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 Úvod 
 

Základním východiskem – vizí  programu rozvoje je udržitelný rozvoj 
regionu, tedy zvyšování životní úrovně a blahobytu obyvatel při zachování 
přírodních hodnot a dalších prvků ekosystémů pro současné i příští generace.  

 
Společným zájmem svazku obcí je zejména vytvoření předpokladů pro 

rozšíření a zkvalitnění vinařství a dalších druhů podnikání, souvisejících 
s tradičním vinařstvím, šetrným turistickým ruchem včetně dalšího rozšíření 
kontaktů s obcemi Horního Rakouska.  

 
Ekonomickým cílem je snížení vysoké nezaměstnanosti v regionu. 

Současně je přihlíženo k dalším cílům, jako revitalizace krajiny, ochrana 
přírody, rozvoj technické infrastruktury, občanské vybavenosti, zachování 
místní kultury, rozšíření společné propagace, podpora rozvoje občanské 
společnosti, rozvíjení partnerství včetně podpory nevládních neziskových 
organizací. 

 
První znění integrovaného programu venkovského mikroregionu bylo 

zpracováno v listopadu 1999, na základě analýzy regionu. Na něj navázala 
práce  „Trvale udržitelný rozvoj znojemských vinařských obcí, zpracování a 
odbyt krajových specialit - révových vín znojemské vinařské oblasti Daníž, 
Kategorizace viničních tratí, v září 2001.  

Výtah a aktualizace integrovaného programu mikroregionu byl 
zpracován v dubnu 2001, dále v září 2001 a poslední aktualizace v květnu 
2003.  

Program rozvoje mikroregionu byl zpracován a je dále aktualizován jako 
otevřený systém, přičemž se předpokládá postupné doplňování podle postupu 
realizace (dosud v rámci Programu obnovy venkova, s využitím pomocí Phare, 
v rámci programu SAPARD). Program byl a je otevřený pro přístup dalších 
subjektů, účastnících se na realizaci jednotlivých projektů (obcí, právnických i 
fyzických osob). 

 
Hlavními předměty činnosti mikroregionu jsou zejména:  

Zlepšení společného koordinovaného plánování rozvoje obcí 
(vymezení úlohy jednotlivých obcí, vymezení úloh zastupitelstev a občanských 
iniciativ).Výsledkem je otevřený společný program, obsahující jednotlivé dílčí 
projekty rozdělené na projekty jednotlivých obcí, sdružené projekty obcí a 
sdružené projekty obcí a podnikatelů včetně občanských iniciativ. 

 
Návrhy potřebných nových služeb a drobného podnikání 

Rozvoj, podpora malého a středního podnikání v oblastech průmyslu a 
zemědělství. Způsob iniciování vzniku nových služeb a podnikatelských aktivit. 
Výsledkem bude shrnutí rozsahu potřebných služeb a podnikání s 
předpokládaným počtem pracovních míst včetně projednání s místními 
podnikateli, Agrární, případně Hospodářskou komorou.  
Nutným řešením je stabilizace situace na trhu práce, a snižování 
nezaměstnanosti,  
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Dalšími předměty činnosti jsou :   
- rozvoj školství,  
- zdravotnictví, kultury a sportu, 
- rozvoj dopravní infrastruktury a zlepšení dopravního  
      propojení mikroregionu s okolním prostorem, 
- rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury. 
- zkvalitnění péče o životní prostředí. 
- rozvoj cestovního ruchu (zejména využitím kulturního 

dědictví a přírodních atraktivit/podmínek) a podporou 
turistických aktivit. 

- zajištění vlivu ve vyšších samosprávných a rozvojových 
institucích. 

 
 

1 Charakteristika regionu a svazku 
 
Původními zakladateli tehdy ještě „Sdružení obcí Daníž“ byly obce : 

Hnanice, Šatov, Havraníky, Chvalovice, Dyjákovičky  a Vrbovec. Na 
společném jednání znojemských vinařských obcí v Novém Šaldorfu dne 
30.9.1999 bylo sdružení rozšířeno o další obce, zvoleno nové představenstvo, 
revizní komise a změněn název na Sdružení znojemských vinařských obcí 
Daníž. Postupně byly přijaty na valných hromadách další obce, změněn statut 
na  Svazek znojemských vinařských obcí Daníž. 

