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Ú V O D N Í  S L O V O
Fond malých projektů vždy představoval pro samosprávy Jihomoravského kraje zajímavý druh dotací 

s možností získávání užitečných kontaktů a zkušeností od svého nejbližšího souseda – obcí a samospráv 
Dolního Rakouska. Již od roku 1997 se proto realizace malých projektů těšily velkému zájmu, přičemž 

zpočátku byla jejich administrace jednodušší a zájem o ně vyšší. Postupem času zájem dolnorakouských 
samospráv o přeshraniční spolupráci formou malých projektů upadal, přesto věříme v jeho smysluplnost 

i pro nové programové období 2014-2020. Stále existuje spousta samospráv a jimi zřizovaných organizací, 
které o přeshraniční spolupráci typu „people to people“ stojí. 

Tato brožurka vznikla proto, aby poskytla přehled o období 2007–2013 a současně impulsy a inspirace 
do budoucna. Jsme rádi, že mohla s laskavým přispěním Jihomoravského kraje vzniknout právě nyní, kdy si 

Jihomoravský kraj připomíná 15. výročí svého vzniku. I touto cestou chceme poděkovat všem představitelům 
Jihomoravského kraje, kteří Fondu malých projektů po celou dobu věnovali pozornost a podporovali 

přeshraniční spolupráci. A také děkujeme pracovníkům sekretariátu FMP za jejich snahu a obětavost při 
administraci více než dvou stovek malých projektů.

Ing. arch. Milana Grauová 
Předsedkyně Správní rady SOM JM



Ú V O D
Rokem 2007 začalo nové programové období, kdy se Evropa stále více integruje, v roce 2007 padly hranice 

Schengenu i pro Českou republiku a právě v této době vznikl i nový společný Program Evropské územní 
spolupráce (EÚS). Cílem tohoto programu byla podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém 

území, která měla napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních 
regionů. K dispozici byla široká paleta oblastí podpory. U všech společných projektů byl nezbytný soulad 

s principy udržitelnosti a rovných příležitostí.

Přeshraniční spolupráce nabývá v Evropské unii stále většího významu, o čemž svědčí i její zařazení mezi 
Operační programy v programovém období 2007–2013. Na česko-rakouské hranici má tato spolupráce již 

dlouholetou tradici. Fond malých projektů 2007–2013, který byl nedílnou součástí EÚS, navázal na předchozí 
program Dispoziční fond v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIA a také na jemu předcházející Společný 

fond malých projektů v rámci CBC Phare.

http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/3-1-4_prioritni.php
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FOND MALÝCH PROJEKTŮ 
RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 

2007–2013

Česko-rakouská příhraniční oblast byla pro účely 
implementace územně rozdělena na 3 samostatné 
regiony s tím, že pro každý z těchto regionů byl ustaven 
příslušný Správce a Administrátor (Sekretariát FMP) 
na obou stranách hranice. Jednalo se o následující 
regiony:

• jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko 
(regiony NUTS III Jihočeský kraj, Mühlviertel, 
Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen, Innviertel, 
Linz-Wels, Steyr-Kirchdorf)

• jižní Morava – Dolní Rakousko (regiony NUTS III 
Jihomoravský kraj, Weinviertel, Wiener Umland 
Nordteil, St. Pölten)

• Vysočina – Dolní Rakousko (regiony NUTS III kraj 
Vysočina, Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen) 

Na území Jihomoravského kraje bylo Správcem FMP 
Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM). Sekretariát 
FMP zajišťovala Regionální rozvojová agentura jižní 
Moravy

Fond malých projektů (FMP) v Jihomoravském kraji 
v období 2007–2013 disponoval částkou 3 100 000 EUR.

Výše podpory Fondu malých projektů vždy 
činila maximálně 85 % z celkových způsobilých nákladů 
projektu, přičemž:

• minimální hranice dotace byla 2 000 EUR
• maximální hranice dotace byla 20 000 EUR
• celkové náklady projektu nesměly překročit 

40 000 EUR 

Každý žadatel o dotaci z Fondu malých projektů měl 
partnera projektu v podporovaném území v rámci OP 
Přeshraniční spolupráce AT–CZ. Tito partneři pak museli 
splnit minimálně dvě podmínky z následujících čtyř:

• Společné plánování
• Společná realizace
• Společní zaměstnanci
• Společné financování 

Fond malých projektů podporoval nejen neinvestiční 
projekty typu „people to people“, jak tomu bylo 
v předchozím programovacím období. Z dotace Fondu 
malých projektů mohly být podpořeny také menší 
investiční projekty, které měly přeshraniční dopad 
v podporovaném území.
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Podporované území Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika

 

Prostředky alokované na FMP v rámci Programu „Evropská územní spolupráce  
Rakousko – Česká republika 2007–2013“

Na FMP bylo pro plánovací období 2007–2013 z ERDF alokováno pro českou část hranice celkem 6 912 000 EUR, přičemž 
část z příspěvku Společenství byla na české straně vyhrazena na administraci FMP. Pro rakouskou část bylo alokováno 
celkem 1 600 000 EUR a to vše v následujícím členění:

Region 
Příspěvek z ERDF na projekty FMP  

pro českou stranu na období 2007–2013
Příspěvek z ERDF na projekty FMP  

pro rakouskou stranu na období 2007–2013

jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko 2 295 000 EUR
600 000 EUR

+ 386 400 EUR

jižní Morava – Dolní Rakousko 2 635 000 EUR 448 000 EUR

Vysočina – Dolní Rakousko 803 420EUR 165 600 EUR

Celkem 5 733 420 EUR 1 600 000 EUR

  Podporované území Programu Evropská území 
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013
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FMP a Program „Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česká republika 
2007–2013“

Fond malých projektů spadal pod Program „Evropská 
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 
2007–2013“. Zaměření projektů podpořených z  Fondu 
malých projektů proto muselo být v souladu s prioritami 
a opatřeními tohoto operačního programu.

Program „Evropská územní spolupráce Rakousko – 
Česká republika 2007–2013“ se řadil mezi regionální 
operační programy v Cíli 3 Evropská územní spolupráce, 
které se zaměřovaly na zlepšení dopravní dostupnosti 
přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, 

podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb 
cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální 
integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů 
a transferu technologií nebo podporu přeshraniční 
spolupráce územních samospráv na obou stranách 
hranice.

V případě programů přeshraniční spolupráce v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce je vždy důležitý přeshraniční 
dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít 
prokazatelně obě strany hranice. V obodobí 2007–2013 
musely tyto projekty dále zahrnovat příjemce z obou 
zemí, kteří spolupracovali nejméně dvěma z těchto 
způsobů: společná příprava, společná realizace, společné 
využívání pracovníků a společné financování.

PRIORITNÍ OSA 1 
Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how

OBLASTI PODPORY

OP 1 – Infrastruktura a služby pro podnikání a inovace

OP 2 – cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času

OP 3 – Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

OP 4 – Sociální integrace a prevence zdravotních  
a sociálních rizik

PRIORITNÍ OSA 2 
Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

OBLASTI PODPORY

OP 5 – Doprava a regionální dostupnost

OP 6 – Životní prostředí a prevence rizik

OP 7 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 

PRIORITNÍ OSA 3 
Technická asistence

Struktura Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“
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FOND MALÝCH PROJEKTŮ 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Fond malých projektů tvořil nedílnou součást EÚS a to 
konkrétně oblasti podpory č. 7, což znamená udržitelné 
sítě a institucionální spolupráce.

Podpora z FMP byla v programovacím období 2007–2013 
zaměřena jak na malé neinvestiční projekty, ta i na malé 
investiční projekty. 

V Jihomoravském kraji byly z FMP podporovány 
například následující druhy aktivit:

Malé neinvestiční projekty  
typu „people-to-people“

1. Kulturní výměny – např. setkání a výměny mezi 
mládeží, školami, kulturními a sportovními 
organizacemi a spolky; umělecké a sportovní činnosti; 
folklorní slavnosti a podobné akce s důrazem 
na rozvoj tradic, mediální aktivity, apod.

2. Místní demokracie – např. vytváření a prohlubování 
dovedností organizačních struktur v rámci místní 
a regionální veřejné správy (kraj, města, obce, svazky 
obcí, zájmová sdružení právnických osob, komory) 
a ostatních složek demokratické společnosti (jako 
nevládní instituce a neziskové organizace). Bylo 
možno pořádat s tématem související školící kurzy, 
výměnné návštěvy, přípravu projektů a procedurální 
záležitosti; přeshraniční sociální integrace.

3. Lidské zdroje – např. školení, vzdělávání, vývoj, 
zavádění technologií na obou stranách hranice 
včetně tzv. „twinning“ projektů, odborný výcvik, 
pořádání krátkých kurzů a akcí, využití materiálů 
pro školní i dálkové studium, celoživotní vzdělávání; 
jazykové vzdělávání, zpracování materiálů pro školní 
i dálkovou výuku apod.

4. Plánovací a rozvojové studie – např. analýzy 
příhraničí, příprava směrnic pro společné plánování 
a správu území, propagace víceúčelových záměrů 
využití krajiny, společné plánování v příhraničním 
regionu, vypracování společných výzkumných 
programů, vypracování společných strategií 
regionálního rozvoje příhraničního regionu, příprava 
rozvojových projektů a studií proveditelnosti.

