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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do rukou se vám dostává publikace, která stručně představuje 18 úspěšných projektů, které získaly 

podporu z Fondu malých projektů v letech 2007 – 2013. Jedná se o inspirativní ukázku různých 

typů projektů. Dočtete se zde například o Stezce svobody, o záchraně kapliček na svatém kopečku 

v Mikulově, o Muchově cyklostezce, o nové rozhledně ale také o spolupráci bezpečnostních orgánů 

na česko-rakouské hranici či o spolupráci pěstounských rodin. Všechny tyto projekty měly za cíl 

rozvoj přeshraniční spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem. Často umožnily 

osobní setkání a vytvoření nových kontaktů v různých oblastech veřejného a společenského života 

rozvíjející porozumění a přátelství mezi lidmi ze dvou sousedících států.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy plní funkci sekretariátu Fondu malých projektů. Naše 

agentura využívá zkušeností získaných v programu CBC PHARE a první generaci strukturálních 

fondů, kde řadu let plnila funkci sekretariátu Společného fondu malých projektů a Dispozičního 

fondu. Naší snahou je, aby každé Euro, které je nabízeno v rámci Fondu malých projektů, bylo 

využito k plnění vytčených cílů. Pracovníci RRA JM poskytují všem potenciálním žadatelům 

bezplatné poradenství a konzultace. Pravidelně pořádáme semináře, kde je srozumitelně 

vysvětleno, co vše je potřeba udělat pro úspěšné podání žádosti, i semináře zaměřené již na vlastní 

realizaci a vyúčtování projektů. Věříme, že tyto aktivity usnadňují proces získání dotací a pomáhají 

realizovat zajímavé projekty na území našeho kraje i za jeho hranicemi. Na konci roku 2013 bylo 

úspěšně dokončeno 150 malých projektů za 1,5 mil EUR. Další projekty jsou dosud v realizaci 

a v lednu 2014 proběhne poslední již 15. kolo Fondu malých projektů. 

Věřím, že i tato brožurka bude přínosem a že uvedené příklady poslouží jako 

inspirace pro realizaci dalších projektů buď ještě v tomto programovém 

období nebo v rámci nového programu, kde bude podobná přeshraniční 

spolupráce formou projektů „people to people“ jistě zachována.

JUDr. Vladimír Gašpar

ředitel Regionální rozvojové agentury  

jižní Moravy

Milí přátelé,

jsem velmi rád, že Sdružení obcí a měst jižní Moravy bylo na začátku plánovacího 

období 2007 – 2013 pověřeno funkcí správce Fondu malých projektů. V rámci tohoto 

Fondu bylo podpořeno mnoho krásných projektů zaměřených na děti a mládež, 

cestovní ruch, životní prostředí a spolupráci dvou obcí či spolků a podobných iniciativ. 

Vidím velký význam těchto malých projektů, které ale velkými kroky odbourávají 

přetrvávající předsudky, nedůvěru a obavy z neznámého na obou stranách hranice. 

Příklady hezkých projektů najdete na následujících stránkách a já věřím, že 

tato publikace pro vás může být vhodnou inspirací i pro nové plánovací 

období 2014 – 2020, kde bude přeshraniční spolupráce i formou 

malých projektů určitě pokračovat

MUDr. Oldřich Ryšavý 

předseda Správní rady SOM JM

Prosinec 2013Úvodní slovo
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Projekt je vzpomínkou na odvážné činy lidí žijících za tzv. 

Železnou oponou, kteří často riskovali i vlastní život nebo životy 

svých blízkých. Stezka má také připomenout, a to zejména 

mladé generaci, utrpení a bezmocnost lidí v dané době. V rámci 

projektu tak vznikla vzpomínková stezka, vedoucí z Mikulova 

do rakouského Rabensburgu. Podél stezky jsou umístěny 

informační tabule, které poukazují na tragédie a události, které 

se v té dané lokalitě odehrály. Na začátku stezky na nádvoří 

zámku v Mikulově je umístěn zvon Svobody a informační tabule 

o průběhu celé stezky. Stezka je asfaltová a je určena jak pěším 

turistům, tak i cykloturistům. Pro lepší orientaci vznikla i speciální 

cykloturistická mapka, ve které je stezka vyznačena.

