nakoupeno 15 nových 
nízkopodlažních dopravních prostředků a bylo tak zajištěno 50% pokrytí 
pravidelných linek bezbariérovými vozy. Cílem II. etapy pak bylo zajistit 
bezbariérový provoz MHD v Jihlavě z 80 %. 

 >  bezbariérové úpravy zastávek mHd a dopravní telematika 
pro preferenci mHd

Dotace EU: II. část 15 617 829 Kč (100 %celkové částky)

Tento projekt proběhl ve dvou etapách. V průběhu 
I. etapy byly provedeny bezbariérové úpravy 
na 30 vybraných zastávkách MHD na území 
statutárního města Jihlavy s příspěvkem z EU ve 
výši 17 339 931 Kč (85 % celkové částky). Cílem 
II. etapy pak bylo vybudování uceleného systému 
dopravní telematiky, tak aby byl vozidlům MHD 
zajištěn přednostní a plynulý průjezd přes světelné 
signalizační zařízení před ostatní dopravou. 

 > zavedení nového odbavovacího systému cestujících

Dotace EU: 14 770 144 Kč (85 % celkové částky)

Cílem projektu bylo zavedení nového odbavovacího systému ve vozidlech MHD 
v Jihlavě formou bezkontaktních čipových karet nebo papírovou jízdenkou. Tento 
systém umožnil také zavedení nových tarifů, které nabízejí levnější jízdné při využití 
MHD na kratší vzdálenosti. 
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 > ekologická veřejná doprava – nákup autobusů

Dotace EU: 18 623 884 Kč (36,8 % celkové částky)

Nákup 10 nových bezbariérových autobusů na plynový pohon s cílem snížit emise 
a zlepšit dopravní obslužnost MHD v Jihlavě. 

  Výstavba dopravního terminálu  
– Městské nádraží Jihlava

Dotace EU: 12 296 878 Kč (85 % celkové částky)

Cílem I. etapy byla výstavba přestupního terminálu 
mezi vlakovou dopravou a MHD. Byly postaveny 
zastávky MHD, chodníky, smíšená stezka, veřejné 
osvětlení a parkoviště. Proběhla rekonstrukce 
příjezdové komunikace a další nezbytné stavební 
práce. Realizací toho to projektu došlo ke 
komplexní regeneraci veřejného prostranství před 
Městským nádražím. 

  Nákup ekologických a bezbariérových autobusů 
pro Kraj Vysočina

Dotace EU: 7 244 166 Kč (37 % celkové částky)

Nákup ekologických a bezbariérových autobusů, které budou využity na linkách 
spojující městské a venkovské oblasti. Realizací tohoto projektů došlo ke zlepšení 
úrovně veřejné dopravy v Kraji Vysočina2. 

Dotace EU: 40 100 940 Kč (34 % celkové částky)

Nákup nových autobusů, které umožňují nástup/výstup cestujících se sníženou 
pohyblivostí a nástup/výstup s kočárky bez pomoci druhých osob. Nové autobusy 
mají ve své výbavě odbavovací a dispečerské systémy včetně informační systémy 
pro cestující. 

2   Havlíčkův Brod, Habry, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Přibyslav, Světlá nad Sázavou, 
Jihlava

  Moderní železniční vozidla pro Kraj Vysočina
Dotace EU: 274 704 560 Kč (40 % celkové částky)

Zvýšení atraktivity železniční dopravy v Kraji Vysočina3 prostřednictvím nákupu 
13 ks nových železničních kolejových vozidel � zlepšení komfortu cestujících, 
bezpečnosti dopravy a snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

  Snížení emisí – pořízení komunální čistící techniky - 
SCV

Dotace EU: 3 499 875 Kč (76,5 % celkové částky)

Pořízení stroje na úklid zpevněných cest a komunikací s cílem snížit prašnost.

sociální oblast 
a zdraVí
  Pavilon urgentní a intenzivní 

péče
Dotace EU: 87 276 313 Kč (26,4 % celkové částky)

Předmětem projektu bylo vybudování nového 
pavilonu urgentní a intenzivní péče v areálu 
Nemocnice Jihlava. Vzniklo multioborové JIP 
s kapacitou 40 lůžek v přímé návaznosti na 
operační trakt nemocnice, lůžková oddělení 
a urgentní příjem a oddělení ARO. Došlo 
k rozšíření projektu o výstavbu infekčního 
oddělení a infekčních JIP. 