 
Vinařskými obcemi znojemské vinařské oblasti (podle Přílohy č.1 k 

vyhlášce č. 189/1995  Sb)  jsou v současné době obce : 
Bohutice, Borotice, Božice, Branišovice, Břežany, Damnice, Dobšice, 
Dyjákovice, Dyjákovičky, Havraníky, Hnanice, Hodonice, Horní Dunajovice,  
Hostěradice, Hrádek, Chvalovice, Jaroslavice, Kuchařovice, Mackovice, 
MašoviceNový Šaldorf, Olbramovice, Oleksovice, Prosiměřice, Rybníky, 
Sedlešovice, Slup, Strachotice, Šatov, Tasovice, Těšetice, Troskotovice, 
Trstěnice, Vedrovice, Višňové, Vrbovec, Znojmo (Derflice, Hradiště, Konice, 
Načeradice, Oblekovice, Popice)  Želetice, Žerotice . (Tabulka obcí - příloha 1) 
Mimo to je členem svazku obec Kojetice z okresu Třebíč (s viniční tratí 
Sádek).. 

 

  

Obyvatelstvo a sídla, sociální infrastruktura 
 

Podle sčítání žije v obcích svazku něco přes 28 tisíc obyvatel, při 
celkové výměře katastrů obcí 45 600 ha je  62,2 obyvatel na km². (celý okres 
Znojmo přibližně 69,7 obyvatel na km²). Ve více než třetině obcí není větší 
hustota než 50 obyvatel/km². Mikroregion patří do převážně venkovských 
(podle hodnocení ve SROP). Údaje o obcích svazku v Příloze 1. 

Přirozený  přírůstek je od roku 1995 záporný ve všech okresech 
Jihomoravského kraje. Rozdíly mezi okresy z hlediska hrubé míry přirozeného 
přírůstku, které se v průběhu demografické transformace prohloubily, se však 
v posledních letech snížily. To ukazuje na stabilizaci demografického vývoje s 
tendencí mírného postupného zvyšování přirozeného přírůstku. V okresech 
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Znojmo, Hodonín, Vyškov docházelo i po období rychlého poklesu porodnosti 
v polovině 90. let k dalšímu pozvolnému poklesu hrubé míry přirozeného 
přírůstku a tento trend se zastavil až koncem století. Projevují se ještě rezidua 
poválečné vysoké migrace v obcích příhraničí  - viz Příloha 2. a Příloha 3. 

 

Průměrný věk obyvatel se pohybuje v obcích v intervalu od 33,1 do 
41,1 roků. Z celkového počtu obyvatel je přibližně 52 % ekonomicky činných, 
průměrná nezaměstnanost ve svazku je 14,2 %. Více než 78 % ekonomicky 
činných vyjíždí za prací. Počet podnikatelů celkem (živnostenských listů) bylo 
v roce 2001 v obcích svazku 4298.   

 
Shrnutí slabých a silných stránek ze SWOT  analýzy. 
 

Slabými stránkami 
 
je zejména podprůměrná úroveň nabídky nových pracovních příležitostí, 

dlouhodobě nadprůměrná míra nezaměstnanosti, výrazná diferenciace v 
úrovni vzdělání obyvatelstva (vysoce podprůměrné hodnoty) existence 
značných územních disproporcí v základní vybavenosti bytů, nízká dostupnost 
zdravotnické péče v okrajových částech okresu, neuspokojivé zajištění rychlé 
zdravotnické pomoci, nedostatečná úroveň rozvinutosti sítě specializovaných 
zařízení sociální péče pro rizikové skupiny obyvatelstva, nedostatečná úroveň 
rozvoje infrastruktury volného času. 
 

