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Jedním z přínosů českého členství v Evropské unii je možnost čerpat prostředky 
z fondů EU a jejich prostřednictvím zlepšovat život obyvatel České republiky. V Kraji 
Vysočina bylo za uplynulých deset let podpořeno z evropských fondů více než šest 
tisíc projektů. Několik desítek z nich jsme vybrali jako příklady a představíme je 
v této brožuře. Ta navazuje na první díl publikace Projekty na Vysočině podpořené 
z dotací EU (z roku 2017), který se věnoval Jihlavě a blízkému okolí. Druhý díl, který 
držíte v rukou, se zaměřuje na projekty na Vysočině mimo krajské město. Oba díly 
připravilo informační centrum Europe Direct Jihlava.
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 EVROPSKÉ FONDY 
NA VYSOČINĚ
Rozpočet Evropské unie tvoří pouze asi 1 % hrubého domácího produktu (HDP) 
EU. Pro srovnání – český státní rozpočet přerozděluje více než 40 % HDP ČR. 
I s takto malým objemem financí však dokáže EU efektivně hospodařit a evropské 
investice jsou i v České republice dobře patrné. Česká republika je ostatně 
tzv. čistým příjemcem – z evropského rozpočtu získává podstatně více, než 
do něj vkládá. Dvěma hlavními výdajovými kapitolami evropského rozpočtu jsou 
zemědělství (Společná zemědělská politika) a regionální rozvoj (Politika soudržnosti, 
které se věnuje tato publikace); každá z nich tvoří více než třetinu celkových výdajů.

Hlavními cíly Politiky soudržnosti jsou podpora rozvoje chudších regionů 
(příp. států) EU a tím zlepšování každodenního života Evropanů; a snižování 
hospodářských a sociálních rozdílů napříč unií. Hlavním nástrojem a finančním 
zdrojem Politiky soudržnosti jsou Fondy Evropské unie, a to především 
Strukturální a investiční fondy (SIF). 

SIF v současnosti tvoří:

 >  Evropský fond pro regionální rozvoj – je finančně nejvýznamnější; podporuje 
zvl. investiční projekty

 > Evropský sociální fond – podporuje zvl. neinvestiční („měkké“) projekty

 >  Fond soudržnosti – není určen pro chudší regiony, ale chudší státy; 
podporuje zvl. větší investiční projekty

 > Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

 > Evropský námořní a rybářský fond – pro ČR nejméně významný

Ze Strukturálních a investičních fondů jsou prostředky čerpány pomocí Operačních 
programů (OP). Ty pod dohledem EU sestavují jednotlivé členské země, a to 
vždy pro sedmileté programové období (2007-13, 2014-20). Operační programy 
jsou základní strategické dokumenty. Pro jednotlivé země či regiony a jednotlivé 
tematické oblasti stanovují cíle a priority, kterých má být dosaženo, a určují 
způsoby čerpání prostředků (kdo, kdy, jak, kolik a za jakých podmínek může získat). 
Strukturu operačních programů v ČR ukazuje následující tabulka.

OPERAČNÍ PROGRAMY V OBDOBÍ 2007-13 A 2014-20  
(RELEVANTNÍ PRO VYSOČINU)

OBDOBÍ 2007-13 OBDOBÍ 2014-20

OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost

OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Výzkum, vývoj, vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Zaměstnanost

OP Doprava OP Doprava

OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Regionální OP Jihovýchod
Integrovaný regionální OP

Integrovaný OP

OP Rybářství OP Rybářství

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova

OP Rakousko – ČR Interreg V-A Rakousko – Česká republika

Zdroj: DotaceEU

Prostředky jsou přidělovány na konkrétní projekty. Žadatel (firma, živnostník, obec, 
nezisková organizace) sepíše projekt dle pravidel daného Operačního programu. 
Tento projekt je pak posouzen českými úředníky. Pokud je schválen, stává se 
ze žadatele příjemce a skrze Operační program obdrží finance z patřičného 
Strukturálního či investičního fondu. SIF obvykle hradí jen část (většinou více než 
polovinu) celkových nákladů daného projektu – zbytek doplácí stát či příjemce sám 
(tzv. spolufinancování).

Na programové období 2007-13 bylo ve Strukturálních a investičních fondech pro 
Českou republiku připraveno asi 26 mld. euro (asi 675 mld. Kč). Podpořeno z nich 
bylo více než 70 tisíc projektů, z toho v Kraji Vysočina přes pět tisíc. Pro současné 
období 2014-20 je pak v SIF pro ČR určeno asi 24 mld. euro (asi 600 mld. Kč). 
Z dostupných dat můžeme odhadnout, že v polovině roku 2018 bylo z této sumy 
realizováno nebo schváleno k realizaci v ČR přes 20 tisíc projektů s příspěvkem 
ze SIF asi 300 mld. Kč, z toho v Kraji Vysočina více než tisíc projektů s evropským 
příspěvkem přes 15 mld. Kč. Celkový přehled všech dosud podpořených projektů 
nabízí Mapa projektů na portálu DotaceEU.
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DOPRAVA

Evropské fondy podporují rekonstrukce, modernizaci i novou výstavbu železnic, 
dálnic a silnic (vč. mostů, velkých křižovatek, průtahů městy a obchvatů); 
autobusových a vlakových nádraží, přestupních stanic a dopravních terminálů; 
i budování cyklostezek. Prostředky jsou též určeny na nákup vozidel pro veřejnou 
dopravu – městských autobusů či trolejbusů i železničních jednotek, zvláště pro 
příměstskou osobní dopravu.

1  Silnice I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR | Období: 2015-2017 | Náklady: 596,5 mil. Kč, z toho 
dotace EU 507,0 mil. Kč (OP Doprava)

V rámci projektu byla vystavěna přeložka silnice 
I/34 v celkové délce 5 km. Silnice v tomto úseku 
prochází zástavbou obcí Ústrašín, Ondřejov 
a Myslotín. Přeložka vede jako obchvat obcí. 
Realizací projektu došlo k odvedení dopravy 
mimo zástavbu, snížil se hluk a exhalace.