1  Stezka svobody
NOSITEL PROJEKTU 

 Občanské sdružení Paměť

PARTNER 

 Obec Poysdorf

2   Zapojení veřejnosti do ochrany 
vzácných sov česko-rakouského 
příhraničí 

NOSITEL PROJEKTU

Český svaz ochránců 

přírody, základní 

organizace Břeclav

PARTNER

AURING Biologische 

Station Hohenau – 

Ringelsdorf

V česko-rakouském příhraničí se doposud vyskytují vzácné druhy sov, 

které z ostatních částí České republiky a Rakouska už zcela vymizely 

a to zejména sova pálená a sýček obecný. Hlavním cílem projektu 

proto bylo získat informace o aktuálním výskytu ohrožených sov 

v příhraniční oblasti a realizovat společné koordinované ochranářské 

aktivity po obou stranách hranice jako např. instalace hnízdních 

budek, vytipování vhodných biotopů apod. Dalším cílem projektu 

pak bylo informovat veřejnost o mimořádných hodnotách příhraniční 

oblasti a zapojit ji do ochrany přírody právě prostřednictvím ochrany 

ohrožených sov. Během projektu proto ornitologové zprostředkovali 

laické veřejnosti zajímavé informace o životě živočichů, se kterými se 

jinak díky jejich skrytému způsobu života nesetkají.
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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 

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.

3   Skulptury ve vinici – příhraniční 
umělecké symposium 

NOSITEL PROJEKTU 

 Tradiceum Moravicum o.s.

PARTNER 

 Kulturvernetzung 

Niedeösterreich

4   Turistická rozhledna U Křížku 
NOSITEL PROJEKTU

Městys Drnholec

PARTNER

Regionalentwicklungs-

verein Land um Laa

U Drnholce se díky tomuto projektu tyčí rozhledna, ze které 

je krásný výhled na spoustu zajímavých míst nejen českých, 

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 

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 a kde nechyběla ani typická ochutnávka vín. Pro získání 

více informací byl vytvořen dvojjazyčný letáček s popisem 

zajímavých turistických cílů na obou stranách hranice.
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Obsahem projektu byla realizace a propagace mezinárodního 

cyklistického závodu, který byl součástí prestižní cyklistické 

soutěže devíti závodů Galaxysérie. Jedná se o závod pro 

amatérské i profesionální cyklisty. Cílem realizace projektu byl 

rozvoj sportovních aktivit s přeshraničním dopadem v příhraničním 

regionu. 

Hlavního závodu se na trase 62 km se zúčastnilo 211 závodníků 

a na trase 36 km bojovalo 174 mužů a žen. Součástí této akce byly 

i závody pro děti v kategoriích do 6 let, mladší žáci a starší žáci, 

kterých se zúčastnilo 63 dětí. Po ukončení závodů pokračoval 

v areálu mikulovského amfiteátru společensko-kulturní program.

5   Pálavský krpál 
NOSITEL PROJEKTU 

Občanské sdružení Cesty 

za sportem a kulturou

PARTNER 

 Weinviertler Dreiländereck

6   Okolo Pálavy – jarní běh 
česko-rakouského přátelství

NOSITEL PROJEKTU

Občanské sdružení Cesty 

za sportem a kulturou 

PARTNER

Leichtathletik Club 

Harlekin Mistelbach

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 se zázemím 

závodníků 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 k úspěšné 

pravidelné akci.
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K oživení kulturního života a výměně publika regionů Weinviertel 

a Jihomoravského kraje došlo díky projektu „beARTcom“, v rámci 

kterého byly uspořádány tři jazzové workshopy pro mladé české 

a rakouské hudebníky. Projekt jim dal příležitost rozvíjet se jak 

pod vedením špičkových domácích, tak i zahraničních lektorů. 

Každý workshop byl zakončen koncertem jeho absolventů. 

V srpnu 2011 se pak v Brně konal koncert všech lektorů 

z workshopů uskutečněných v rámci tohoto projektu s názvem 

„I Remember Art“. Pro podporu a udržení vazeb mezi osobnostmi 

v této oblasti vznikla nová česko-rakouská internetová platforma: 

www.beartcom.eu.