Slabou stránkou sdružených obcí je dále především nedostatek čistíren 
odpadních vod, odkanalizování staré zástavby, rekonstrukce místních 
komunikací, rekonstrukce občanské vybavenosti. 
 

Slabými stránkami jsou celkově stále nedostatečná vybavenost území 
rozvinutou turistickou infrastrukturou, nedostatečná kvalita turistických služeb 
ve srovnání s vyspělými zeměmi, nízká srovnatelná úroveň příjmů z 
cestovního ruchu, prakticky neexistující regionálně organizační struktura 
cestovního ruchu, malý počet incomingových organizátorů zahraničního 
cestovního ruchu, výrazná sezónnost cestovního ruchu (nedostatek příležitostí 
v zimní sezóně). 

 
Slabé stránky jsou dále nedostatečné technické a finanční zabezpečení 

činnosti regionálních institucí, nedostatečná koordinace mezinárodní 
spolupráce, neuspokojivá jazyková vybavenost . 

 
 

 Silnými stránkami 
 

svazku je ve využití historických tradic, (první zmínky o obcích jsou 
většinou již ze třináctého století, - u Dobšic, Strachotic z dvanáctého a u 
Hrádku a Slupi jsou první písemné zmínky dokonce z jedenáctého století). 
Další silnou stránkou je zejména využití místní tradice vinohradnictví a 
vinařství. Réva vinná patří k historickým a tradičním kulturám na Znojemsku, 
kdy v minulosti rozvoj vinohradnictví a vinařství znamenal i rozvoj města, obce 
a oblasti. V okrese Znojmo eviduje ČSÚ 2414,42 ha registrovaných vinic, 
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podle pěstitelů dokonce 2621,0 ha vinic. Viničních tratí je 213, pro budoucí 
období se navrhuje 148 tratí. Plocha viničních tratí je celkem 7402,5 ha. 
Přehledná tabulka viničních tratí Znojemské oblasti viz Příloha 5. Podle 
registrace vinic jsou největšími vinařskými obcemi ve Znojemské vinařské 
oblasti obce: Vrbovec 264 ha, Hostěradice 123 ha, Hrádek 88 ha, Tasovice 83 
ha, Božice 81 ha, Miroslav 78 ha, Horní Dunajovice 69 ha, Chvalovice 66 ha, 
Havraníky 59 ha, Hrušovany n. J. 50 ha, Sedlešovice 50 ha, Jiřice 48 ha, 
Oblekovice 45 ha, Oleksovičky 44 ha, Konice 42 ha a Krhovice 40 ha vinic. V 
18 vinařských obcích  nejsou žádné vinice registrovány.  
 

Silnými stránkami je dále celkově nadprůměrná kvalita životního 
prostředí v kontextu celé ČR, nadprůměrná úroveň přirozené úrodnosti 
zemědělských půd, relativně nízký podíl lesních porostů ohrožených imisemi, 
vyhlášený Národní Park Podyjí. 
 

Silnou stránkou může být dále vzájemná informovanost obcí 
s rozšířením informačních systémů a společná nabídka kulturních a 
společenských akcí, kterých existuje široká  paleta. 
 

Silné stránky jsou dále geografická poloha kraje z hlediska 
zahraničního turistického ruchu, nabídka atraktivit zajímavých i v 
mezinárodním kontextu, dobré možnosti venkovské turistiky ve vazbě na 
regionálně specifické atraktivity (vinařství, folklór) ,nabídka velkého množství 
značených turistických tras (včetně cyklotras), poměrně hustá síť 
zprostředkovatelů turistických služeb, zpracování turistického regionálního 
produktu „Jižní Morava„. 

 
Mezi silné stránky patří využití zkušenosti s regionální přeshraniční 

spoluprací s Rakouskem  a již navázaná spolupráce měst a obcí se 
zahraničím, existence regionálních institucí . 