Další opravené úseky silnice I/34: Rouštany – 
Pohled a Česká Bělá – obchvat. 

2  II/602 Olešná – průtah
Příjemce: Kraj Vysočina | Období: 2015-2017 | Náklady: 
20,2 mil. Kč, z toho dotace EU 17,2 mil. Kč (Integrovaný 
regionální OP)

Z projektu byla zmodernizována komunikace 
II/602 v průtahu obcí Olešná. Silnice je významnou 
komunikací mezi Jihlavou a Pelhřimovem. 
Projekt vyřešil nevyhovující technické parametry 
komunikace. Délka opravovaného úseku byla 
0,9 km.

Na silnici II/602 byl opraven i most ve Velkém Meziříčí, úsek Jihlava – Dvorce, 
či most v Jihlavě. 

VYBRANÉ PROJEKTY
Z více než šesti tisíc projektů, jež byly na Vysočině od roku 2007 podpořeny 
ze Strukturálních a investičních fondů, jsme na ukázku vybrali několik desítek 
zástupců. Jejich rozmístění znázorňuje následující mapa.

ROZMÍSTĚNÍ VYBRANÝCH PROJEKTŮ

Poznámka: čísla v mapě odpovídají číslům projektů v textu
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3  II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje
Příjemce: Kraj Vysočina | Období: 2011 | Náklady: 135,8 mil. Kč, z toho dotace EU 
115,4 mil. Kč (Regionální OP Jihovýchod)

V projektu se zrekonstruovaly čtyři úseky silnice II/411 mezi Moravskými 
Budějovicemi a hranicí kraje Vysočina. Celková délka všech opravovaných úseků 
byla 10,9 km. 

4   Autobusové nádraží Telč – 
přemístění do přednádražní-
ho prostoru ČD

Příjemce: Město Telč | Období: 2008-2010 | Náklady: 
32,5 mil. Kč, z toho dotace EU 27,6 mil. Kč (Regionální 
OP Jihovýchod)

Předmětem projektu bylo zkvalitnění systému 
veřejné hromadné dopravy v Telči. Cíl byl naplněn 
prostřednictvím vybudování, resp. přemístění 
autobusového nádraží do volného území před 
železničním nádražím.

5   Přestupní terminál Třebíč
Příjemce: Město Třebíč | Období: 2014-2015 | Náklady: 
54,6 mil. Kč, z toho dotace EU 46,4 mil. Kč (Regionální 
OP Jihovýchod)

Projekt zahrnoval výstavbu přestupního 
terminálu v prostoru třebíčské železniční stanice, 
i rekonstrukci souvisejících komunikací a sítí. Došlo ke zlepšení kvality veřejné 
dopravy. Součástí stavby bylo parkoviště typu Park&Ride, Kiss&Ride a cyklopoint.

6   Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – 
Okrouhlice

Příjemce: Správa železniční dopravní cesty | Období: 2017-2019 | Náklady: 682,1 mil. Kč, 
z toho dotace EU 563,9 mil. Kč (OP Doprava)

Úsek Havlíčkův Brod – Okrouhlice leží na celostátní trati č. 230. Jedná se 
o dvojkolejnou elektrifikovanou trať, nejvýznamnější a nejvytíženější v kraji. 
Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce železničního svršku i spodku.

Na trati č. 230 byla z evropských fondů hrazena i rekonstrukce úseků Golčův 
Jeníkov – Vlkaneč a Golčův Jeníkov – Čáslav či modernizace průjezdu Havl. 
Brodem.

7   Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou – 
Žďár nad Sázavou

Příjemce: Správa železniční dopravní cesty | Období: 2016-2017 | Náklady: 986,7 mil. Kč, 
z toho dotace EU 762,8 mil. Kč (OP Doprava)

Stavba proběhla okolo 80. kilometru trati č. 250 
Brno – Havlíčkův Brod, která tvoří jednotný celek 
s tratí č. 230. Byla provedena celková rekonstrukce 
a modernizace úseku, vedoucí mimo jiné ke zvýšení 
maximální rychlosti.

Na trati č. 250 byl za pomoci evropských fondů dále 
modernizován např. navazující úsek Ostrov n. Osl. – 
Sklené n. Osl. a aktuálně i Vlkov u Tišnova – Řikonín.

8   Cyklostezka Přibyslav – Sázava
Příjemce: Město Přibyslav | Období: 2010-2011 | 
Náklady: 26,1 mil. Kč, z toho dotace EU 22,2 mil. Kč 
(Regionální OP Jihovýchod)

Na úseku Přibyslav – Sázava bylo 
k vybudování cyklostezky využito drážní těleso 
zrušené železnice. Cyklostezka je vedena 
prostředím biokoridoru horního toku řeky 
Sázavy a je ideálním místem pro sportovní 
i turistické účely.
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VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT 
A CESTOVNÍ RUCH

Evropská unie financuje širokou škálu aktivit souvisejících s trávením volného času 
a cestovním ruchem. Jde například o opravy historických a kulturních památek 
(hradů, zámků, kostelů) a revitalizace městských center; vytyčování naučných 
stezek; budování či rekonstrukce areálů sportovních či volnočasových aktivit, vč. 
stadionů; stavby a opravy turistických objektů, vč. hotelů; i pořizování strategií 
a marketingových studií pro rozvoj cestovních ruchu.

9   Státní zámek Telč – Růže 
Vysočiny

Příjemce: Národní památkový ústav | Období: 2016-
2022 | Náklady: 210,9 mil. Kč, z toho dotace EU 179,2 
mil. Kč (Integrovaný regionální OP)

Projekt je zaměřen na obnovu jedinečného zámku 
Telč, zapsaného na seznamu UNESCO. Dojde 
též k zefektivnění prezentace ochrany kulturního 
dědictví a zkvalitnění služeb. V projektu se klade 
důraz i na restaurátorské práce.