3   Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Jihlava, Horní Cerekev, Náměšť nad Oslavou, 
Žďár nad Sázavou, Křižanov, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí
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  Síť multikulturních otevřených klubů
Dotace EU: 10 575 917 Kč (85 % celkové částky)

Vybudování sítě multikulturních otevřených klubů v Jihlavě a dalších vybraných 
městech na území ČR4 s orientací na neformální zájmové vzdělávání v oblasti 
prevence rasismu a xenofobie. Prostřednictvím jednotné platformy pro evaluaci 
vyvíjených metodik programů, tvorbou učebních pomůcek a zajišťování 
pravidelného programu se projekt snaží zlepšovat rovné příležitosti dětí a žáků 
v Jihlavě a dalších vybraných městech. 

  Domov pro seniory Jihlava – Lesnov
Dotace EU: 3 764 643 Kč (85 % celkové částky)

Pořízení moderního zařízení, pomůcek a stavební úpravy s cílem zvýšit komfort 
klientu této organizace a kvalitu poskytovaných sociálních služeb. 

  Sociální dovednosti a vzájemná podpora
Dotace EU: 3 415 222 Kč (95 % celkové částky)

Obsahem projektu je navázat mezinárodní spolupráci s cílem výměny zkušeností 
a dobré praxe v oblasti podpory sociálních dovedností u lidí s mentálním 
postižením. Součástí projektu je vyškolení sítě lektorů/lektorek a také nová 
metodika, která je využívána při kurzech pro osoby s mentálním postižením na 
území celé České republiky5. 

  Rozvoj denního a týdenního stacionáře Jihlava
Dotace EU: 7 291 403 Kč (85 % celkové částky)

Rekonstrukce budovy stacionáře v Jihlavě a vznik třech nových sociálně-
terapeutických dílen, dvou specializovaných pracoven žáků a sociální zázemí pro 
uživatele a personál. 

4   Kladno, České Budějovice, Plzeň 1, Karlovy Vary, Ústí nad Labem � město, Liberec (nečleněné 
město), Hradec Králové, Pardubice, Brno � střed, Olomouc, Zlín, Moravská Ostrava a Přívoz

5   Praha 2, Praha 7, Praha 8, České Budějovice, Plzeň 1, Karlovy Vary, Litvínov, Liberec (nečleněné 
město), Hradec Králové, Jihlava, Brno � střed, Znojmo, Olomouc, Zlín, Ostrava - Jih

  Kruh bezpečí zvlášť zranitelným  
obětem trestných činů

Dotace EU: 8 007 855 Kč

Rozšíření systému pomoci Bílého kruhu bezpečí směrem k zvlášť zranitelným 
obětem trestných činů do všech krajů kromě HMP6. Bylo vyškoleno devět klíčových 
sociálních pracovníků, kteří poskytují lidskou podporu a odbornou pomoc. Na tuto 
okamžitou pomoc navazuje také terapeutický program a základní služby Bílého 
kruhu bezpečí. 

  Následná péče Jihlava
Dotace EU: 3 486 199 Kč (85 % celkové částky)

Realizace nezdravotnického intenzivního ambulantního a pobytového doléčovacího 
zařízení v Jihlavě. Tento projekt je určený pro osoby abstinující od návykových látek 
a umožní jim postupné osamostatnění a zapojení se do podmínek běžného života. 

  Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
komplexního onkologického centra

Dotace EU: 177 435 046 Kč (100 % celkové částky)

V letech 2013-2015 došlo k obměně nevyhovujících systémů a dovybavení 
moderními zdravotnickými prostředky komplexního onkologického centra 
Nemocnice Jihlavě. Jde o jediné pracoviště v kraji, které spolupracuje s ostatními 
zdravotnickými zařízeními v rámci regionu Kraje Vysočina. 

6   Beroun, České Budějovice, Plzeň 1, Karlovy Vary, Ústí nad Labem � město, Liberec 
(nečleněné město), Hradec Králové, Pardubice I, Jihlava, Brno � střed, Olomouc, Zlín, 
Ostrava - Jih
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VzděláVání
  Rekonstrukce a rozvoj 

základní umělecké školy 
Dotace EU: 56 235 566 Kč (85 % celkové částky)

Předmětem projektu jsou stavební úpravy 
zahrnující celkovou rekonstrukci interiéru 
a exteriéru dvou budov školy, přístavbu, půdní 
vestavbu, využití sklepních prostor a také úpravy 
přilehlého dvora. 