 
 

Předpokládané přínosy  
 
pro obce při vstupu do svazku, jsou očekávány v řešení slabých stránek 

regionu, zejména ve zvýšení turistického ruchu s vinařskou turistikou, rozšíření 
pěstování vína, společná propagace vinařství, výměna a předávání zkušeností 
obcí, rozvoj spolupráce s obcemi v zahraničí, zejména sousedního Rakouska, 
řešení tíživé nezaměstnanosti, řešení technické, občanské a sociální 
infrastruktury v regionu. 
 

Současné orgány svazku a statutární orgán 

a) valná hromada 
b) předsednictvo svazku 
c) předseda svazku 
d) místopředseda svazku 
e) revizní komise 
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Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku. Schází se nejméně jednou 
ročně. Jako mimořádná valná hromada může být svolána i na žádost jedné 
třetiny řádných členů Svazku. 

Valná hromada schvaluje a pozměňuje stanovy Svazku, volí předsednictvo, 
předsedu, místopředsedu a revizní komisi Svazku. 

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Svazku v 
uplynulém období a zprávu revizní komise. Rozhoduje o ukončení členství 
jednotlivých členů i o ukončení činnosti Svazku. 

 Předsednictvo Svazku je voleno valnou hromadou a je 5ti členné. 

Předsednictvo Svazku rozhoduje o záležitostech Svazku v období mezi 
jednáním valných hromad. Zprávu o své činnosti předkládá valné hromadě 
Svazku ke schválení. 

Funkční období členů předsednictva, předsedy, místopředsedy a členů revizní 
komise je 4 leté a je shodné s Funkční obdobím zastupitelstev obcí, přičemž 
do uvedených funkcí mohou být jejich členové voleni opakovaně. 

 
 

 

2 Dosud uplatňované politiky v regionu 
 

Jednotlivé obce svazku mají zpracovaný svůj program obnovy obce a 
od vyhlášení je uplatňován v jednotlivých obcích Program obnovy venkova. 
Obce uplatnily v rámci programu žádosti o dotace nejprve samostatně a od 
ustavení mikroregionu  na společné dotační tituly. 1 až 7. 

Po vyhlášení programu SAPARD byly připraveny projekty společné i 
projekty obcí v kole TEST a v obou řádných kolech. Příloha 6. 

Připraveny a podány byly projekty v programu Phare CBC zaměřené 
na přípravu videoprogramů o vinařských obcích a rodech, na vytváření 
vinařských naučných vinařských cyklostezek a d. 

Podle prvního znění programu rozvoje mikroregionu byly zpracovány 
informativní údaje o projektech pro předběžné alokace prostředků ROP – 
Příloha 8. Pro projekty SAPARD byl vypracován logický rámec za celý 
program pro občanské stavby a technickou infrastrukturu Příloha 9.  

Obdobně byl logický rámec zpracován pro žádost o dotaci z POV na rok 
2004. 

Zájem o realizaci projektu s podporou strukturálních fondů byl vyjádřen 
v roce 2003 zpracováním podkladu (tabulky),  zaslané na MMR ČR. Příloha 
10. 
 

 

  3   Podněty a strategie rozvoje regionu 
 

Pro zpracování aktualizace tohoto programu a jeho dílčích projektů byly 
starosty zúčastněných obcí přijaty tyto zásady : 
 
1 Program vychází z výchozích podkladů pro stanovení priorit programu, 

zejména : 
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Nařízení rady Evropského společenství 
Národního rozvojového plánu (RDP) ČR 
na léta 2000 až 2006    

        (Strategické cíle a směry  
  regionálního rozvoje ČR( 

     2 Přihlíží se k operačním programům 
 

OP Průmysl a podnikání  
OP Rozvoj lidských zdrojů  
OP Infrastruktura 
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
Iniciativa Equal, 
Iniciativa Interreg, 

 
3 Zejména je hledán soulad se Společným regionálním operačním 

plánem a jeho specifickými cíli : 
 

 

Zvýšit prosperitu regionů rozvojem vytvářením nových 

pracovních příležitostí. 