10   Památková obnova zámku Červená Řečice
Příjemce: Družstvo Zámek Šebestián | Období: 2015-2020 | Náklady: 97,1 mil. Kč, z toho 
dotace EU 82,5 mil. Kč (Integrovaný regionální OP)

Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit 
a rozvíjet potenciál národní kulturní památky 
Zámek Červená Řečice. To znamená stavebně 
jej obnovit a zároveň zpřístupnit některé dosud 
nezpřístupněné prostory. Projekt přitom klade 
důraz zejména na turistické využití památky 
za pomoci moderních a efektivních forem 
prezentace.

11   Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou

Příjemce: Římskokatolická farnost Žďár n. S. | Období: 
2015-2020 | Náklady: 45,0 mil. Kč, z toho dotace EU 38,2 
mil. Kč (Integrovaný regionální OP)

Světově unikátní Santiniho barokní kostel, zapsaný 
na seznamu UNESCO, prochází rozsáhlými 
opravami. Projekt zahrnuje obnovu exteriéru 
(fasáda, okna, dveře), interiéru (omítky – štuková 
výzdoba, restaurování mobiliáře, podlaha, osvětlení) 
i poutní loučky mezi kostelem a ambitem.

12   Naučná stezka k pramenům 
Počátek a okolí

Příjemce: Město Počátky | Období: 2008-2010 | Náklady: 4,3 mil. Kč, z toho dotace EU 
3,7 mil. Kč (Regionální OP Jihovýchod)

Projekt se zaměřil na vybudování naučné stezky, která návštěvníky provede kolem 
památek nejen přírodních. Financován byl nový zpevněný povrch či okolí kaplí 
a altánů. Na odpočívadla byly umístěny informační tabule s objasněním místní 
historie. Stezka je určena pro turisty či cykloturisty.

13   Rekonstrukce zimního stadionu na víceúčelové 
zařízení

Místo: Světlá nad Sázavou | Příjemce: Město Světlá nad Sázavou | Období: 2008-2010 | 
Náklady: 87,2 mil. Kč, z toho dotace EU 52,7 mil. Kč (Regionální OP Jihovýchod)

Projekt přinesl rekonstrukci zimního stadionu ve Světlé na zařízení s celoročním 
provozem. Přes zimu slouží jako ledová plocha s umělým ledem a přes léto 
poskytne útočiště pro míčové hry či jiné aktivity. Nově bylo postaveno několik 
kluboven, které napomohou rozvoji spolků či klubů.
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14   Dokončení revitalizace náměstí v Lukách 
nad Jihlavou

Příjemce: Městys Luka nad Jihlavou | Období: 2008 
| Náklady: 2,5 mil. Kč, z toho dotace EU 2,1 mil. Kč 
(Regionální OP Jihovýchod)

Tento projekt z roku 2008 dokončil revitalizaci 
náměstí v Lukách, čímž vzniklo regenerované 
veřejné prostranství v centru městyse. 
Do projektu spadá nová klidová zóna, 
nová výsadba zeleně či nová komunikace 
s oddělením chodníku.

15   Dostavba hotelového 
komplexu Hotel Ski Nové 
Město na Moravě

Příjemce: INKORA, s. r. o. | Období: 2008-2009 | 
Náklady: 46,2 mil. Kč, z toho dotace EU 23,6 mil. Kč 
(Regionální OP Jihovýchod)

Dostavba hotelového komplexu u Nového Města 
přinesla zvýšení kvality poskytovaných služeb i navýšení ubytovací kapacity. Hotel 
Ski poskytuje služby zejména vrcholným sportovním akcím. Dostavba se dotkla 
hotelové haly, kotelny, strojovny, wellness centra a lůžkové části.

16   Komplexní propagace zámku Třebíč
Příjemce: Muzeum Vysočiny Třebíč | Období: 2013-
2015 | Náklady: 3,6 mil. Kč, z toho dotace EU 
3,1 mil. Kč (Regionální OP Jihovýchod)

Projekt se zaměřil na podporu propagace 
třebíčského zámku pro účely cestovního ruchu 
a zpřístupnění nových expozic. V projektu 
je zahrnuta mediální kampaň, vytvoření 
nových webových stránek, pořízení nových 
propagačních tiskovin či nákup techniky pro 
modernější prezentace.

PODNIKÁNÍ A INOVACE

Evropské fondy podporují rozvoj malých i větších českých průmyslových podniků. 
Prostředky mohou být vynaloženy na výstavbu či přestavby továrních objektů nebo 
na revitalizaci brownfields (opuštěných průmyslových či zemědělských areálů); 
vývoj i inovaci výrobků; pořízení nových strojů a technologií; budování vývojových 
center; či na podporu marketingu, konkurenceschopnosti a exportních schopností 
českých firem.

17   Regenerace brownfieldu 
bývalého zámeckého kravína

Místo: Třebíč | Příjemce: KOOPERACE, a. s. | 
Období: 2017-2018 | Náklady: 24,0 mil. Kč, z toho 
dotace EU 10,8 mil. Kč (OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost)

Objekt v širším centru Třebíče se nacházel 
ve špatném stavu a kvůli tomu nebyl využíván. 
V minulosti sloužil jako zámecký statek, později 
jako školní hospodářství. Díky projektu se objekt revitalizuje 
a bude využíván pro nový záměr společnosti – Centrum vnitropodnikových 
služeb.