5. Hospodářský rozvoj – např. plánování přeshraničních 
průmyslových zón, příprava a pořádání 
marketingových iniciativ, trhů, výstav a propagačních 
akcí, propagace hospodářské spolupráce, rozvoje 
podnikání, finanční spolupráce; vytvoření 
přeshraničních společných struktur a partnerství mezi 
podpůrnými organizacemi, jako jsou hospodářské 
a agrární komory, podnikově zaměřená vývojová/
technologická/ rozvojová centra; přenos know-how 
a manažerských dovedností.

6. Životní prostředí – např. projekty zaměřené 
na specifické problémy životního prostředí v regionu, 
jako např. vypracování studií, vyhodnocování 
problémů, ekologické školení a akce zaměřené 
na zvyšování veřejného ekologického povědomí nebo 
čištění vodních toků, lesních a jiných ploch od lidských 
odpadků; obnova a údržba potoků a tůní apod. péče 
o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných 
prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP).

7. Cestovní ruch – např. vypracování studií, plánování 
a realizace společného marketingu a produktů, 
rozvoj kvalitní a přírodě neškodící turistiky 
(vč. cykloturistika, agroturistika ad.), návrh a zavedení 
nových turistických produktů vytvářejících trvalá 
pracovní místa, podpora a propagace tradičních 
a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální 
kuchyně, regionálních řemesel), rozvoj značení 
turistických atraktivit a tras.
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8. Marketing a komunikace – např. rozvoj nebo 
vytvoření prostředků a zdrojů na zlepšení toku 
informací, propagace a spojení mezi příhraničními 
regiony. Zlepšení propojení pomocí tiskových 
materiálů (noviny, nepravidelné tiskoviny), 
multimediálních nosičů (CD, DVD, video) a internetu.

9. Spolupráce institucí – např. spolupráce složek veřejné 
správy, neziskových organizací ad., spolupráce 
záchranné služby, hasičů, policie, celní správy 
a dalších bezpečnostních složek, ale i mládežnických 
organizací, církevních organizací apod. při pořádání 
školení, exkurzí, seminářů, výměnných pobytů apod.

Malé investiční projekty

1. Značení a vybavení turistických stezek – především 
pěší, cyklistické, lyžařské, koňské, naučné, vodní aj. 
stezky a mostky, jejich značení turistickými značkami 
a vybavení drobným mobiliářem – mapy, informační 
tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd. Nejednalo 
se ale o výstavbu a rekonstrukci turistických stezek. 

2. Informační značení – jednalo se o nové i obnovené 
informační systémy měst a obcí, dopravní značky 
a ukazatele směru do sousedního příhraničního 
regionu, informační panely a označení kulturních 
a historických objektů apod.

3. Malé projekty v oblasti životního prostředí – 
budování naučných stezek, drobná infrastruktura 
v národních parcích, protipovodňová opatření 
menšího rozsahu, ochrana chráněných rostlinných 
a živočišných druhů, náklady na výsadbu stromků 
ve školkách a do lesních porostů, tvorba společných 
systémů pro prevenci záplav a systémů včasného 
varování apod. Přeshraniční dopad každého 
projektu vždy individuálně posoudil Regionální 
monitorovací výbor.

4. Obnova a výstavba malých památníků – v přírodě 
a volné krajině se nachází řada chátrajících objektů 
– boží muka, křížky, ale i vojenská opevnění, dobové 
a historické památníky, náhrobky apod. Přípustná 
byla jejich obnova i výstavba nových podobně 
zaměřených objektů. K realizaci projektu ale muselo 
dojít v příhraničním území (cca do 20 km od hranice). 
Přeshraniční dopad každého projektu vždy 
individuálně posoudil Regionální monitorovací výbor.

Výše podpory a velikost projektů

Celková částka ERDF, která byla v letech 2007–2013 
k dispozici pro Jihomoravský kraj, činila 3 100 000 EUR. 

Projekty vhodných žadatelů v Jihomoravském kraji 
mohly být podpořeny v případě, že rozsah dotace 
z prostředků ERDF byl v rozmezí od 2 000 do 20 000 EUR 
s tím, že celkové výdaje projektu1 mohou být maximálně 
40 000 EUR. V případě, že se jednalo o tzv. zrcadlové 
projekty (tj. žádost o dotaci na společný projekt si podá 
jak český partner na Sekretariátu FMP v Jihomoravském 
kraji, tak rakouský partner na Sekretariátu FMP 
na rakouské straně v rámci jedné výzvy), může být max. 
částka celkových způsobilých výdajů obou zrcadlových 
projektů dohromady max. 40 000 EUR.

1 způsobilé i nezpůsobilé dohromady
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Srovnání výše podpory a velikosti projektu  
na české a rakouské straně v regionu FMP  
jižní Morava – Dolní Rakousko 

Jihomoravský  
kraj

Weinviertel, 
Wiener Umland 

Nordteil, St. Pölten

Výdaje projektu 
celkem

max. 40 000 EUR max. 25 000 EUR

Podpora z ERDF 2 000 – 20 000 EUR 4 250 – 20 000 EUR

Malý projekt v rámci FMP nebyl ohraničen pouze výší 
celkových nákladů a výší příspěvku z ERDF, ale i délkou 
realizace. Pro Jihomoravský kraj byla stanovena 
maximální doba realizace malého projektu na 18 měsíců. 
Délka realizace se počítala ode dne registrace projektu. 
Datum fyzické realizace projektu uvedené v žádosti 
o dotaci sloužilo pouze pro výpočet povinnosti 
předkládání tzv. průběžných zpráv. Ve výjimečných 
případech mohl Regionální monitorovací výbor povolit 
delší dobu realizace.

Maximální výše podpory z ERDF pro jeden projekt byla 
85 % celkových způsobilých výdajů.

V průběhu Fondu malých projektů 2007–2013 proběhlo 
15 průběžných výzev s následujícími termíny sběru 
žádostí pro zasedání Regionálního monitorovacího 
výboru, který rozhodoval, o jejich podpoření:

Číslo výzvy
Ukončení příjmu 

projektových 
žádostí

Zasedání RMV

1 31. 7. 2008 10. 9. 2008

2 16. 10. 2008 24. 11. 2008

3 19. 3. 2009 13. 5. 2009

4 23. 9. 2009 25. 11. 2009

5 28. 1. 2010 31. 3. 2010

6 20. 5. 2010 14. 7. 2010

7 23. 9. 2010 24. 11. 2010

8 17. 3. 2011 18. 5. 2011

9 15. 9. 2011 23. 11. 2011

10 15. 3. 2012 16. 5. 2012

11 20. 9. 2012 21. 11. 2012

12 14. 3. 2013 22. 5. 2013

13 6. 6. 2013 7. 8. 2013

14 19. 9. 2013 20. 11. 2013

15 16. 1. 2014 19. 3. 2014
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Přehled čerpání ERDF prostředků ve Fondu malých projektů 2007–2013

Kolo Počet žádostí
Počet 

přijatých 
projektů 

Počet smluv 

Počet ukončených 
projektů 

(zkontrolováno 
vyúčtování)

Prostředky ERDF 
přidělené dle smluv 

(v EUR)

Prostředky ERDF 
schválené konečným 

uživatelům 
po vyúčtování (v EUR)

1 11 7 7 7 70 758,45 61 459,72

2 12 11 11 11 172 186,00 140 328,87

3 45 37 37 37 527 010,30 432 082,12

4 27 16 15 14 149 197,97 119 546,00

5 26 22 19 19 236 748,00 197 365,00

6 16 9 9 9 99 494,00 78 284,00

7 17 15 14 14 173 524,00 136 203,00

8 31 24 19 18 233 843,00 187 045,00

9 26 9 8 7 123 234,00 97 378,00

10 25 20 19 17 249 952,00 172 789,00

11 21 16 16 16 235 078,00 187 488,00

12 15 11 11 11 139 858,00 116 025,00

13 14 9 8 8 79 048,00 60 999,00

14 21 13 12 12 213 617,00 178 740,00

15 20 18 17 15 218 333,00 162 305,00

Celkem 327 237 222 215 2 921 881,72 2 328 037,71

       

Celkem přiděleno z ERDF na malé projekty FMP 2 635 000,00



P Ř E H L E D 
P R O J E K T Ů 

R E A L I Z O VA N ÝC H 
V   J E D N O T L I V ÝC H 

KO L E C H  F M P
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
V 1 .  KOLE FMP
Dne 10. 9. 2008 se konal v Brně Regionální monitorovací výbor, který rozhodl o přidělení podpory těmto přeshraničním 
projektům:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

ZŠ a MŠ, Starý Petřín Spolužák, kamarád, přítel 2 883,00

Mighty Shake Zastávka o.s. Mighty Imagination promlouvá beze slov 18 096,27

Město Hrušovany nad Jevišovkou
Informační a orientační systém města Hrušovany nad 
Jevišovkou, zelená pro Vaše pohodlí

5 967,17

Město Břeclav Výstava moravských a rakouských vín 3 126,94

Město Břeclav Dětský mezinárodní festival Břeclav 2008 9 042,34

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice
Vícegenerační amatérské divadlo v Rakousku 
a na jižní Moravě