Všestranně zkvalitnit regionální dopravní a informační 

infrastrukturu při respektování ochrany životního prostředí. 

Zlepšit životní podmínky obyvatel,  

Zvýšit podíl cestovního ruchu 

 
4 Při zpracování prvního znění byly zohledněny  
 
  Regionální operační program NUTS II  JV  
  Strategie rozvoje Brněnského kraje 
  Integrovaný program venkovského mikroregionu 

Programy rozvoje obcí 
   Programy obnovy vesnic    

 
5 Aktualizace programu rozvádí v regionálních podmínkách  
 

Program rozvoje Jihomoravského kraje v jeho částech : 
  A  Ekonomika 
  B  Obyvatelstvo a sídla, sociální infrastruktura 
  C  Technická infrastruktura 
  D  Životní prostředí a přírodní zdroje 
  E  Cestovní ruch 
  F  Mezinárodní spolupráce 
 
6 Tato aktualizace dále upřesňuje dosud zpracovaný program, předchozí 

aktualizace a doplnění vizí.  
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7 Uplatněna byla rovněž Pravidla pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu v rámci programu LEADER ČR 

  
8 Tato aktualizace Integrované rozvojové strategie venkovského 

mikroregionu byla připravena za účasti místní akční skupiny složené z 
místních podnikatelů, zástupců místních neziskových organizací, 
místních aktivních občanů a pamětníků a ze zástupců veřejné správy. 
(Externí poradci a projektanti byli pouze pomocnou službou místní akční 
skupiny.) 
Byly použity řízené plánovací diskuse, brainstorming, místní veřejné 
schůze a konference, s doplněním účelovými průzkumy. 

 
    

  4     Hlavní vize, územní strategické cíle 
 

Na poznatky získané z analytické části  navazuje strategická část plánu 
rozvoje mikroregionu. Na základě výsledků z předchozích analýz si členové 
mikroregionu  - formulovali vizi a strategické cíle mikroregionu (představa o 
budoucí hospodářské,  sociální a kulturní situaci). Dále si členové 
mikroregionu stanovili na základě profilu a SWOT analýzy prioritní oblasti 
rozvoje. Stanovení prioritních oblastí tvoří ukazatele pro rozhodování o 
nutných opatřeních a rozvojových aktivitách, které povedou k naplnění 
představ, vyjádřených strategickými cíli. Rozvojová aktivita obsahuje výstup 
(co má být uděláno), dílčí kroky (jakým způsobem), způsob financování, 
termín plnění, osoby či instituce odpovědné za realizaci aktivit apod. 

Na zpracovaný plán rozvoje, který je základním článkem pro další rozvoj, 
budou navazovat individuální projekty dílčího významu, které budou zaměřeny 
jednak na řešení věcné problematiky, týkající se mikroregionu jako celku a 
dále pak na řešení problematiky týkající se jednotlivých obcí a podnikatelských 
subjektů v daném mikroregionu. 

  

  Územní strategie vychází ze základní vize : 
 

Základním východiskem – vizí  programu rozvoje je udržitelný rozvoj 
regionu, tedy zvyšování životní úrovně a blahobytu obyvatel při zachování 
přírodních hodnot a dalších prvků ekosystémů pro současné i příští generace 
s cílem vytvořit vhodné podmínky pro zlepšení sociálně ekonomické situace 
v regionu, podpora sociálního a kulturního rozvoje obcí, zvýšit přitažlivost 
regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky 
 

Strategické cíle:     
 

Zvýšení zaměstnanosti, vytvoření nových pracovních míst, 
zejména 
 podpora a rozvoj prospěšných podnikatelských aktivit, vedoucích 

k prosperitě mikroregionu, rozšíření vzdělání, snížení stávající 
nezaměstnanosti  

  

zvýšení využití území a jeho všestranná kultivace, 
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 rozvoj technické infrastruktury v sídlech mikroregionu při 
minimalizaci dopadů na ŽP. 

 v kulturní krajině trvale uchovat typický krajinný ráz se všemi 
tradičními prvky. Zachování mikroregionu jako jedné z ekologicky 
nejčistších oblastí ČR. 
vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bydlení, služeb, vzdělání a 
současně i kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel 
mikroregionu, prevence obyvatelstva.  
 

zvýšení návštěvnosti obcí sdružení.  
 zvýšení atraktivity, rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu 

 

5 Pilotní povaha územní strategie 
  

 Aktualizovaný program předpokládá úzké propojení obecních záměrů 
a záměrů drobných a středních podnikatelů v regionu.  
 