18   Podpora mezinárodního marketingu 
ve společnosti Rejoice s. r. o.

Místo: Batelov | Příjemce: Rejoice, s. r. o. | Období: 2008 | Náklady: 627 tis. Kč, z toho dotace 
EU 266 tis. Kč (OP Podnikání a inovace)

Firma Rejoice, fungující více než 20 let na českém i slovenském trhu v odvětví 
výroby outdoorového oblečení a drobného vybavení, se rozhodla využít této 
dotační možnosti se zaměřením na marketing. Peníze putovaly například 
na vícejazyčné kalendáře, katalogy, plakáty či webové stránky.
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19   Nová technologická zařízení pro výrobu piva 
s důrazem na konkurenceschopnost

Příjemce: Pivovar Chotěboř s. r. o. | Období: 2014 
| Náklady: 5,5 mil. Kč, z toho dotace EU 5,4 mil. Kč 
(OP Podnikání a inovace)

Díky projektu se uskutečnilo rozšíření výrobní 
kapacity chotěbořského pivovaru a pořídily 
se nové technologie s cílem zlepšení kvality 
piva a zvýšení produktivity. Investiční výdaje 
zahrnovaly pořízení kvasné kádě, ležáckých 
tanků, křemelinového a stabilizačního filtru 
a přetlačného tanku.

20   Rozšíření výzkumného a vývojového centra 
v Pelhřimově

Příjemce: Agrostroj Pelhřimov, a. s. | Období: 2011-2014 | Náklady: 33,1 mil. Kč, z toho 
dotace EU 13,2 mil. Kč (OP Podnikání a inovace)

Projekt se zaměřil na celkové posílení výzkumných a vývojových kapacit 
v pelhřimovském Agrostroji. Účelem bylo rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoj 
komponentů a montážních celků, a to zvláště zařízení pro automobilový průmysl 
nebo zemědělskou techniku. Projekt zprostředkoval i rozšíření a vybudování 
moderního vědecko-výzkumného centra.

21   Klimatizační systémy a pomocné energetické 
jednotky pro vrtulníky

Místo: Velká Bíteš | Příjemce: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. | Období: 2015-
2018 | Náklady: 40,3 mil. Kč, z toho dotace EU 15,1 mil. Kč (OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost)

Projekt se zabývá vývojem klimatizačního systému a pomocné energetické 
jednotky pro použití ve velkém vrtulníku. Sem patří ověření funkčnosti, parametrů, 
spolehlivosti a bezpečnosti. Činnost konkrétně zahrnuje návrh, výzkum, výrobu 
a experimentální ověření.

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM

Evropská unie financuje rozvoj českého školství a vědy pomocí investičních 
i neinvestičních („měkkých“) projektů. Jde zejména o výstavbu, rozšíření či stavební 
úpravy mateřských, základních a středních škol; pořízení školního vybavení 
(pomůcky, IT technika, specializované učebny a dílny); inovaci školních osnov 
a vzdělávacích programů; vzdělávání, odbornou přípravu i zlepšení platových 
podmínek učitelů; nebo stavbu, vybavení a provoz výzkumných center.

22   Centrum excelence Telč
Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky 
Akademie věd ČR | Období: 2010-2013 | Náklady: 
237,1 mil. Kč, z toho dotace EU 202,5 mil. Kč (OP Výzkum 
a vývoj pro inovace)

Centrum excelence Telč je moderně vybavené 
vědecké pracoviště Akademie věd, provozované 
v Kraji Vysočina, a působící zejména ve výzkumu 
kulturního dědictví. Tento projekt přispěl k rozvoji 
poznání v oblasti ochrany a záchrany kulturního 
dědictví, a to díky řešení problémů udržitelného 
rozvoje, materiálového výzkumu, konkurenceschopného strojírenství, informační 
společnosti a bezpečnostního výzkumu.

23   Přístavba základní školy v Golčově Jeníkově
Příjemce: Město Golčův Jeníkov | Období: 2014-2015 | Náklady: 27,1 mil. Kč, z toho dotace 
EU 19,9 mil. Kč (Regionální OP Jihovýchod)

V rámci projektu byl ke škole přistaven nový učební pavilon a přestavělo se též 
komunikační provozní jádro. Cílem bylo zlepšení podmínek pro výuku, udržení 
kapacity a vyřešení bezbariérového přístupu. Bylo vybudováno sedm nových 
učeben.
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24   Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba 
pavilonu B

Příjemce: Kraj Vysočina | Období: 2014-2018 | 
Náklady: 99,0 mil. Kč, z toho dotace EU 84,1 mil. Kč 
(Integrovaný regionální OP)

Projekt se zaměřuje na výstavbu nového 
bezbariérového pavilonu s moderními 
učebnami a kvalitním internetovým připojením. 
Účelem je zlepšení výuky průmyslových oborů. 
Předmětem projektu je také revitalizace zeleně 
v okolí školy na ulici Manželů Curieových.

25   Zvýšení odborného vzdělávání se zaměřením 
na hiporehabilitaci

Příjemce: Česká zemědělská akademie v Humpolci | 
Období: 2011-2012 | Náklady: 1,8 mil. Kč, z toho dotace 
EU 1,5 mil. Kč (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Cílem projektu bylo zahájení výuky předmětu 
hiporehabilitace. Hiporehabilitace je forma terapie, 
v níž se setkává kůň a člověk se zdravotním 
znevýhodněním či specifickými potřebami, a má 
nezastupitelnou roli v integraci tělesně a duševně 
postižených osob do společnosti. Projekt zahrnoval 
vytvoření, či zakoupení výukových programů, 
inovaci školních vzdělávacích programů nebo 
zakoupení prostředků pro praktickou výuku.