3 276,00

Jezdecký klub Mikulov
Společné tréninky JK Mikulov a 1. Pulkautaler Reit- und 
Fahrverein Golden Horse

19 068,00
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SPOLUŽÁK,  
KAMARÁD, PŘÍTEL

ŽADATEL   ZŠ a MŠ Starý Petřín,  
okres Znojmo, příspěvková organizace

PARTNER   Volksschule Langau
DOBA REALIZACE   15. 8. 2008 – 31. 8. 2009
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU   3 392 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE   2 883 EUR
 
Tento projekt se sympatickým názvem byl zaměřen 
na spolupráci ZŠ a MŠ Starý Petřín s rakouskou ZŠ 
v Langau. Pro dvacet dětí z každé školy byl připraven 
pestrý program během celého školního roku 
2008/2009. Žáci obou škol se setkávali dvakrát měsíčně. 
Po vzájemném seznámení se děti začaly učit základní 
slovíčka v cizím jazyce. Žáci se naučili představit, 

pojmenovat členy rodiny, domácí zvířata, barvy, 
některé ovoce a potraviny. V prosinci děti poznávaly 
tradiční vánoční zvyky svých zahraničních kamarádů. 
Různorodost programu dávala možnost vyniknout 
každému. Někdo si užil výtvarné a rukodělné činnosti, 
někteří se předvedli v pěvecké soutěži a nechyběla ani 
sportovní olympiáda a maškarní karneval. Žáci také 
společně navštívili vzdělávací centrum Národního parku 
Podyjí v Čížově. Po skončení projektu se děti rozutekly 
na prázdniny, ale kontakty a přátelství, které během 
celého roku za hranicemi navázaly, jim jistě vydrží 
i nadále.

1 . 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
VE 2. KOLE FMP
Dne 24. 11. 2008 se konal v Zistersdorfu Regionální monitorovací výbor, který rozhodl o přidělení dotace následujícím 
přeshraničním projektům:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Jak využít hraniční přechody po Schenghenu? 12 874,00

Obec Hnanice Kostely příhraničních obcí Hnanice a Retzbach 15 363,67

Sdružení zahrádkářů a vinařů jižní Moravy Biovinohradnictví – setkání jižní Moravy a Weinviertelu 12 490,80

Jihomoravské basketbalové centrum
Jihomoravské basketbalové centrum mládeže – turnaj 
+ basketbalový víkend jihomoravsko-dolnorakouské 
spolupráce

7 738,55

Městys Šatov Bavíme se společně 6 526,00

MAS Dolní Morava, o.s. Vína z Dolní Moravy 15 491,00

Sportovní klub Meteor Brno o.s. Hry bez hranic 13 221,71

Město Mikulov
Potenciál využití OZE v česko-rakouském příhraničí, 
možnosti, zdroje a využití OZE v mikroregionu Mikulovsko

19 431,00

Město Ždánice Ždánický histopedál 8 766,14

Občanské sdružení Sluníčko dětem Tvořme spolu 14 628,00

TJJ LUCKY Drásov, o.s. Lucky Voltiž 13 798,00
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ŽDÁNICKÝ HISTOPEDÁL
ŽADATEL  Město Ždánice
PARTNER   Jugendkapelle Dorfmusik Ottenthal
DOBA REALIZACE   1. 7. 2009 – 31. 8. 2009
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU   10 957 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE   8 766 EUR
 
Ždánický histopedál, jak už název napovídá, je 
projektem se sportovním zaměřením. Celá akce se 
odehrála během jediného dne, zato pěkně nabitého. Vše 
vypuklo dětskou jízdou zručnosti, po které následovalo 
představení rakouských partnerů z Herrnbaumgartenu, 
hostů a známých osobností z oblasti cyklistiky. Divácky 
velmi atraktivní byla soutěžní jízda na historických 
kolech v dobových kostýmech. Jak mezi závodníky, tak 
v porotě byli zástupci české i rakouské obce. Po ukončení 
dopoledního programu odstartovala společná jízda 

všech cyklistů na jakémkoliv kole do okolních obcí. 
Po návratu zpět do Ždánic si zájemci mohli prohlédnout 
Síň sportu v zámecké vile a Vrbasovo muzeum. Celá akce 
byla zakončena setkáním všech účastníků v zámeckém 
parku s posezením, hudbou, tancem a doprovodným 
programem. Projekt byl nejen velmi atraktivní pro 
návštěvníky, ale stal se cenným přínosem pro samotné 
partnery, kteří se dohodli na spolupráci při pořádání 
dalších ročníků Ždánického histopedálu, ale i jiných 
projektů, zejména v oblasti vinařství.

2. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
VE 3. KOLE FMP
Dne 13. 5. 2009 se konalo v Brně zasedání Regionálního monitorovacího výboru, na kterém bylo rozhodnuto o přidělení 
dotace následujícím přeshraničním projektům:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Obec Hodonice Svatý Klement Maria Hofbauer – 100 let od svatořečení 19 675,80

SŠ potravinářská a služeb Brno Gastronomické zvyklosti partnerských regionů 11 070,00

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.
Společná propagace okresu Znojmo a Hollabrunn 
na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
2010 – Vinařství jako fenomén

19 410,00

Jihomoravský kraj Twinning Jihomoravský kraj – Dolní Rakousko 13 630,00

Město Znojmo Twin City Retz – Znojmo 8 868,00

Jihomoravské basketbalové centrum
Jihomoravské basketbalové centrum mládeže – letní 
soustředění a turnaj s poznáváním Brna okolí v rámci 
jihomoravsko-dolnorakouské spolupráce

5 788,00

Obec Slup Slavnosti chleba 2009 7 924,00

Obec Dobšice Děti bez hranic 1 965,36

Zájmové sdružení obcí Hrušovansko Poznáváme společně přeshraniční sousedy 10 285,00

Znojemská Beseda Vzdělávání pracovníků z oblasti cestovního ruchu a kultury 7 189,00

Město Jevišovice Víno a historie 10 272,00

Základní škola a mateřská škola, Božice, 
příspěvková organizace

Rozvíjíme tvořivost a poznání dětí 1 stupně ZŠ 4 347,00

Město Mikulov
Vzpomínková akce 200. výročí konce tažení  
r. 1809 Mikulov – Drasenhofen

16 986,40

ZO ČSOP ADONIS Pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel 15 362,00

Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně Folklorní setkávání bez hranic 18 167,00

Město Břeclav Památník přátelství – Poštorná – Zwentendorf 2 331,00

Městské muzeum a galerie Břeclav Výtvarné sympózium Břeclav 2009 7 745,00
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Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Jihomoravský kraj
Mezinárodní konference k rozvoji nemotorové dopravy 
v kontextu Evropy

10 237,00

Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno Sport jako prostředek komunikace dětí a mládeže 17 632,00

Obec Milotice Děti a umění na zámku 15 430,00

SK HOBIT Brno Basketbalová akademie vozíčkářů 0,00

Střední škola informačních technologií a sociální péče Co nás spojuje, co nás dělí 8 672,00

Old Stars Břeclav – občanské sdružení folklorních tanečníků 
a zpěváků

I. Mezinárodní folklorní festival „LEDNICE 2009“ 15 867,00

Místní akční skupina Dolní Morava, občanské sdružení
Země, voda, vzduch – setkání dětí z česko-rakouského 
příhraničí

7 275,00

Region Podluží, svazek obcí
„Zvony Podluží“ – zpravodaj o dění v příhraničních 
regionech Podluží a WDE

19 975,00

Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí Hodonínsko – „Turistika na koni“ 16 662,00

Nadace Partnerství Hranice rozdělují, cykloturistika spojuje! 18 103,00

Občanské sdružení Na Věčnosti o.s. Za společnými kořeny šramlové hudby Česka a Rakouska 4 705,00

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského 
kraje (ANNO JMK)

Patrnerství neziskových organizací 13 542,00

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje Zvýšení adaptability malých a středních podnikatelů 17 497,00

Sdružení pěstounských rodin Společně na pěstounskou péči 9 670,00

Obec Rudice Partnerská olympiáda 2009 0,00

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Společné pracoviště pro podporu systémové česko-rakouské 
policejní spolupráce

5 698,06

Okresní hospodářská komora Hodonín Dřevo v životě člověka 17 677,50

Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu 
Hodonín

Slovácko a Land um Laa společně 16 476,00

Občanské sdružení Fléda MUZIKA [ANALOG] MUSIK 17 006,00

Občanské sdružení Fléda
SLAM POETRY jako nový fenomén v mezinárodní 
komunikaci

18 942,00



18

VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM  
BŘECLAV 2009

ŽADATEL   Městské muzeum a galerie Břeclav
PARTNER   Kulturvernetzung Niederösterreich, 

Büro  Weinviertel
DOBA REALIZACE   1. 4. 2009 – 31. 12. 2009
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU   9 112 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE   7 745 EUR
 
Zajímavým příkladem kulturní výměny je projekt 
Výtvarné sympózium Břeclav 2009. Iniciátorem akce 
se stalo Městské muzeum a galerie Břeclav, které 
na jeden týden zajistilo ubytování a stravování pro deset 
renomovaných výtvarníků z České republiky a Rakouska. 
Ti dostali za úkol ztvárnit krajinu a přírodu v širším okolí 
města Břeclav, které je považováno za vstupní bránu 
do celého Lednicko-valtického areálu. Někteří tvořili svá 

plátna přímo v terénu, jiní využili přátelského prostoru 
společného ateliéru. Smyslem projektu bylo prohloubení 
kulturní spolupráce mezi výtvarníky z ČR a Rakouska 
a navázání nových kontaktů a profesních vztahů. Navíc 
umělci prostřednictvím výtvarných prací prezentovali 
krásy a kvality Lednicko-valtického areálu. Celkem bylo 
vytvořeno 24 jedinečných obrazů – olejomalby, akryly, 
kresby tuší i uhlem. Všechna vzniklá díla byla vystavena 
v Břeclavi a Mistelbachu, kde je mohli obyvatelé 
a návštěvníci zdarma shlédnout. Veškeré výtvory také 
prezentoval v rámci projektu vydaný dvojjazyčný katalog.