Výsledkem programu budou návrhy potřebných nových služeb a 
drobného podnikání a způsobu iniciování jejich vzniku. Výsledkem bude 
shrnutí rozsahu potřebných služeb a podnikání s předpokládaným počtem 
pracovních míst včetně projednání s místními podnikateli, Agrární, případně 
Hospodářskou komorou. 

  
   Širší zapojení sdružení obcí do společného projektu ERREG III C s 

partnerskými zeměmi Rakouska. 
Územní působnost přesáhne území zúčastněných obcí. Projekty programu 
budou projednány se starosty a podnikateli příhraničních obcí Rakouska. 
Společné řešení dílčích částí programu s obcemi Rakouska přinese další 
zvýšení vzájemné spolupráce. 
 

6 Priority mikroregionu, projekty, opatření 
 

Priority jsou rozděleny do 4 kapitol : 
 
  A  Zlepšení kvality života v oblasti 

B Posílení ekonomického prostředí a zhodnocení místní 
produkce 

   C Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů 
   D Zapojení neziskového sektoru 
 

  
A Zlepšení kvality života v oblasti mikroregionu Znojemských 
vinařských obcí Daníž (téma 1) 

 
Priorita 1 Rozvoj podmiňující technické,  občanské a sociální 

infrastruktury  
 

Odpovídá následujícím prioritám vyšších řádů : 
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- Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství (OPRVMZ) priorita 1 Rozvoj venkovských 
oblastí, opatření 1.2  

- Společný regionální operační program (SROP) –priorita 2 
Rozvoj infrastruktury v regionech, opatření 2.1 Rozvoj 
dopravy v regionech, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v 
regionech, opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských 
zdrojů v regionech a priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, 
opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch,  

- Strategické cíle a směry rozvoje Jihomoravského kraje, cíl 13 
Rozvoj polyfunkčního osídlení, 2.směr Koncepční podpora 
rozvoje venkova 

- Národní program Phare 2003 – část II, grantové schema na 
podporu podnikatelské infrastruktury 

 
Dobudování technické, občanské a sociální infrastruktury je podmiňující 

prioritou v konkrétních místních podmínkách jednotlivých obcí a regionu jako 
celku. 
 
Opatření  : 
           

1 Stavební fond a zachování jeho architektonické hodnoty - 
výběr tradičních a cenných urbanistických celků a staveb pro     
obnovu a rekonstrukci - především vinných sklepů a sklepních 
uliček, případně vytvoření zásad pro novou výstavbu s tradiční 
typologií staveb této funkce. Obnova veřejných prostranství a 
úpravy  

 
2 Dobudování technické infrastruktury - podmiňující rekonstrukci 

zejména sklepů a sklepních uliček, ale i pro dobudování občanské 
infrastruktury, zejména vodovodu, kanalizace, přípojek elektro, 
přístupové komunikace k podnikatelským objektům, k nově 
zastavovaným územím občanské a bytové výstavby. 
Rekonstrukce místních komunikací a části komunikací III.třídy. 
Podpora doplňování sítě cyklostezek a cyklotras. Dostavba 
parkovacích a manipulačních ploch v centrech sídel mikroregionu. 
Pasportizace a rekonstrukce dopravního značení místních 
komunikací v zastavěných územích obcí. 
 

3 Využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie. 
Řešením je příprava, posouzení a výběr vhodných lokalit pro 
vybraná technická řešení. 