Šablony
Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání lze v tomto programovém 
období prostředky pro podporu škol čerpat mimo jiné i formou malých 
a zjednodušených projektů – tzv. šablon. Cílem šablon je podpořit osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů a jejich další vzdělávání, ale také pomoci školám při 
společném a inkluzívním vzdělávání dětí a žáků, a to i možností personálního 
posílení o školícího psychologa či sociálního pedagoga. Kromě toho lze financovat 

i drobné neinvestiční výdaje na pomůcky. Z mnoha desítek Šablon, realizovaných 
dosud v Kraji Vysočina, jsme vybrali tři zástupce:

 >  ŠABLONY – OAHŠ TŘEBÍČ 
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola Třebíč 
1,8 mil. Kč, z toho dotace EU 1,5 mil. Kč; 2017-2019

 >  ŠABLONY GYMNÁZIUM HUMPOLEC 
Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec 
850 tis. Kč, z toho dotace EU 722 tis. Kč; 2017-2019

 >  ŠABLONY V ZŠ A MŠ POLNIČKA 
Základní škola a Mateřská škola Polnička 
216 tis. Kč, z toho dotace EU 183 tis. Kč; 2017-2019

26   Život na Vysočině aneb kalendářové putování 
s Bětkou a Otíkem

Příjemce: Základní škola Náměšť nad Oslavou | Období: 2013-2015 | Náklady: 3,3 mil. Kč, 
z toho dotace EU 2,8 mil. Kč (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Projekt se zaměřil na zábavnější formu výuky – netradiční projektové vyučování, 
kde se žákům prohloubí komunikační dovednosti a schopnost efektivně pracovat 
s informacemi. Součástí je soubor materiálů, které jsou k dispozici všem žákům 
prvního stupně.

27   Pořízení tří center obnovitelných 
zdrojů energie

Místo: Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou | Příjemce: Kraj 
Vysočina | Období: 2018 | Náklady: 25,5 mil. Kč, z toho 
dotace EU 21,7 mil. Kč (Integrovaný regionální OP)

Projekt přinese do tří středních škol v Kraji Vysočina 
vybavení pro studium technologií, využívajících různé 
obnovitelné zdroje energie. Jedná se o Střední školu 
stavební Jihlava, Střední školu stavební Třebíč a Vyšší 
odbornou školu a střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou. 
Pořídí se například wifi síť, záložní zdroje, servery nebo datové úložiště.
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28   Mrkvička – podpora ekologické výchovy 
do mateřských škol Kraje Vysočina  
– Chaloupky s. r. o. 

Místo: Velké Meziříčí | Příjemce: Chaloupky o. p. s. | Období: 2010-2012 | Náklady: 2,7 mil. 
Kč, z toho dotace EU 2,3 mil. Kč (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Pomocí metodických seminářů, exkurzí a další didaktickou pomocí pro pedagogy 
byla realizována podpora začleňování environmentální výchovy do vzdělávacích 
programů mateřských škol. Do projektu se zapojilo několik desítek mateřských škol 
z celého kraje.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Evropské fondy přispívají k rekultivaci skládek; budování a rekonstrukcím čistíren 
odpadních vod; výsadbě, obnově a údržbě zeleně (ve městech, podél komunikací 
i ve volné krajině); opatřením na snižování hlučnosti a prašnosti; výstavbě, obnově 
či údržbě vodních nádrží, suchých nádrží a poldrů, protipovodňových opatření 
i rybníků; i k budování či modernizaci zařízení na úpravu a rozvod vody. Rozsáhle 
je též podporováno zateplování objektů (škol, obecních budov, bytových domů); 
využívání obnovitelných zdrojů energie; a pořizování technologií pro odpadové 
hospodářství, recyklaci, skládkování a kompostování.

29   Rekultivace skládky  
Polná – Věžnice

Příjemce: Město Polná | Období: 2016-2017 | Náklady: 
41,6 mil. Kč, z toho dotace EU 35,4 mil. Kč (OP Životní 
prostředí)

Projekt obnovil území u Polné, zasažené 
skladováním odpadů. Skládka mohla způsobit 
kontaminaci podzemních a povrchových vod. 

Obnovou, která zahrnovala především technickou a biologickou rekultivaci, došlo 
též k zapojení poškozeného území do krajiny a k rozšíření stávajícího biokoridoru 
a biocentra.

30   Revitalizace významné 
sídelní zeleně 
v Havlíčkově Brodě 

Příjemce: Město Havlíčkův Brod | Období: 2014-2015 
| Náklady: 2,0 mil. Kč, z toho dotace EU 1,4 mil. Kč 
(OP Životní prostředí)

V rámci realizace projektu bylo provedeno 
kácení, ošetření a výsadba dřevin v katastrálním 
území Havlíčkův Brod, Perknov, Suchá 
u Havlíčkova Brodu a Mírovka.

31   Rozšíření čistírny odpadních vod v Pelhřimově 
Příjemce: Město Pelhřimov | Období: 2013-2016 | Náklady: 152,5 mil. Kč, z toho dotace EU 
129,6 mil. Kč (OP Životní prostředí)

Projekt cílil na zvýšení a stabilizaci čištění odpadních vod v Pelhřimově, kdy 
kritickým bodem bylo dusíkaté znečištění. Došlo k vybudování výkonné 
jednostupňové mechanicko-biologické čistírny a dále k výstavbě železobetonové 
vyhnívací nádrže a uskladňovací nádrže.

32   Vodní nádrž Pod Borovím  
Místo: Světlá nad Sázavou | Příjemce: David Bašta | Období: 2010 | Náklady: 1,9 mil. Kč, 
z toho dotace EU 1,4 mil. Kč (OP Životní prostředí)

Podpořena byla výstavba nové malé vodní nádrže v katastrálním území Dolní 
a Horní Bohušice na okraji Světlé n. S. Vznikla vodní nádrž se zemní hrází, 
výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem, doplněná o zemní tůň.

1716



33   Město Brtnice – m. č. Příseka – vodojem a úprava 
vody, rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě   

Příjemce: Město Brtnice | Období: 2017-2018 | Náklady: 17,2 mil. Kč, z toho dotace EU 11,0 
mil. Kč (OP Životní prostředí)

V místní části Příseka řeší tento projekt zásobování pitnou vodou – napojení 
nového vrtu, výstavbu nových svodných řádů, výstavbu úpravny vody, vodojemu 
a vodovodního přivaděče do obce.

34   Zateplení školy v majetku 
města Třebíč – ZŠ Týnská   

Příjemce: Město Třebíč | Období: 2009 | Náklady: 12,2 mil. 
Kč, z toho dotace EU 10,4 mil. Kč (OP Životní prostředí)

Projekt obsahoval zateplení fasády a výměnu oken 
Základní školy Týnská v Třebíči.