3. 
KOLO 
FMP
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DĚTI A UMĚNÍ 
NA ZÁMKU

ŽADATEL  Obec Milotice
PARTNER   GLEICHGEWICHT Bildungs 

und Kulturverein
DOBA REALIZACE   15. 5. 2009 – 14. 11. 2009
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU   18 153 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE   15 430 EUR
 
Projekt Děti a umění na zámku podpořil spolupráci 
obce Milotice s rakouskou organizací z Drösingu 
a založil novou tradici uměleckých sympózií na zámku 
v Miloticích. První aktivitou projektu bylo keramické 
sympózium pod vedením akademického sochaře 
a keramika. Druhé setkání, zaměřené na fotografování, 
neslo název Camera obscura. Zúčastnilo se jej celkem 
20 dětí z ČR a Rakouska, které si vyrobily vlastní 

fotoaparát a zaznamenaly vhodné kompozice 
na fotografický papír. Vše si následně sami vyvolaly 
v klasické fotokomoře. Všechny výtvory byly 
prezentovány na dvou výstavách. První vernisáž se 
uskutečnila v Miloticích, o měsíc později se díla přesunula 
do Hausbrunnu. Vernisáže byly další příležitostí 
pro setkání dětí a ostatních účastníků z obou států. 
Organizátoři již v průběhu projektu přicházeli s dalšími 
nápady pro rozvoj vzájemné mezinárodní spolupráce.

3. 
KOLO 
FMP



20

PROJEKTY REALIZOVANÉ 
VE 4. KOLE FMP
Dne 25. 11. 2009 proběhlo v Zistersdorfu zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, 
na kterém bylo rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství 
(VUT v Brně, ÚSI)

Sdílení zkušeností a dobrých praxí při analýze a prevenci 
silničních dopravních nehod

19 795,00

Město Hrušovany nad Jevišovkou Vavřinecké slavnosti bez hranic 10 121,00

Výzkumný ústav komunikace v umění, o.p.s. Zviditelnění kulturních lokalit při česko-rakouské hranici 3 350,00

Okresní hospodářská komora Znojmo Podnikání bez hranic 6 686,00

ZŠ a MŠ, Starý Petřín, okres Znojmo, příspěvková organizace Petřín a okolí 1 583,00

Obec Dobšice Bezhraniční přátelství dětí obce Dobšice a Seefeld-Kadolz 1 849,00

Město Ždánice Weintreff – Setkání vinařů ve Ždánicích 7 813,00

Občanské sdružení Bublinka Dopisy přes hranici 15 714,00

Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí VII. partnerská olympiáda regionů 6 223,00

TyfloCentrum Brno, o.p.s. Ani nevidomé hranice nerozděluje 14 222,00

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Malujeme barvami země 8 197,00

Obec Slup Masopust ve Slupi 2 514,00

Jihomoravská krajská asociace Sport pro všechny Netradičními sporty sbližujeme národy 10 776,00

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Projektová seznamka 10 703,00
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ANI NEVIDOMÉ  
HRANICE NEROZDĚLUJE

ŽADATEL  TyfloCentrum Brno, o.p.s.
PARTNER  Bundes-Blindenerziehungsinstitut
DOBA REALIZACE  1. 3. 2010 – 30. 9. 2011
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU  16 931 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE  14 222 EUR
 
Řada zrakově postižených dětí a mládeže má problémy 
se zapojením do běžného života, potíže se sociálním 
kontaktem či sebeobsluhou a dovednostmi, které 
v životě budou potřebovat. Vyrůstají v nejrůznějších 
sociálních podmínkách, které způsobují deformaci 
představ o okolním světě a o budoucím životě 
v dospělosti. Nosnou linií tohoto projektu proto bylo 
vytvoření plánované pobytové poznávací výměny osob 
s postižením zraku z obou stran hranice a vytvoření 
prostoru pro zlepšení jejich jazykových znalostí 

i přátelských vztahů. V rámci projektu se tak postupně 
uskutečnil letní tábor pro děti s těžkým postižením 
zraku ve věku 8 až 17 let, tzv. Tmavomodrý festival, 
kde se nevidomí měli mimo jiné možnost seznámit 
s novinkami v oblasti kompenzačních pomůcek pro osoby 
s postižením zraku.

4. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
V 5. KOLE FMP
Dne 31. 3. 2010 proběhlo v Brně zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, na kterém bylo 
rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8

Poznáváme zdravotnictví našich sousedů 2 169,00

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ WAKE UP WAKE UP Fest 2010 – Rock meets Electro on the borders 17 987,00

Český zahrádkářský svaz Starý Poddvorov Slavnost vína – čeští a rakouští vinaři 2010 6 076,00

Občanské sdružení Suchý Čert z Jevišovic
Podpora rozvoje vícedenní pobytové turistiky v destinaci 
TOURIST REGION PODYJÍ

11 784,00

Občanské sdružení PAMĚŤ STEZKA SVOBODY 20 000,00

TJJ LUCKY Drásov, o.s.
Začlenění paravoltiže- disciplíny sportu handicapovaných 
dětí mezi zdravé jezdce

16 575,00

Město Mikulov
Po stopách historie Mikulova a okolí aneb Mikulov – centrum 
společných významných historických událostí v 19. stol.

15 729,00

Město Hodonín Hodonín – Zistersdorf 2010 – Společnou zábavou ke zdraví 9 478,00

Jihomoravská krajská asociace Sport pro všechny Mezinárodní atletický čtyřboj české a rakouské mládeže 4 128,00

Sdružení přátel Karla Krautgartnera, občanské sdružení Jazz bez hranic 13 625,00

Fotbalový klub Pálava Mikulov Spolupráce fotbalových klubů z Mikulova a Drasenhofenu 10 585,00

Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17 Společné odemykání hraniční řeky Dyje 16 497,00

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava Svatojakubská cesta na jižní Moravě 15 283,00

Slovácký krúžek „Charvatčané“ Muzikantský ples 3 534,00

Sportovní klub Plážák Sportování uprostřed Evropy 6 935,00

Sportovní klub Meteor Brno o.s. Přeshraniční sportovní pohár 17 605,00

Občanské sdružení Cesty za sportem a kulturou Pálava Dragon Open 2010 9 375,00
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PO STOPÁCH HISTORIE MIKULOVA 
A OKOLÍ ANEB MIKULOV – CENTRUM 

SPOLEČNÝCH VÝZNAMNÝCH 
HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ V 19. STOL.

ŽADATEL  Město Mikulov
PARTNER  Obec Drasenhofen
DOBA REALIZACE  1. 4. 2010 – 31. 5. 2010
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU  18 505 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE  15 729 EUR
 
Hlavním cílem projektu bylo prohloubení vztahů a rozvoj 
spolupráce mezi městy Mikulov, Znojmo, Drnholec 
a Drasenhofen. Záměrem akce bylo vytvoření tradice 
setkávání obyvatel těchto měst na pozadí společných 
historických událostí, které se snaží připomenout, že 
český a rakouský národ žili od nepaměti společně. 
Těžiště projektu bylo v třídenní akci tematicky 
zaměřené na poznávání historicky významného dění 

Mikulova a jeho blízkého okolí (Břeclav, Mistelbach). 
Právě Mikulov, jehož hlavní dominantou je barokní 
zámek, se stal dějištěm významných mírových jednání, 
u kterých nechyběly ani takové evropské veličiny, 
jako byl Napoleon. Události, které se odehrály přímo 
na mikulovském zámku, ovlivnily dění nejen u nás, ale 
v celé Evropě. Pro zvýšení atraktivity celé akce byl její 
součástí vojensko-historický program konaný v Mikulově 
a Drasenhofenu. V rámci projektu byla uspořádána 
i vědomostní soutěž pro školní mládež.

5. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
V 6. KOLE FMP
Dne 14. 7. 2010 proběhlo v Zistersdorfu zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, 
na kterém bylo rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Melody o.s. LOUKA OPEN 4 941,00

Kunštát PRO FUTURO o.p.s. ESCHENBACH TEMPORIS ET LOCI 8 264,00

Obec Dobšice Učíme se porozumět 923,00

KORDIS JMK, spol. s r. o. 
Studie možnosti přeshraniční spolupráce mezi Jižní Moravou, 
Dolním Rakouskem a Vídní v oblasti veřejné dopravy

18 080,00

Město Mikulov Za novými zážitky na Mikulovsko a do Weinviertelu 13 065,00

Tradiceum Moravicum o.s. Skulptury ve vinici – příhraniční umělecké symposium 13 870,00

Sdružení pěstounských rodin Žijeme s přijatými dětmi 9 725,00

Občanské sdružení Cesty za sportem a kulturou
III. ročník cyklistického závodu Pálavský krpál – 
„do Rakouska“

6 826,00

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okr.Břeclav, příspěvková 
organizace

Hustopeče – Mistelbach 2 590,00
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SKULPTURY VE VINICI – PŘÍHRANIČNÍ 
UMĚLECKÉ SYMPOSIUM

ŽADATEL  Tradiceum Moravicum o.s.
PARTNER  Kulturvernetzung Niedeosterreich
DOBA REALIZACE  15. 9. 2010 – 15. 11 2010
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU  16 318 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE  13 870 EUR
 
Cílem projektu bylo pomocí příhraničního uměleckého 
symposia napomoci k dalšímu sbližování regionů, 
které spolu historicky vždy velice úzce souvisely. 
Stěžejní aktivitou projektu byla realizace pětidenního 
uměleckého symposia, kdy dvacet dva umělců z jižní 
Moravy a Dolního Rakouska společně vytvořilo sedm 
uměleckých skulptur spojujících jednotlivé kultury a dále 
obohacujících nenapodobitelný ráz krajiny. O celé akci 
byla publikována brožura, DVD a vytvořeny internetové 
stránky: www.skulptury-ve-vinici.cz.

6. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
V 7. KOLE FMP
Dne 24. 11. 2010 proběhlo v Brně zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, na kterém bylo 
rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Sdružení znojemských vinařů Víno a cestovní ruch na Znojemsku a Dolním Rakousku 5 785,00

Zájmové sdružení obcí Hrušovansko Za cykloturistikou na Hrušovansko 11 134,00

Obec Dobšice Mezinárodní dětský letní tábor 8 463,00

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s. Společná propagace regionů na veletrhu Regiontour 2011 7 940,00

Muzejní spolek v Mikulově Pocta Hieronymu Lormovi, vynálezci řeči hluchoslepých 7 261,00

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Zesílení spolupráce bezpečnostních orgánů 
česko-rakouského příhraničí

8 634,00

Obec Milotice Umění bez hranic 18 189,00

Český svaz ochránců přírody – základní organizace č. 56/02 
Břeclav

Zapojení veřejnosti do ochrany vzácných sov  
česko-rakouského příhraničí

10 653,00

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského 
kraje

Dejme to dohromady 14 492,00

Městská knihovna Břeclav Knihovna bez hranic 2 736,00

Regionální rozvojová agentrua jižní Moravy Technické památky v EUROREGIONU Pomoraví 11 674,00

Sdružení obcí a měst jižní Moravy
Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko po roce 
2013 – zhodnocení a výzvy

12 226,00

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Vliv chráněných území na rozvoj obcí – zkušenosti českých 
a rakouských municipalit

17 016,00
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ZESÍLENÍ SPOLUPRÁCE 
BEZPEČNOSTNÍCH ORGÁNŮ 

ČESKO-RAKOUSKÉHO PŘÍHRANIČÍ

ŽADATEL   Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje

PARTNER   Spolkové ministerstvo vnitra 
Rakouské republiky

DOBA REALIZACE  1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU  10 157 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE  8 634 EUR
 
Jak již samotný název napovídá, tento projekt si vzal 
za úkol posílit vztahy a rozšířit spolupráci bezpečnostních 
orgánů v česko-rakouském příhraničí. V rámci projektu se 
uskutečnilo dvanáct stáží pro pracovníky bezpečnostních 
orgánů, výjezdní porada pracovníků kriminalistického 
mikrotýmu a jednání vysokých představitelů 

bezpečnostních orgánů česko-rakouského příhraničí. 
Bližší seznámení jednotlivých odpovědných pracovníků 
na obou stranách může přispět ke zlepšení dosavadní 
spolupráce na úseku bezpečnosti. Obě strany disponují 
vlastním know-how při odhalování specifických forem 
trestné činnosti, které lze nabídnout pracovníkům druhé 
strany. Na základě kontaktů získaných díky projektu 
je pro pracovníky bezpečnostních orgánů snazší další 
spolupráce, která je nyní na vyšší úrovni, a také znají 
metody práce druhé strany, tudíž mohou lépe bojovat 
s příhraniční kriminalitou.

7. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
V 8. KOLE FMP
Dne 18. 5. 2011 proběhlo v Zistersdorfu zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, 
na kterém bylo rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Obec Čejkovice Přeshraniční Čejkovické slavnosti 5 735,00

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková 
organizace

beARTcom 16 332,00

Sdružení pěstounských rodin Posilujeme pěstounské rodiny 9 091,00

Občanské sdružení Cesty za sportem a kulturou Pálavské dráče 2011 16 496,00

Partnerství, o.p.s. Otevřené hranice – otevřené sklepy 14 378,00

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sekundární produkty révy vinné – nové turistické lákadlo 
vinařských regionů

13 184,00

Okresní hospodářská komora Znojmo
Volný pohyb služeb po ukončení přechodného období 
v oblasti jižní Moravy a Dolního Rakouska

6 040,00

Městys Drnholec Turistická rozhledna U Křížku 18 927,00

Město MIKULOV – městská policie Závody ve střelbě o pohár starosty 2 917,00

Město Ždánice Hledání společných kořenů 11 875,00

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava Trh regionálních potravin a výrobků – online 14 391,00

Město Židlochovice Setkávání v duchu vinařských tradic – Židlochovice – Grosskrut 13 293,00

Jezdecký klub Mikulov Česko-rakouské vozatajské závody 11 953,00

Obec Blatnička Předejme tradice za hranice 9 297,00

Zámek Slavkov – Austerlitz Austerlitz – Rosenburg 9 099,00

Obec Hnanice Kulturní odpoledne ve Hnanicích 6 556,00

Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor Symfonické přátelství Hodonín-Weinviertel 7 481,00
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TURISTICKÁ 
ROZHLEDNA U KŘÍŽKU

ŽADATEL  Městys Drnholec
PARTNER   Regionalentwicklungsverein  

Land um Laa
DOBA REALIZACE  1. 6. 2011 – 22. 6. 2012
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU  35 511 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE  18 927 EUR
 
U Drnholce se díky tomuto projektu tyčí rozhledna, 
ze které je krásný výhled na spoustu zajímavých míst 
nejen jihomoravských, ale i rakouských. Rozhledna je 
atraktivním lákadlem pro turisty z obou stran hranice 
a navíc se nachází v těsné blízkosti cyklostezky vedoucí 
kolem drnholeckých sklepů a nedaleko tzv. Jantarové 
stezky (Krakow – Morava – Wien). V rámci slavnostního 
otevření rozhledny proběhla prohlídka zajímavých míst 
a památek Drnholce a regionu Land um Laa s odborným 
výkladem v obou jazycích, při které nechyběla ani pro 
tento region tak typická ochutnávka vín. Pro získání více 
informací byl vytvořen dvojjazyčný letáček s popisem 
zajímavých turistických cílů na obou stranách hranice.

8. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
V 9. KOLE FMP
Dne 23. 11. 2011 proběhlo v Brně zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, na kterém bylo 
rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Společně, o.p.s
Harmonizace při opatrování dětí v Dolním Rakousku 
a na Jižní Moravě

10 028,00

Jihomoravský kraj
EURO VELO 13 Cyklostezka „Železná opona“ – 
Jihomoravský kraj

11 776,00

Obec Hevlín Česko-rakouské setkání Hevlínů 11 013,00

Tělocvičná jednota Sokol Hodonín Hodonínské Sokolské dny 7 800,00

Obec Šanov Slavnostní otevření Muchovy cyklostezky 10 234,00

Občanské sdružení Fléda Background 19 564,00

Městský sportovní klub Břeclav Česko-rakouský pingpongový míček 6 964,00

Město Mikulov
Záchrana kapliček na Svatém kopečku  
v Mikulově – restaurování soch

19 999,00
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ČESKO-RAKOUSKÉ  
SETKÁNÍ HEVLÍNŮ

ŽADATEL  Obec Hevlín
PARTNER  Obec Grosskrut
DOBA REALIZACE  1. 3. 2012 – 31. 8. 2012
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU  15 733 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE  11 013 EUR
 
Obec Hevlín již přibližně 15 let spolupracuje s rakouskou 
příhraniční obcí Großkrut, jejíž součástí je část obce se 
stejným názvem Höflein (Hevlín). Obě obce spolupracují 
i s dalšími čtyřmi rakouskými Hevlíny – obcemi se stejným 
názvem: Oberhöflein bei Geras, Kleinhöflein bei Retz, 
Höflein bei Klosterneuburg, Höflein bei Ottensheim. 
V rámci této spolupráce dochází k pravidelným setkáním, 
kde se jednotlivé obce představují prostřednictvím svých 
zájmových spolků, především hudebních, tanečních 

a divadelních skupin. Setkání probíhají pokaždé 
v jiném „Hevlínu“. V roce 2012 toto setkání poprvé 
uspořádal český Hevlín. Nejprve proběhla mše svatá 
v kostele Nanebevzetí panny Marie, která se konala 
jak v českém, tak i německém jazyce a byla doplněna 
rakouským sborem a kapelou. Po mši následovalo 
občerstvení a k poslechu hrála místní dechová kapela. 
Po zahajovacím projevu následovalo vystoupení dětí 
z MŠ a ZŠ a byly představeny jednotlivé obce. Některé 
obce zde předvedly i taneční, hudební či dechové 
vystoupení. Akce se zúčastnil hojný počet obyvatel všech 
Hevlínů.

9. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
V 10. KOLE FMP
Dne 16. 5. 2012 proběhlo v Zistersdorfu zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, 
na kterém bylo rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Římskokatolická farnost Jaroslavice Kostel sv.Jiljí v Jaroslavicích – místo setkávání 19 194,00

Okresní hospodářská komora Znojmo
Přeshraniční spolupráce v pohybu služeb a podnikání – 
informace podnikatelům z malých a středních podniků 
a v cestovním ruchu v regionu jižní Morava a Dolní Rakousko

15 645,00

DSO Znojemsko Evropský den bez aut v DSO Znojemsko 2 500,00

Mikulovsko 20 let společného učení pro budoucnost 5 303,00

JAZZFESTBRNO, o. s. 
JAZZALOGUE, Hudební dialog mezi regiony jižní Morava 
a Weinviertel

15 680,00

Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 Můj evropský soused a kamarád 2 909,00

Jezdecký klub Mikulov Česko-rakouský vytrvalostní dostih 2012 8 552,00

Zájmové sdružení obcí Hrušovansko Společná prezentace prostřednictvím katalogu 12 258,00

Ekovín, svaz integrovanéa ekologické produkce  
hroznů a vína o.s. 

Mapování ekologického potenciálu liniových biotopů 
jižní Moravy

9 038,00

Obec Blatnička Pojďte s námi! 9 226,00

Sdružení pěstounských rodin Rodiny otevírají své domovy 9 050,00

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Vzdělávací centrum pro zvýšení efektivity česko-rakouských 
smíšených hlídek

11 178,00

Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov
OPEN CUP – Vzájemné poznávání zemí (CZ/A) 
při sportovním vyžití

11 884,00

Povodí Moravy, s.p. Dyjské vodohospodářské dny 2012 – 2013 10 724,00

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše  
a Obchodní akademie Břeclav

Němčina do škol v Břeclavi 12 362,00

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR Kiritof – tradiční slavnost Moravských Chorvatů 9 893,00

Obec Starý Poddvorov Naše větrné mlýny 7 393,00
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DYJSKÉ  
VODOHOSPODÁŘSKÉ DNY

ŽADATEL  Povodí Moravy, s.p.
PARTNER   via donau – Österreichische 

Wasserstraßen, GmbH
DOBA REALIZACE  1. 6. 2012 – 20. 10. 2013
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU  12 617 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE  10 724 EUR
 
Vodohospodáři z Povodí Moravy a z via donau z Angern 
pečují o řeku Dyji od hraničního znaku 11 po soutok 
s Moravou a dále o řeku Moravu. V rámci tohoto 
malého projektu se uskutečnily dvě dvoudenní odborné 
konference, první na téma Voda nezná hranic doplněná 
exkurzí do Novomlýnské vodmní nádrže, druhá 
pod názvem Dyjské vodohospodářské dny s mnoha 
odbornými přednáškami. Projekt si kladl za cíl založení 

tradici pravidelného setkávání partnerů a dalších 
odborníků na problematiku vody v krajině na hraniční 
řece Dyji. Jejich společným zájmem je rozšířit spolupráci 
v profesní oblasti úzce související s problematikou 
ochrany společného příhraničního regionu před 
povodněmi a zapojení dalších zainteresovaných 
a dotčených orgánů na podporu navázané spolupráce.

10. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
V 11 .  KOLE FMP
Dne 21. 11. 2012 proběhlo v Brně zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, na kterém bylo 
rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Výzkumný ústav komunikace v umění, o.p.s. Kristkova podyjská glyptotéka – kulturní a turistický cíl 11 722,00

TJJ LUCKY Drásov, o.s.
Výcvikové jezdecké tábory pro zdravé i handicapované 
sportovce

7 073,00

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Známé i neznámé památky Podyjí 15 398,00

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
140 let Severozápadní dráhy – minulost a budoucnost 
důležité přeshraniční tepny

11 876,00

Obec Jevišovka Příhraniční inlinová stezka 13 305,00

Město Mikulov Víno a kultura na Mikulovsku a v Laa a okolí 10 103,00

Občanské sdružení Cesty za sportem a kulturou Okolo Pálavy – jarní běh česko-rakouského přátelství 16 641,00

Průvodce parkem o.s. Lednicko-valtický areál: výstava s doprovodným programem 17 091,00

Vysoké učení technické v Brně Obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a Jmk 14 863,00

Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka Společně pro rozvoj Jevišovicka – Retzer Land 5 954,00

KORDIS JMK, spol. s r. o. 
Pilotní projekt rozvoje přeshraničních vazeb v oblasti veřejné 
dopravy mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem

9 093,00

Město Slavkov u Brna Slavíme společně Dny Slavkova a Svatourbanské hody 6 622,00

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava Rozvoj pěší turistiky podél Svatojakubské cesty 16 273,00

Zámek Slavkov – Austerlitz Poznejte víc: Top cíle Rosenburg a Slavkov – Austerlitz 12 275,00

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město Mladým zdravotníkem bez hranic 14 647,00

Obec Rudice
HUMAN – LIDSKÉ PARTNERSTVÍ BEZ HRANIC – setkání 
partnerských obcí

4 552,00
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OKOLO PÁLAVY – JARNÍ BĚH  
ČESKO-RAKOUSKÉHO PŘÁTELSTVÍ

ŽADATEL   Občanské sdružení Cesty za sportem 
a kulturou

PARTNER   Leichtathletik Club Harlekin Mistelbach
DOBA REALIZACE   1. 12. 2012 – 31. 5. 2013
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU   20 801 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE   16 641 EUR
 
Obsahem projektu bylo uspořádání pilotního ročníku 
mezinárodního běžeckého závodu na deset kilometrů 
určeného pro širokou veřejnost všech věkových 
i výkonnostních kategorií z regionů jižní Morava a Dolní 
Rakousko. Jako místo konání tohoto 1. ročníku byla 

zvolena turisticky atraktivní lokalita CHKO Pálava 
s památkově chráněnou vinařskou vesničkou Pavlov. 
Zázemí závodníků bylo připraveno v nedalekém areálu 
Yacht Club Dyje. Akce byla velmi úspěšná, všechny 
věkové kategorie byly bohatě zastoupeny a zdatnější 
běžci si nemohli vynachválit náročnost závodu do vrchu. 
Díky uspořádání této akce byla navázána spolupráce 
s přeshraničním partnerem a položen základní kámen 
pravidelné společné akce.

11 . 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
VE 12.  KOLE FMP
Dne 22. 5. 2013 proběhlo v Zistersdorfu zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, 
na kterém bylo rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Sdružení znojemských vinařů
Sklepní uličky a cestovní ruch na Znojemsku a Dolním 
Rakousku

5 996,00

SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno Tradiční kuchyně partnerských regionů 3 097,00

Městys Vranov nad Dyjí Festival Musica Sacra ve Vranově nad Dyjí 2 923,00

Město Mikulov Po stopách novokřtěnců 18 247,00

Obec Jaroslavice Mezinárodní letní tábor v Jaroslavicích 7 292,00

Občanské sdružení Bublinka Děti v bezpečí 6 287,00

Město Velké Pavlovice Po stopách vína, meruněk a folkloru 15 872,00

Ski klub Junior Brno České a rakouské děti se sbližují sportem 17 654,00

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní 
centrum klinického výzkumu

Podpora aktivit omezujících expozici tabákovému kouři 7 684,00

Sdružení pěstounských rodin Rodiny se učí hrou 13 328,00
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ČESKÉ A RAKOUSKÉ DĚTI 
SE SBLIŽUJÍ SPORTEM

ŽADATEL   Ski klub Junior Brno
PARTNER   Landesskieverband NÖ Gebiet Mitte
DOBA REALIZACE   1. 8. 2013 – 30. 6. 2014
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU   20 769 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE   17 654 EUR
 
Hlavním cílem projektu bylo navázání dlouhodobé 
spolupráce dvou lyžařských oddíů a podpora pohybových 
aktivit dětí. Projekt byl zaměřen na děti ve věku 8–14 let, 
neboť tato věková skupina byla zastoupena u obou 
partnerů. Díky společným soustředěním, tréninkům 
a závodům docházelo i ke vzájemné komunikaci 

v německém jazyce. Další cílovou skupinou projektu 
byli lyžařští instruktoři obou klubů, kteří měli možnost 
od svých přeshraničních kolegů získat nové poznatky 
v oblasti metodiky, vedení tréninků a organizace závodů 
včetně problematiky správné životosprávy, vhodné 
sportovní zátěže, správného vybavení na lyžování, péče 
o lyže apod.

12. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
VE 13. KOLE FMP
Dne 7. 8. 2013 proběhlo v Brně zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, na kterém bylo 
rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 Vyrůstáme společně 2 152,00

Zájmové sdružení obcí Hrušovansko Hrušovanskem na kole 8 190,00

Základní škola, Dyjákovice, okres Znojmo Společným učením k překonání jazykové bariéry 7 903,00

Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 Hudební hovory 3 765,00

Občanské sdružení PAMĚŤ Příběhy železné opony – cesty ke svobodě 16 887,00

Obec Rudice Moravským krasem – pěšky, na kole, na bruslích 1 895,00

Hnutí DUHA – Sedmá generace
Posílení enviromentální informovanosti a rozvoj akcí 
v regionech

5 846,00

Partnerství, o.p.s. Moderní formy vinařské turistiky 14 361,00
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PŘÍBĚHY ŽELEZNÉ  
OPONY – CESTY KE SVOBODĚ

ŽADATEL   Občanské sdružení PAMĚŤ
PARTNER   Stadtgemeinde Laa an der Thaya
DOBA REALIZACE   1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU   19 867 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE   16 887 EUR
 
Občanské sdružení PAMĚŤ vzniklo v roce 2008 a od té 
doby usiluje o otevření minulosti a rozvinutí veřejné 
debaty nad osudy jednotlivců, ale i celých rodin, které 
se postavily proti komunistickému režimu. Již dříve 
toto sdružení zrealizovalo tzv. Stezku svobody, která se 
těší velkému zájmu turistů včetně zahraničních. Zájem 
o historii železné opony potvrzují zkušenosti z besed 
a výstav ve školách a městech. Zvýšila se také návštěvnost 
webových stránek sdružení. Informační tabule na Stezce 
svobody ale zachycovaly jen část událostí z období 
železné opony. Pro území bývalé železné opony chyběl 

moderní informační nástroj poskytující přímo na místech 
spojených s událostmi rychlou informaci v češtině nebo 
cizím jazyce v textové i audio formě. V rámci projektu 
Příběhy železné opony – cesty ke svobodě byl proto 
vytvořen audioprůvodce s příběhy osob, které překonaly 
nebo se snažily překonat železnou oponu. Tato mobilní 
aplikace se spouští na základě GPS souřadnic nebo 
načtením QR kódu v českém, německém a anglickém 
jazyce. Audioprůvodce bude podle potřeby aktualizován 
a je volně ke stažení na webových stránkách: 
http://cestykesvobode.sdruzenipamet.cz/index.php/cs/
mobilni-aplikace.

13. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
VE 14. KOLE FMP
Dne 20. 11. 2013 proběhlo v Brně zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, na kterém bylo 
rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Okresní hospodářská komora Znojmo
Výměna zkušeností a znalostí v podnikání a v cestovním 
ruchu mezi sousedy

14 036,00

Centrum pro rodinu a sociální péči
Podpora a upevňování rodinných vztahů prostřednictvím 
společných zážitků

15 311,00

JAZZFESTBRNO, o.p.s. Folklore Goes Jazz 18 758,00

Společně, o.p.s. Rozvoj regionální rodinné politiky v JMK 14 064,00

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.
Chov koní knížat z Lichtenštejna na jižní Moravě 
a v Dolním Rakousku

17 288,00

Nadační fond Vranov Role regionů ve 3. tisíciletí 14 242,00

Občanské sdružení FC ZBROJOVKA BRNO Fotbalem k partnerství 15 056,00

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.
Výstava k tématice regionálních produktů jižní Moravy 
a Weinviertelu

13 723,00

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.
Společná prezentace vinařského regionu jižní Morava 
a Weinviertel

14 903,00

Město Břeclav 175. výročí železnice v Břeclavi 13 744,00

Mikulovská rozvojová s.r.o. Dietrichsteinská hrobka v Mikulově 12 277,00

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město Česko-rakouský mladý zdravotník II. stupně 15 338,00
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175. VÝROČÍ  
ŽELEZNICE V BŘECLAVI

ŽADATEL   Město Břeclav
PARTNER   Museum Hohenau an der March
DOBA REALIZACE   1. 1. 2014 – 30. 9. 2014
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU   16 169 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE   13 744 EUR 
 
V roce 2014 oslavilo město Břeclav 175. výročí od příjezdu 
první parní lokomotivy od Vídně na území Čech 
a Moravy. Právě Břeclav se tak stala vstupní branou 
pro dráhu přicházející na území pozdějšího státu 
Československa a vzniku prvním železničním uzlem 
Rakousko-Uherska. Brzy poté se Břeclav stala první 
mezinárodní železniční křižovatkou. Cílem projektu bylo 
důstojné zpestření oslav výročí 175. výročí železnice, 
která výrazným podílem ovlivnila historický vývoj 

v obou příhraničních oblastech, a seznámení široké 
veřejnosti s touto skutečností. Akce se konala v rámci 
Svatováclavských slavností v září roku 2014. V rámci 
projektu byl zhotoven a na slavnostech oficiálně odhalen 
model lokomotivy Moravia v měřítku 1:10, která jako 
první přijela z Vídně do Břeclavi 9. června 1839. Realizací 
projektu došlo k rozšíření spolupráce mezi Městem 
Břeclav a Muzeem v Hohenau, kde je umístěna trvalá 
železniční expozice.

14. 
KOLO 
FMP
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PROJEKTY REALIZOVANÉ 
V POSLEDNÍM 15. KOLE FMP
Dne 19. 3. 2014 se v Brně konalo zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů, na kterém bylo 
rozhodnuto o podpoře následujících přeshraničních projektů:

Příjemce dotace Název projektu Dotace ERDF v EUR

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Tradiční strava v příhraničí 10 398,00 Kč

Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Sblížení v přírodě 7 015,00 Kč

Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích, z.s. Zahradní turistika na česko-rakouském pomezí 17 999,00 Kč

Jihomoravský kraj
Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě 
a ve Weinviertelu

12 720,00 Kč

Občanské sdružení FC ZBROJOVKA BRNO FOTBALEM KE ZDRAVÍ 15 616,00 Kč

Občanské sdružení SOLA Šafov Čtvrt století na moravsko-rakouském pomezí 6 660,00 Kč

Povodí Moravy, s.p.
Management péče a předcházení škodám na hraničních 
vodách

10 119,00 Kč

Obec Dobšice Pochod k 205. výročí Bitvy u Znojma 1809 10 851,00 Kč

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.
Rozvoj kvality v turistických cílech na jižní Moravě 
a ve Weinviertelu

12 563,00 Kč

HCLi o.p.s. Jihomoravská a dolnorakouská šlechta 14 725,00 Kč

Znojemský hudební festival, občanské sdružení
Slavnostní otevření výstavy – festivaly vážné hudby 
bez hranic

8 276,00 Kč

4AM, z.s. Bezdrátově 13 281,00 Kč

Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s. Od svaté chýše loretánské k hrobnímu kostelu Dietrichsteinů 6 833,00 Kč

St. Clemens, o.s.
Osvětlení a zabezpečení interiéru kostela 
sv. Klementa M. Hofbauera v Tasovicích u Znojma

7 118,00 Kč

Krajská hospodářská komora jižní Moravy Vzdělávání podporuje začleňování komunit 8 131,00 Kč
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ZAHRADNÍ TURISTIKA  
NA ČESKO-RAKOUSKÉM POMEZÍ

ŽADATEL   Bylinková zahrada Tiree Chmelar 
ve Valticích, z.s.

PARTNER   NÖ Landesgartenschau Planungs- und 
Errichtungs GmbH

DOBA REALIZACE   1. 5. 2014 – 1. 9. 2014
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU   21 175 EUR
SCHVÁLENÁ DOTACE   17 999 EUR
 
Zahrady jsou častým turistickým cílem, realizátoři tohoto 
projektu se proto rozhodli zahrady více zpřístupnit 
a především o nich lépe informovat potenciální 
návštěvníky. Již před realizací tohoto projektu 
v Rakousku existovala řada atraktivních akcí v Garten 
Tulln, o které se potenciální čeští návštěvníci neměli jak 
dozvědět. Projekt si proto vytknul za hlavní cíl vytvoření 
webových stránek o zahradní turistice včetně mobilní 
aplikace v české a německé jazykové mutaci. Kromě 

popisů 75 zahrad jižní Moravy a Dolního Rakouska 
na nich nyní informuje i o zajímavých tematických akcích 
jako jsou různé sezonní výstavy, odborné semináře, ale 
i např. koncerty: www.zahradnituristika.cz

V rámci projektu se rovněž uskutečnily úspěšné 
workshopy „Malujeme s bratry Bauerovými“. Tyto 
workshopy proběhly celkem na  sedmi školách a zapojilo 
se do nich na 150 dětí, ve kterých se projekt snažil 
vzbudit větší zájem o rostliny i jejich malování.

15. 
KOLO 
FMP

http://www.zahradnituristika.cz


G R A F I C K É 
Z N Á Z O R N Ě N Í 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ FONDU 
MALÝCH PROJEKTŮ 2007–2013

Graf č. 1: Počty schválených a neschválených projektů v jednotlivých kolech FMP

 
Graf č. 2: Prostředky ERDF schválené v jednotlivých kolech FMP
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Nejvíce prostředků ERDF bylo 
na základě smluv o financování 
přiděleno ve třetím kole a to ve výši 
527 010,30 EUR. V tomto kole 
bylo také uzavřeno nejvíce smluv 
o financování za celou dobu FMP 
2007–2013 a to 37 smluv. Průměrná 
výše přidělených prostředků 
v ostatních kolech se pohybovala 
v rozmezí mezi 150 000 – 250 000 EUR. 
Byla však i kola, ve kterých bylo 
na základě podepsaných smluv 
o financování přiděleno i méně než 
100 000 EUR.
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Graf č. 3: Poměr schválených a neschválených projektových žádostí

 
Graf č. 4: Poměr realizovaných projektů a projektů neschválených RMV nebo nerealizovaných
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V letech 2007–2013 bylo na jižní Moravě na Sekretariát FMP předloženo 
celkem 327 projektových žádostí. Z nich Regionální monitorovací výbor (RMV) 
schválil  k podpoře z ERDF 237 projektových záměrů, což představuje 72 % ze 
všech předložených. Neschválených projektových záměrů bylo 90 (28 %), což 
byly projekty, které nesplňovaly požadavky FMP.