7   beARTcom 
NOSITEL PROJEKTU 

Brněnské kulturní centrum 

města Brna, příspěvková 

organizace

PARTNER 

Verein „Poysdorf Jazz and 

Wine Summer“

8   Česko-rakouské setkání Hevlínů 
NOSITEL PROJEKTU

Obec Hevlín

PARTNER

Obec Großkrut

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. 
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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, znalostních a 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 možnost seznámit s novinkami v oblasti 

kompenzačních pomůcek pro osoby s postižením zraku.

9   Ani nevidomé hranice 
nerozděluje 

NOSITEL PROJEKTU 

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

PARTNER 

Bundes-Blindener-

ziehungsinstitut

10   Rodiny otevírají své domovy
NOSITEL PROJEKTU

Sdružení pěstounských 

rodin

PARTNER

Peter PAN - Pflege 

und Adoption in 

Niederösterreich

Pro zlepšení úrovně pěstounské péče v České republice, zejména 

pak v Jihomoravském kraji, se konalo několik aktivit v rámci 

projektu „Rodiny otevírají své domovy“. Hlavně nové pěstounské 

rodiny se tak mohly od rakouských sousedů hodně naučit např. 

při společném dni stráveném na terapeutické farmě nedaleko 

rakouského Tullnu, na statku v obci Schrems či u pěstounské 

rodiny v obci Skrchov. Rodiny se hodně dozvěděly také při setkání 

diskuzní skupiny Pflegeelternrunden v Hollabrunnu a na odborných 

seminářích o přípravách pro pěstouny v Tullnu nebo se mohly 

účastnit přednášek o krátkodobé přechodné péči - u kulatého stolu 

v Brně. V rámci setkání rodin proběhla také ukázka canisterapie 

a možnosti jejího využití pro děti v pěstounských rodinách.
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V katastru obce Šanov se nachází Emin zámek, bývalé letní sídlo 

šlechtického rodu Khuen – Belassiů, kteří se zasloužili o objevení talentu 

jednoho z nejvýznamnějších českých malířů, celosvětově uznávaného 

Alfonse Muchy. Kolem zámečku byla vybudována cyklostezka nesoucí 

malířovo jméno, Muchova cyklostezka. Cykloturisté a turisté tak mohou 

poznat zajímavou krajinu s jednou z nejstarších přírodních rezervací 

na Znojemsku, Přírodní rezervací Karlov, přes kterou cyklostezka vede. 

Trasa cyklostezky respektuje nejzajímavější místa v Šanově a jeho okolí 

jako jsou Sportcentrum Šanov, Emin zámek, osada Karlov, rybníky 

na Příčním potoce, Hraběnčina studánku, Naučná stezka „Údolím lásky“, 

Přírodní rezervace Karlov nebo Krokodýlí farma na Novém Karlově. 

Cílem projektu bylo seznámit širokou veřejnost s existencí Muchovy 

cyklostezky, se zajímavostmi a zázemím na její trase, a to jak veřejnost 

v obci Šanov, v mikroregionu Hrušovansko a na Znojemsku, tak 

v rakouském příhraničí v mikroregionu Land um Laa.

11   Slavnostní otevření Muchovy 
cyklostezky

NOSITEL PROJEKTU 

Obec Šanov

PARTNER 

Regional-

entwicklungsverein 

Land um Laa

12   Zesílení spolupráce 
bezpečnostních orgánů  
česko-rakouského příhraničí 

NOSITEL PROJEKTU

Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje

PARTNER

Spolkové ministerstvo 

vnitra Rakouské republiky

Jak již samotný název napovídá, tímto projektem byly posíleny vztahy 

a spolupráce 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. 
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Přátelské vztahy se dobře utužují díky společným zážitkům, což mohou 

potvrdit také obyvatelé Břeclavi, rakouského Mistelbachu a jejich okolí, 

kteří se zúčastnili třídenního programu v podobě dvaceti společných 

pingpongových tréninků a turnaje, zajímavých seminářů a výstavy 

fotografií. Vše bylo doplněno také oboustrannou výukou jazyků, kdy 

celá akce výrazně napomohla k odstranění jazykových bariér a strachu 

z komunikace v cizím jazyce. Vyvrcholením akce byl mezinárodní 

zápas O pohár Lednicko-valtického areálu, kterého se účastnilo jedno 

družstvo z Břeclavi a jedno družstvo z Mistelbachu.