35   Pevná fotovoltaická 
elektrárna Poliklinika Žďár 
nad Sázavou    

Příjemce: Poliklinika Žďár nad Sázavou | Období: 
2010-2011 | Náklady: 8,0 mil. Kč, z toho dotace EU 
3,2 mil. Kč (OP Životní prostředí)

Projekt zajistil instalaci fotovoltaických panelů 
na střechu budovy Polikliniky ve Žďáru nad 
Sázavou. Instalovaný výkon dle projektové 
dokumentace je 80 kWp.

36   Kompostárna Peklo   
Místo: Pelhřimov | Příjemce: Jana Kralertová | Období: 2015 | Náklady: 1,2 mil. Kč, z toho 
dotace EU 1,0 mil. Kč (OP Životní prostředí)

Předmětem projektu bylo zakoupení techniky, která bude využívaná v malém 
zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů v Pelhřimově.

ZAMĚSTNANOST

Evropská unie podporuje zvyšování zaměstnanosti, zvl. u žen a různých skupin 
znevýhodněných na trhu práce. To zahrnuje zejména vzdělávání zaměstnanců; 
sociální podnikání, chráněné dílny a zaměstnávání lidí s postižením; ale také jesle, 
mateřské školy a dětské skupiny pro zaměstnance.

37   Vzdělávání zaměstnanců 
a rozvoj lidských zdrojů 
ve společnosti SAPELI a. s.

Místo: Jihlava, Polná | Příjemce: SAPELI, a.s. | Období: 
2009-2011 | Náklady: 5,0 mil. Kč, z toho dotace EU 4,2 
mil. Kč (OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Projekt umožnil a zabezpečil zaměstnancům 
firmy Sapeli další vzdělání pro zvýšení znalostí, 
dovedností a výkonnosti. Zapojeno bylo 126 
zaměstnanců, kteří absolvovali několik kurzů 
podle svých požadavků. Jednalo se například 
o oblast komunikace, týmovou kulturu nebo kurzy 
práce na PC.

38   Vzdělávání ve firmě Pribina, 
spol. s. r. o. ke zvýšení 
kvalifikace zaměstnanců 
pro zabezpečení efektivity 
a kvality firemních procesů

Místo: Přibyslav | Příjemce: TPK, s. r. o. | Období: 2010-2012 | Náklady: 1,3 
mil. Kč, z toho dotace EU 1,1 mil. Kč (OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Projekt pomohl k dalšímu vzdělání 146 zaměstnancům; zařazeni byli pracovníci 
vývoje, vedoucí jednotlivých oddělení, laboranti a dělníci. Došlo tím k dalšímu 
rozvoji a růstu konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím zvýšení kvalifikační 
úrovně a odbornosti zaměstnanců.
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integrovaného záchranného systému (hasičské sbory, zdravotní záchranná 
služba) či charity; výstavbu či úpravu objektů sociální péče, domovů pro seniory 
či pro lidi s postižením; zařízení pro děti a mládež, centra prevence a pomoci 
znevýhodněným či drogově závislým; nebo též o sociální bydlení.

42   Modernizace 
perinatologického centra 
II. stupně a dalších oborů 
návazné péče 

Příjemce: Nemocnice Havlíčkův Brod | Období: 
2017-2018 | Náklady: 97,9 mil. Kč, z toho dotace EU 
83,2 mil. Kč (Integrovaný regionální OP)

Projekt zajistí modernizaci a dovybavení 
perinatologického centra II. stupně (porodní 
a poporodní péče) a návazných oborů (např. anesteziologie, intenzivní medicína, 
hematologie nebo gynekologie). Cílem je v nemocnici zajistit odpovídající 
podmínky pro zvýšení kvality poskytovaných služeb.

43   Modernizace zdravotní péče v oborech 
poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště 
mag. rezonance a jed. následné intenzivní péče 

Příjemce: Nemocnice Nové Město na Moravě | Období: 2016-2018 | Náklady: 98,9 mil. Kč, 
z toho dotace EU 84,1 mil. Kč (Integrovaný regionální OP)

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu, dostupnost 
a bezpečnost zdravotní péče navazující 
na specializované obory v novoměstské 
nemocnici. Nově bylo zřízeno pracoviště 
magnetické rezonance, jednotky intenzivní péče 
a zmodernizovány byly i zdravotnické přístroje 
v oboru návazné péče.

39   PTL, s. r. o.
Místo: Senožaty | Příjemce: PTL, s. r. o. | Období: 2016-2017 | Náklady: 1,8 mil. Kč, z toho 
dotace EU 1,5 mil. Kč (OP Zaměstnanost)

Projekt zajistil vznik nového sociálního podniku, ve kterém bylo zaměstnáno šest 
osob se zdravotním postižením na částečný úvazek. Podnik nabízí služby v oblasti 
internetového marketingu a aktivně se podílí na posilování místní komunity.

40   Sociální podnik Agro Kamenná s. r. o. 
Místo: Mrákotín | Příjemce: Agro Kamenná, s. r. o. | Období: 2016-2017 | Náklady: 4,9 mil. 
Kč, z toho dotace EU 4,1 mil. Kč (Integrovaný regionální OP)

Díky projektu vznikl nový sociální podnik, který se orientuje na zemní a výkopové 
práce při přípravě základů. Z dotace bylo především pořízeno nové pásové rýpadlo. 
Zaměstnány byly tři osoby z cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením.