  Centrum podpory pro zrakově postižené žáky
Dotace EU: 8 936 514 Kč (85 %celkové částky)

Příprava nástroje, metodiky a vybudování střediska podpory, které bude poskytovat 
odborné poradenství a školení v oblasti náročných kompenzačních pomůcek pro těžce 
zrakově postižené žáky ve vybraných městech v ČR7 včetně Jihlavy. Došlo tak v podpoře 
v odborné péči o těžce zrakově hendikepované žáky na speciálních i běžných školách. 

  Mateřská škola Mozaika
Dotace EU: 13 228 341 Kč (100 % celkové částky) 

Navýšení nedostatečné kapacity mateřských škol v Jihlavě pomocí stavebních úprav 
stávající MŠ (Březinova 30, Jihlava). Realizací projektu vzniklo 25 nových míst. Dále 
došlo k energetickým úsporným opatřením, bezbariérovým úpravám a bylo pořízeno 
nové vybavení kuchyně a sociálního zařízení. Venkovní areál byl dovybaven lavičkami 
a novými herními prvky. Byla provedena celkové revitalizace okolí školy (parkoviště, 
kontejnery, chodníky, komunikace atd.).  

7   České Budějovice, Plzeň 1, Liberec (nečleněné město), Hradec Králové, Brno � střed, 
Litovel, Opava (nečleněná část města)

  Inovace a podpora praxí na VŠPJ
Dotace EU: 6 194 251 Kč (86,8 % celkové částky)

Účelem projektu je zajistit kvalitní odbornou přípravu studentů a propojení 
teoretické výuky s potřebami praxe s cílem dosáhnout co nejlepší uplatnitelnosti 
absolventů na trhu práce. Vznikl také nástroj pro evidenci a kontrolu kvality, 
průběhu a výstupů praxe studentů. Dílčím cílem také bylo zintenzivnit partnerskou 
součinnost akademických pracovníků, administrátorů praxí, zaměstnavatelů 
a veřejných a profesních institucí. 

   S úsměvem do školy
Dotace EU: 1 947 663 Kč (85 % celkové částky)

Projekt pomáhá začleňovat děti cizinců do vzdělávacího procesu. Pomáhá jim 
zlepšovat češtinu a seznamuje je s kulturou a hodnotami ČR. Součástí projektu 
je také pořádání multikulturních besed jako prevence proti rasismu a xenofobii. 

  Okna technickým oborům dokořán
Dotace EU: 3 390 574 Kč (85 %celkové částky)

Cílem projektu je podpora technického vzdělávání na základních školách 
ve vybraných městech na Vysočině8. Smyslem je zvýšit informovanost žáků, učitelů 
i dalších pracovníků škol o technických oborech a řemeslech a vytvořit prostředí 
pro spolupráci mezi základními školami, firmami a zaměstnavateli z daného 
odvětví. 

  Mám pod čepicí
Podstatou tohoto projektu je realizace 36 kurzů zaměřených na počítačové, 
finanční, právní a spotřebitelské kompetence. Dostupné bude také online verze 
těchto kurzů. Projekt je určen pro osoby, které žijí v malých obcích do 2 000 
obyvatel v Jihočeském a Ústeckém kraji a Kraji Vysočina. Celkem byl tento projekt 
podpořen dotací z EU ve výši 2 484 706 Kč (85 %celkové částky).

8  Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou
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Práce
  První zaměstnání

Dotace EU: 9 901 993 Kč (85 % celkové částky)

Tento projekt je určen uchazečům o zaměstnání � absolventům do 2 let od 
ukončení studia, kteří nemají žádnou či mají jen minimální praxi. Cílem bylo 
vytvoření dotovaných pracovních míst, kde absolventi získají pracovní zkušenosti 
a potřebné kompetence. Zaměstnavatelé si pak absolventy ponechají v pracovním 
poměru i po uplynutí tzv. povinné udržitelnosti pracovního místa. 