13   Česko-rakouský pingpongový 
míček

NOSITEL PROJEKTU 

Městský sportovní klub 

Břeclav

PARTNER 

Sportunion Mistelbach

14   Open Cup 
NOSITEL PROJEKTU

Středisko volného času, 

Ivančice, okres Brno-

venkov

PARTNER

Union Handballclub Horn

Hlavním cílem projektu bylo navázání spolupráce měst Ivančice a Horn 

a jejich sportovních klubů formou série čtyř turnajů s doprovodným 

programem pro mladé sportovce ve věku 8-11 let pod záštitou SVČ 

Ivančice a Union Handball Horn. Cílem pořádání takových turnajů 

s doprovodným programem je získání povědomí účastníků o tradicích 

a zvycích hostující země, výměna odlišných tréninkových postupů 

a metod, zvýšení komunikace mezi účastníky, rozvoj fair-play chování, 

společné zapojení do přípravy turnajů a samotná účast na turnajích. 
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Na konci roku 2012 proběhlo slavnostní odhalení osmi restaurovaných 

soch v kapličkách na Svatém kopečku v Mikulově. Oproti původnímu 

plánu se povedlo opravit namísto plánovaných dvou kapliček dokonce 

tři. Proběhla tedy kompletní oprava kapliček č. 1, 4 a 5, čímž se 

postupně naplňuje dlouhodobý záměr obnovit celou křížovou cestu 

na Svatý kopeček. Slavnostního odhalení se zúčastnila i rakouská 

delegace partnera projektu. Kapličky byly u této příležitosti vysvěceny 

místním farářem. Projekt významně přispěl k obnově historické 

přeshraniční krajiny, která v minulosti tvořila jeden celek tzv. 

Mikulovsko - Falkensteins.

15   Záchrana kapliček na svatém 
kopečku v Mikulově – 
restaurování soch 

NOSITEL PROJEKTU 

Město Mikulov

PARTNER 

Obec Falkenstein

16   Svatojakubská cesta na jižní 
Moravě 

NOSITEL PROJEKTU

Centrála cestovního ruchu 

– jižní Morava, z.s.p.o.

PARTNER

Weinviertel Tourismus 

GmbH

Svatojakubské cesty jsou poutní cesty vedoucí ke katedrále v Santiagu 

de Compostela ve Španělsku. Realizací toho projektu došlo k napojení 

na dolnorakouskou Svatojakubskou cestu. Na území Jihomoravského 

kraje již byly realizovány a vyznačeny trasy směrem na Vídeň, Český 

Krumlov, Olomouc a Uherské Hradiště. Tato stezka vede mezi obcemi 

Strachotín, Popice a Uherčice, je opatřena pásovým turistickým 

značením a vybavena lavičkami. Turistům jsou k dispozici mapy a další 

tištěné materiály. Detailní informace je možné získat na internetové 

stránce: www.jakubskacesta.cz. 
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Obec Jevišovka se nachází na česko-rakouské hranici, kde sousedí 

s rakouskou obcí Wildendürnbach, se kterou již delší dobu intenzivně 

spolupracuje především v oblasti cykloturistiky. Cílem projektu 

byl rozvoj nového, intenzivně se rozvíjejícího druhu turistiky – 

inlineturistiky navazující na cykloturistiku, která je v okolí obce 

Jevišovky vyhledávaná především pro svou ideální rovinatou polohu 

a téměř nedotčenou přírodu. Realizací projektu dojde k navázání nové 

inlinové stezky na stávající přeshraniční cyklostezku Ahoj sousede,která 

spojuje obě partnerské obce Jevišovku i Wildendürnbach. V rámci 

tohoto byla označena nová inlinová stezka na území obce Jevišovka 

v přibližné délce šesti km směrovkami. Na stezce byla vytvořena čtyři 

odpočívadla, informační tabule a podél stezky byla vysazena stromová 

alej. 