41   Zřízení mikrojeslí v Novém 
Městě na Moravě  

Příjemce: Spolek rodičů NMNM | Období: 2017-2019 | 
Náklady: 1,6 mil. Kč, z toho dotace EU 1,4 mil. Kč (OP 
Zaměstnanost)

V rámci projektu byly vybudovány a vybaveny 
mikrojesle pro děti od půl roku do čtyř let 
s kapacitou čtyř dětí. Provoz usnadní rodičům 
opětovný návrat na pracovní trh. Byla vzdělána 
a zaškolena pečovatelka s vhodným vzděláním.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVÍ

Evropské fondy financují řadu investic i „měkkých“ aktivit ve zdravotnictví 
a sociálních službách. Jedná se například o rekonstrukce, dostavby 
a vybavení nemocnic; výstavbu či vybavení objektů i nákup a vybavení vozidel 
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44   Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně 
postižené Těchobuz II. 

Místo: Těchobuz, Horní Cerekev, Humpolec, Pelhřimov | Příjemce: Kraj Vysočina | Období: 
2014-2015 | Náklady: 46,9 mil. Kč z dotací EU (Integrovaný OP)

Ústav sociální péče Těchobuz, dnešní Domov Jeřabina, p. o., je zařízením pro 
osoby s mentálním postižením s kapacitou 75 osob. V projektu byly vytvořeny dva 
domy pro 12 osob v Horní Cerekvi, dva domy pro 12 osob v Humpolci a zázemí pro 
ambulantní služby v Pelhřimově. Projekt je prostřední částí celkové transformace 
ústavu v Těchobuzi (části I, II a III), všechny tří fáze přitom byly podpořeny 
evropskými dotacemi.

45   STŘED – centrum prevence a pomoci   
Místo: Moravské Budějovice | Příjemce: STŘED, o. s. | Období: 2008-2010 | Náklady: 
14,3 mil. Kč, z toho dotace EU 9,2 mil. Kč (Regionální OP Jihovýchod)

Projekt rozšířil nabídku preventivních, sociálně-výchovných a psychologických 
služeb organizace STŘED v Moravských Budějovicích. Byly z něj rekonstruovány 
a modernizovány dříve nepoužívané prostory v budově bývalé Královopolské 
strojírny. Vznikla tak další kapacita pro provoz služeb sociální prevence a také 
středisko výchovné péče. Primární cílovou skupinou jsou děti ve věku 7-18 let.

46   Obnova vozového parku terénních charitních 
služeb v Kraji Vysočina

Místo: Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou | Příjemce: 
Diecézní charita Brno | Období: 2018 | Náklady: 
7,2 mil. Kč, z toho dotace EU 6,1 mil. Kč (Integrovaný 
regionální OP)

V rámci projektu byl obnoven vozový park 
Oblastních charit Jihlava, Třebíč a Žďár nad 
Sázavou, které poskytují služby pro kraj 
Vysočina. Staré automobily již nesplňovaly 
všechny požadavky a narůstaly náklady 
na provoz.

47   Zvýšení dostupnosti sociálního bydlení v Třebíči – 
ulice Okružní 

Příjemce: TRODO, z. s. | Období: 2016-2017 | Náklady: 894,0 tis. Kč, z toho dotace EU 760,0 
tis. Kč (Integrovaný regionální OP)

Projekt vedl především k navýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální 
inkluzi. Pro dosažení tohoto cíle byl v Třebíči pořízen byt pro potřeby nájemného 
sociálního bydlení.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Jak již bylo uvedeno, představuje Společná zemědělská politika vedle Politiky 
soudržnosti jednu z největších výdajových položek evropského rozpočtu. Finančně 
nejnáročnější jsou dva nástroje – Přímé platby a Program rozvoje venkova.

Na Přímé platby je v České republice ročně vynaloženo z evropského rozpočtu přes 
20 mld. Kč. Hlavní přímou platbou je Jednotná platba na plochu (SAPS), vyplácená 
jednotně na hektar zemědělské půdy. Např. v roce 
2017 byla výše SAPS stanovena na 3 378 Kč 
na hektar. Vyplacena přitom byla na asi 3,5 mil. 
hektarů z celkových asi 4,2 mil. hektarů české 
zemědělské půdy (viz SZIF). Mezi Přímé platby 
patří též podpora mladých zemědělců, podpora 
zemědělských postupů šetrných k životnímu 
prostředí, nebo podpory na produkci vybraných 
druhů plodin a hospodářských zvířat.

Na Program rozvoje venkova (PRV) bylo např. 
v roce 2017 v České republice vynaloženo 
více než 10 mld. Kč, z toho přes 7 mld. Kč 
z evropského rozpočtu (viz SZIF). PRV zahrnuje dva typy opatření. Na jedné straně 
jsou to tzv. „nároková opatření“. Ta jsou obvykle poskytována v jednotné sazbě 
na hektar půdy každému, kdo splňuje základní podmínky, a podporují převážně 
zemědělství šetrné k životnímu prostředí. Sem patří např. dotace na zalesňování, 
zatravňování, údržbu travních porostů, ekologické zemědělství, či hospodaření 
v méně příznivých oblastech, resp. nově v tzv. oblastech s přírodními omezeními. 
Do nich spadá většina zemědělské půdy Kraje Vysočina.
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PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Evropská unie se snaží překonávat hranice mezi státy, propojovat občany 
na obou stranách hranic, a tím odstraňovat hranice i v myšlení lidí. Tím napomáhá 
hospodářskému a sociálnímu rozvoji jinak často opomíjeného pohraničí. Hlavním 
nástrojem, který má tomuto úsilí napomoci, jsou programy přeshraniční spolupráce 
Interreg.

Vysočina je v současném programovém 
období zapojena do programu Interreg 
V-A Rakousko – Česká republika (spolu 
s Jihočeským a Jihomoravským krajem 
a částmi Horního a Dolního Rakouska). 
Program podporuje projekty spolupráce 
českých a rakouských partnerů. Poskytuje 
dotace jak na investiční, tak zvláště 
na neinvestiční („měkké“) projekty, a to zejména 
v oblasti výzkumu a inovací, životního prostředí, 
vzdělání a lidských zdrojů, a přeshraničního 
propojování a spolupráce institucí i občanů. 
Z evropských fondů je na něj celkem vyčleněno téměř 100 mil. euro (viz Interreg). 
Z dosud realizovaných či schválených projektů jsme na ukázku vybrali jednoho 
zástupce.