34 %
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66 %
(215)

  Realizované projekty

  Neschválené nebo nerealizované projekty

Z celkově podaných 327 projektových žádostí jich bylo 215 schváleno 
k financování, realizováno a na základě řádného vyúčtování proplaceno, 
což činí téměř dvě třetiny z celkového počtu žádostí. 9 projektů bylo 
vyřazeno pro nesplnění formálních náležitostí a 6 projektů pro nenaplnění 
kritérií přijatelnosti ještě před rozhodováním RMV. 42 projektů zamítl RMV 
a 25 projektových zýměrů bylo RMV doporučeno k přepracování s možností 
předložení v příštím kole. 30 projektových záměrů stáhli samotní žadatelé 
v různé fázi realizace FMP.
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Graf č. 5: Poměr realizovaných projektů a projektů, jejichž žadatelé odstoupili od smlouvy 
o financování

 
Graf č. 6: Poměr prostředků ERDF na základě smluv o financování a skutečně vyplacené 
dotace na základě vyúčtování
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Celkový počet schválených projektů v rámci všech 15 kol FMP bylo 237, 
z toho bylo skutečně realizováno a řádně vyúčtováno 215 projektů, což 
odpovídá podílu 91 % z celkově schválených projektů. 6 % žadatelů 
ustoupilo od svého záměru realizovat malý projekt ještě před podpisem 
smlouvy o financování, 3 % žadatelů od smlouvy o financování odstoupilo 
v průběhu realizace projektu.

82 %

18 %

  Schválená dotace ERDF na základě vyúčtování projektů – 2 328 037,71 EUR

  Nevyčerpané dotace ERDF – 496 207,01 EUR

Na základě rozhodnutí RMV byla postupně v 15 kolech FMP 215 projektům 
schválena částka 2 824 244,72 EUR z ERDF. Na základě řádného vyúčtování 
jednotlivých malých projektů bylo příjemcům postupně vyplaceno 
2 328 037,71 EUR, což představuje 82 % z celkově schválených dotací ERDF 
dle smluv o financování. Zbylé prostředky byly využity v Programu Evropské 
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, kde bylo ještě 
možné na konci programového období vypsat mimořádnou výzvu.
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Graf č. 7: Podíl investičních a neinvestičních projektů

Graf č. 8: Rozdělení alokovaných prostředků ERDF mezi investiční a neinvestiční projekty
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Z celkového počtu 215 realizovaných projektů bylo 17 investičních, což 
představuje 8 %. Zbývajících 198 projektů bylo neinvestičních (92 %). Z grafu 
jednoznačně vyplývá, že žadatelé v rámci Fondu malých projektů 2007–2013 
upřednostňovali projekty neinvestiční.

90 %

10 %
  Investiční projekty – 228 561,70 EUR

  Neinvestiční projekty – 2 099 476,01 EUR

Na investiční projekty bylo vyčerpáno 10 % celkových prostředků rozdělených 
ve FMP 2007–2013 v Jihomoravském kraji a to ve výši 228 561,70 EUR. 
Na neinvestiční projekty byla vynaložena částka ve výši 2 099 476,01 EUR 
z ERDF, což představuje 90 % prostředků vyčerpaných v Jihomoravském kraji.
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Graf č. 9: Počet projektů dle okresů

V okrese Břeclav byla realizována více než pětina projektů, které byly schváleny k proplacení. V okrese Hodonín se jedná 
o 8 %, v okrese Brno-venkov je to 5 % a v okresech Blansko a Vyškov je podíl na celkovém množství projektů schválených 
k proplacení okolo 2 %.

 
Graf č. 10: Rozdělení alokovaných prostředků ERDF dle okresů

Další příhraniční okres Znojmo vyčerpal celkem 19 % prostředků. Následovaly okresy Hodonín (8 % z celkových prostředků) 
a okres Brno-venkov (přibližně 7 % z celkových prostředků). Nejméně prostředků ERDF logicky čerpal okres Blansko (1 %), 
neboť leží nejdále od hranice s Dolním Rakouskem.
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Celkem bylo v období 2007–2013 
realizováno 215 projektů FMP, z toho 
v okrese Brno-město bylo realizováno 
77 projektů. Jedná se o více než třetinu 
všech projektů, které byly schváleny 
k proplacení. Čtvrtina projektů byla 
realizována v okrese Znojmo, což 
naznačuje, že v porovnání s čerpanými 
prostředky byly v tomto okrese 
realizovány spíše projekty s nižší 
než průměrnou dotací prostředků 
z Evropského fondu regionálního 
rozvoje, která činila v průměru 
10 785 EUR.
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Nejvíce prostředků Evropského fondu 
regionálního rozvoje bylo v rámci 
FMP 2007–2013 čerpáno v okrese 
Brno-město, kde celkový podíl 
čerpaných prostředků činil více než 
40 % celkových prostředků čerpaných 
v celém Jihomoravském kraji. Druhý 
okres, který nejvíce čerpal prostředky 
v rámci FMP, byl příhraniční okres 
Břeclav, který vyčerpal celkem 23 % 
z celkových prostředků.
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Graf č. 11: Rozdělení investičních projektů dle okresů

Graf č. 12: Rozdělení neinvestičních projektů dle okresů
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Celkově bylo v rámci FMP 2007–2013 
realizováno 17 investičních projektů. 
Nejvíce investičních projektů bylo 
realizováno v příhraničních okresech 
Břeclav (40 % z celkového počtu 
investičních projektů) a Znojmo (30 %). 
V okresech Blansko a Vyškov nebyly 
realizovány žádné malé investiční 
projekty.
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Neinvestiční projekty byly ve Fondu 
malých projektů realizovány mnohem 
častěji než investiční projekty. Nejvíce 
těchto projektů typu „people to 
people“ bylo realizováno v okrese Brno-
město a to v  poměru 38 % z celkového 
množství neinvestičních projektů. 
Necelá čtvrtina neinvestičních projektů 
byla realizována v příhraničním okrese 
Znojmo a přes pětinu neinvestičních 
projektů bylo realizováno v dalším 
příhraničním okrese Břeclav. V okrese 
Hodonín bylo realizováno 9 % 
neinvestičních projektů a méně než 5 % 
procent bylo realizováno v okresech 
Brno-venkov, Blansko a Vyškov.
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Graf č. 13: Struktura žadatelů

Graf č. 14: Nejčastější tematické zaměření projektů realizovaných v rámci FMP 2007–2013
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Mezi úspěšnými žadateli o dotaci 
z Fondu malých projektů na jižní 
Moravě v letech 2007–2013 
jednoznačně převažují spolky (dříve 
občanská sdružení), které tvoří 35 % 
všech úspěšných žadatelů. Následují 
kraje, obce a svazky obcí (26 %) a jimi 
zřizované příspěvkové organizace, 
především školy, muzea apod. (17 %).
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Ve Fondu malých projektů 2007–2013 
se velká část projektů zabývala více 
oblastmi současně, témata se prolínala. 
V těchto případech byl projekt 
pro tento graf zařazen do takové 
tematické oblasti, jejíž aktivity 
v projektu převládaly. Nejčastějšími 
oblastmi přeshraniční spolupráce 
v rámci Fondu malých projektů byly 
kulturní akce, spolupráce škol všech 
typů a společné sportovní aktivity. 
Časté byly také projekty zaměřené 
na cestovní ruch, spolupráci obcí 
a institucí, vinařskou tématiku či 
ochranu přírody. V investičních malých 
projektech se nejčastěji budovaly 
naučné stezky, cyklostezky a in-line 
stezky, ale i např. rozhledna. Mezi 
zbylé typy projektů patří různé 
rozvojové studie sloužící nejčastěji jako 
podklad k větším česko-rakouským 
projektům.



Z ÁV Ě R
Věříme, že tato brožura pro vás byla inspirací, přestože uvedené příklady úspěšných projektů nejsou 

a nemohou být zcela vyčerpávající. Příklady projektů v jednotlivých kolech Fondu malých projektů byly 
vybrány tak, aby postupně představily celou šíři možných projektových záměrů.

Děkujeme všem žadatelům, který úspěšně realizovali své aktivity a podíleli se na prohloubení spolupráce 
na jihomoravsko-dolnorakouské hranici.





SPRÁVCE FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Sdružení obcí a měst jižní Moravy 
Dominikánské náměstí 1, Brno 

www.somjm.cz

SEKRETARIÁT FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 
Královopolská 139, Brno 

www.rrajm.cz

Podpořeno Jihomoravským krajem

http://www.somjm.cz
http://www.rrajm.cz
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