17   Příhraniční inlinová stezka 
NOSITEL PROJEKTU 

Obec Jevišovka

PARTNER 

Obec Wildendürnbach

18   Slavíme společně – Dny 
Slavkova a Svatourbanské hody 

NOSITEL PROJEKTU

Město Slavkov u Brna

PARTNER

Město Horn

Návštěvníci tradičních akcí Dny Slavkova a Svatourbanské hody se 

tentokrát mohli seznámit s občany z rakouského města Horn a díky 

osobním kontaktům tak prohloubit partnerství mezi městy, které 

doposud probíhalo pouze na úrovni samospráv. Program akcí byl velmi 

nabitý, bylo možné shlédnout hudební vystoupení, sportovní utkání 

a vystoupení žáků škol, vystoupení a prezentaci zájmových skupin, 

průvod stárků městem nebo si zatančit na hodové zábavě. I když akci 

narušil silný přívalový déšť a muselo tak být přeloženo vystoupení 

dechové hudby z rakouského Hornu, byla akce úspěšná.
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Díky dlouhodobé spolupráci mezi regiony Hrušovansko a Land 

um Laa vzniklo už několik projektů rozvíjejících turistiku v této 

příhraniční oblasti. Díky projektu „Za cykloturistikou na Hrušovansko“ 

je nynímožné projíždět celým Hrušovanskem. Projekt navázal 

na přeshraniční stezku „Ahoj sousede“. Celá cyklotrasa je označena 

značkami a bylo na ní vybudováno dřevěné odpočívadlo. K otevření 

cyklotrasy byl uspořádán společný cyklovýlet mikroregionů 

s tematickými zastávkami na trase. 

19   Za cykloturistikou 
na Hrušovansko

NOSITEL PROJEKTU 

Zájmové sdružení obcí 

Hrušovansko

PARTNER 

Regionalentwicklungsverein 

Land um Laa

20   Dyjské vodohospodářské dny 
2012–2013 

NOSITEL PROJEKTU

Povodí Moravy, s.p.

PARTNER

PARTNER: via donau 

– Österreichische 

Wasserstraßen, GmbH

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 uskutečnila dvě dvoudenní setkání 

střídavě po obou stranách hranice, v rámci nichž byly připraveny 

odborné přednášky. Tato první dvě setkání by měla založit tradici 

pravidelného setkávání partnerů na hraniční řece Dyji. Cílem projektu 

bylo prohloubit a 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.
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V ČR žije 70 % ve městech, přes 16 % všech obyvatel ČR žije v malých 

městech do 10 tisíc obyvatel. 391 malých měst do 10 tisíc obyvatel tvoří 

75 % všech českých měst. Specifičností plánování rozvoje takovýchto 

měst jsou nízké rozpočty na řešení velkých problémů. Příkladné v jejich 

řešení je pro nás Dolní Rakousko, které má srovnatelnou urbánní 

strukturu a také kulturní a historickou podobnost. Koordinovaný proces 

obnovy malých a středních měst je zde úspěšně rozvíjen již od roku 

1992 v reálných, ekonomicky limitovaných podmínkách. Hlavním 

výstupem projektu bylo pět studentských ateliérových semestrálních 

prací na téma veřejné prostory ve městech a obcích Dolního Rakouska 

a Jihomoravského kraje a dále podklady pro vznik nového předmětu 

na FA VUT v Brně – Obnova malých a středních měst. Součástí projektu 

bylo i 10 hodinových přednášek na toto téma nad rámec běžného 

studia. Přednášky byly hojně navštěvovány nejen studenty, ale i laickou 

a odbornou veřejností. 

21   Obnova malých a středních 
měst v Dolním Rakousku 
a Jihomoravském kraji

NOSITEL PROJEKTU 

Vysoké učení technické 

v Brně

PARTNER 

DonauUniversität Krems



Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy (SOM JM)
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
www.somjm.cz

Správce Fondu malých projektů Sekretariát Fondu malých projektů

Regionální rozvojová agentura 
jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno
www.rrajm.cz 