50   EDUGARD 
Vedoucí partner: Chaloupky, o.p.s. (Brtnice); Partneři: Lipka, p.o. (Brno), Přírodní zahrada, 
z.s. (Jindřichův Hradec), Jihočeská Univerzita (České Budějovice), Natur im Garten (Tulln), 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (Vídeň) | Období: 2016–19 | Dotace EU: 2,2 mil. 
euro

Projekt je zaměřen na zahradní pedagogiku, konkrétně na využití školních pozemků 
a zahrad pro přírodovědné a praktické vzdělávání. Je zacílen nejen na samotné 
žáky, ale i na učitele a studenty pedagogických oborů. V průběhu projektu vzniknou 
vzdělávací programy a učební materiály, a doplňkově i potřebná infrastruktura (viz 
Interreg).

Druhou součástí Programu rozvoje venkova jsou tzv. „projektová opatření“. 
Ta fungují podobně jako standardní operační programy, popisované v této 
publikaci, a podporují zejména modernizaci a restrukturalizaci zemědělského 
hospodaření. Patří sem např. investice do zemědělských podniků (staveb, vybavení, 
techniky, strojů), do zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 
či do nezemědělských činností na farmách, vč. agroturistiky nebo využívání 
obnovitelných zdrojů energie. Spadají sem ale také investice do lesnického 
hospodaření nebo do tzv. pozemkových úprav.

Uvádíme příklady dvou projektů v Kraji Vysočina, podpořených z Programu rozvoje 
venkova, konkrétně z opatření Investice do zemědělských podniků (viz SZIF).

48   Havlíčkova Borová 
zemědělská a.s. – 
Stavební úpravy objektů 
střediska 

Místo: Havlíčkova Borová | Příjemce: Havlíčkova 
Borová zemědělská a. s. | Období: schváleno 2017 | 
Náklady: 25,7 mil. Kč, z toho dotace EU: 6,2 mil. Kč 
(Program rozvoje venkova)

Projekt zahrnuje např. seník, silážní žlab, 
technologie skladu sena a slámy, či krmný 
míchací vůz.

49   Zemědělské družstvo 
Světnov – Skot Polnička 

Místo: Polnička | Příjemce: Zemědělské družstvo 
Světnov (skupina AgroMěřín) | Období: schváleno 
2016 | Náklady: 134,2 mil. Kč, z toho dotace EU: 
24,7 mil. Kč (Program rozvoje venkova)

Projekt zahrnuje např. stáje pro dojnice a jalovice, dojírnu, silážní žlab a sklad 
slámy, či samojízdnou řezačku píce. 
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Zvláštní součástí programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika je tzv. 
Fond malých projektů (FMP). Z něj mohou být čerpány prostředky na lokální, 
rozsahem malé (do 20 tis. euro) projekty, zahrnující téměř výhradně neinvestiční 
(„měkké“) výdaje. Obvykle se jedná o projekty přeshraničního setkávání, 
spolupráce a výměn, zvláště různých organizací a institucí (obcí, neziskových 
organizací, spolků, svazů, sdružení), typicky v oblasti kultury, vzdělávání, sportu 
či trávení volného času. Na FMP je v současném programovém období vyčleněno 
asi 4,8 mil. euro (viz Interreg). Z dosud realizovaných projektů v Kraji Vysočina jsme 
vybrali jednu ukázku. 

51   Hrajeme si a sportujeme bez hranic  
Příjemce: Agentura Free Time Jemnice, z.s.; Partner: obec Karlstein an der Thaya (Dolní 
Rakousko) | Období: 2018 | Dotace EU: 13,6 tis. euro

Projekt zahrnoval pohádkový les se 
zastaveními a úkoly pro děti, závody 
horských kol pro všechny věkové kategorie, 
a legohrátky pro děti; to vše s bohatým 
doprovodným programem. Tyto aktivity se 
uskutečnily ve městě Jemnice a sousední 
obci Panenská, a na rakouské straně 
zrcadlově v obcích Raabs a Karlstein an der 
Thaya (viz Interreg).

Zdroje:

DotaceEU (www.dotaceeu.cz)
Interreg (www.at-cz.eu/cz)
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond (www.szif.cz/cs)

Foto:

Autoři publikace (ED Jihlava, RRAV Jihlava)
Pixabay (www.pixabay.com)26



EUROPE DIRECT JIHLAVA
Úkolem Europe Direct Jihlava (ED Jihlava) je šířit v Kraji Vysočina povědomí 
a informace o Evropské unii a aktivně podporovat diskuzi o jejích aktivitách. 
Celoevropská informační síť ED, k níž ED Jihlava patří, zastává funkci 
prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany ‒ snaží se přiblížit evropské 
instituce občanům a zároveň poskytuje orgánům EU zpětnou vazbu 
o názorech a zájmech občanů. ED Jihlava je společně financován Evropskou 
komisí a Regionální rozvojovou agenturou Vysočina (RRAV).
 

Co Vám ED Jihlava nabízí?

 Informace o Evropské unii.
 Pořádání různých akcí a seminářů.
 Přednášky pro školy.
 Vybrané publikace o EU zdarma.
 Vydávání měsíčního elektronického zpravodaje.
  Zajišťování kontaktních údajů na organizace, se kterými potřebu-

jete jednat.
 Informace o práci a studiu v zemích EU.
 Informace o možnostech financování ze zdrojů EU.
 Informace o volbách do Evropského parlamentu.
 Možnost studia materiálů o EU z knihovny ED Jihlava

Více informací o činnosti a akcích ED Jihlava naleznete v měsíčním 
elektronickém Evropském zpravodaji informační sítě Europe Direct. 
Zasílání zpravodaje, stejně jako informování o akcích pořádaných ED Jihlava, 
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, email: europe.direct@rrav.cz, fb: @europedirectjihlava

www.europe-direct.cz/jihlava
centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
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