  Malá řemesla PLUS
Dotace EU: 2 541 841 Kč (85 % celkové částky)

Projekt je určen pro osoby do 25 let věku bez kvalifikace či s velmi nízkou úrovní 
kvalifikace a dále osobám nad 50 let, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. 
Komplexní program pomoci má za cíl usnadnit těmto skupinám přístup na trh 
práce a odstranit bariéry, který jim brání získat zaměstnání. 

  Odborné praxe pro mladé do 30 let
Dotace EU: 72 907 330 Kč (85 % celkové částky)

Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost u mladých osob do 30 let prostřednictvím 
odborné praxe v kombinaci s individuálním poradenstvím, aktivizačním kurzem 
a výjimečně rekvalifikací. Do tohoto projektu byla zapojena města Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

  MOST 50
Dotace EU: 4 599 057 Kč (85 % celkové částky)

Projekt MOST 50 � Motivace, Orientace a Schopnosti potřebné k úspěchu na 
trhu práce je určen pro osoby starší 50 let, které ohrožuje vyloučení z trhu práce 
či dlouhodobá nezaměstnanost. Cílem je aktivizace této skupiny osob a usnadnit 
hledání pracovního uplatnění a zabránit tak sociálnímu vyloučení. 

  Jde to i s dětmi
Dotace EU: 10 445 707 Kč (85 % celkové částky)

Tento projekt je určen pro cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání � osoby pečující 
o dítě/děti do 15 let. Pomocí cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky 
zaměstnanosti se projekt snaží předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti u této 
skupiny osob. Komplexní balíček služeb a aktivit byl klientům nabízen v každém 
okresním městě Kraje Vysočina. 

  Evropské služby zaměstnanosti ČR
Dotace EU: 13 371 883 Kč (85 % celkové částky) 

Cílem projektu bylo posílení, rozvoj a modernizace sítě EURES v ČR9 v reakci 
na zvyšování poptávky po jejích službách. Jde především o odborné informace 
o evropském trhu, povinnostech právech migrujících pracovníků, poradenství 
o práci, životních a pracovních podmínkách v zemích EU/EHP a Švýcarsku. 

9   Praha 1, Příbram, České Budějovice, Plzeň 1, Karlovy Vary, Ústí nad Labem � město, 
Liberec (nečleněné město), Hradec Králové, Pardubice I, Jihlava, Brno � střed, 
Olomouc, Zlín, Ostrava - Jih
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europe direct JiHlaVa
Úkolem Europe Direct Jihlava (ED Jihlava) je šířit povědomí a informace 
o Evropské unii a aktivně podporovat diskuzi o jejích aktivitách na místní 
a regionální úrovni. Celoevropská informační síť ED, k níž ED Jihlava patří, 
zastává funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany v regionech  
‒ snaží se přiblížit evropské instituce občanům a zároveň poskytuje orgánům 
EU zpětnou vazbu jaká témata místní občany zajímají. 
Střediska ED jsou koordinována a spolufinancována Evropskou komisí 
a tzv. hostitelskou organizací, kterou se na základě výběrového řízení stala 
Regionální rozvojová agentura Vysočina. 

Co Vám ED Jihlava konkrétně nabízí?

 Informace o Evropské unii.
 Informace o práci a studiu v zemích EU.
 Informace o možnostech financování ze zdrojů EU.
 Informace o volbách do Evropského parlamentu.
  Zajišťování kontaktních údajů na organizace, se kterými potřebu-

jete jednat.
 Přístup k internetu za účelem vyhledávání informací o EU.
 Vybrané publikace o EU zdarma.
 Vydávání měsíčního elektronického zpravodaje.
 Možnost studia materiálů o EU z knihovny EUROPE DIRECT Jihlava.
 Pořádání různých akcí a seminářů.

Více informací o činnosti a akcích ED Jihlava naleznete v měsíčním 
elektronickém Evropském zpravodaji informační sítě Europe Direct. 

Zasílání zpravodaje si můžete objednat na e-mailové adrese  
europe.direct@rrav.cz.

Služby střediska jsou 
pro veřejnost zdarma.

EUROPE DIRECT Jihlava
Regionální rozvojová agentura Vysočina, Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava
tel.: 731 447 172, e-mail: europe.direct@rrav.cz, www.europe-direct.cz 

centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
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