 
4 Občanská vybavenost - pro trvale bydlící občany - stav zázemí 

služeb pro místní občany, návrh lokalit a objektů pro jednotlivé 
funkce při upřednostnění zachování stávajícího charakteru 
zástavby, využívání stávajících objektů po rekonstrukci. 

 
5 Prezentace historických kořenů regionu - jednak formou 

výstavy (stálé nebo putovní, případně i pro zahraničí) s prezentací 
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vinařských tradic regionu, tradičních řemesel, typických pro 
region, nástroje, lidové zvyky, tradiční oděvy, předměty dokládající 
způsob bydlení atd . Další prezentace bude vytvořena v síti 
informačních středisek a vybraného informačního centra sdružení 
obcí. Do tohoto opatření je zahrnuta podpora spolkové činnosti . 

 
6 Poskytované sociální služby v regionu, analýza služeb, mapa 

potřeb uživatelů v oblasti sociálních služeb, posouzení nových 
pracovních míst. Zvýšení kvality sociálního prostředí v obcích. 
Péče o starší spoluobčany i zdravotně postižené, rozšíření 
sociálních služeb. Rozšíření zdravotní péče na malých obcích. 

 
 
Cíle opatření : 
 

a) dosažení standardů Evropské unie v občanské a technické                
vybavenosti     

b) uchování kulturního dědictví obcí regionu 
c) zachování a obnova vlastního obrazu vesnic 
d) rozvíjení místních kulturních a společenských tradic 
e) přispění k hospodářskému rozvoji obce, zlepšení napojení obce 

na silniční síť a přispění  ke zlepšení stavu životního prostředí 
(týká se místních komunikací ve venkovských obcí). 

 
B Posílení ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce 

(téma 2) 
 

Priorita 2 Zpracování a odbyt krajových specialit - révových vín      
Znojemské vinařské oblasti 

 
 

Priorita odpovídá následujícím prioritám vyšších řádů : 
 

- OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství priorita 1 
opatření1.1 (aktivita 1.2.2 produkce krajových specialit), 
opatření 1.4, aktivita 1.4.1 Pozemkové úpravy 

- Společný regionální operační program  priorita 4 Rozvoj 
cestovního ruchu, opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro 
cestovní ruch,  

- Strategické cíle Jihomoravského kraje – 2.cíl Podpora 
specifických zemědělských odvětví rostlinné výroby, 1. směr, 
aktivita 4. Podpora rozvoje místního vinařství, 3. cíl 
Zabezpečení trvalé udržitelnosti polyfunkčního využívání 
krajiny , 1. cíl Koncepční ochrana zemědělských a lesních 
půd, 5. cíl Rozvoj ekonomických aktivit, 2. směr podpora 
malého a středního podnikání 

- (Regionální operační program pro region NUTS II 
Jihovýchod., priorita č.2, opatření 2.1 až 2.4). 
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Zpracování a odbyt révových vín znojemské oblasti jako místní 
specifikum bylo společně vybráno jako jedna z rozhodujících priorit všech obcí 
svazku. Opatření, která jsou nutná pro její realizační zabezpečení, jsou 
rozdělena na opatření týkající se zabezpečení vlastní produkce vín a na 
opatření, která jsou podmiňující pro rozvoj produkce.  
Znovín a.s. s výrobou 3-5 mil. lahví za rok, zabezpečí finalizaci a prodej 
pěstitelským skupinám - momentálně zemědělská družstva, společnosti 
s ručením omezeným, středním pěstitelům i drobným, kteří nejsou na trhu   
etablováni. Tato společnost zaměřená na odrůdová Znojemská vína může 
realizovat prodej v supermarketech, vinotékách, hotelových zařízeních a může 
být významným faktorem a přínosem pro obchodní nástup drobných a 
středních výrobců, kteří mohou stavět na značce Znojemského regionu, 
speciálních vinařských polohách a vytypovaných odrůdách.  
V současné době a v budoucnu stále více musí dojít k propojení skupin 
pěstitelů révy s tímto výrobcem.  

 
Na trhu tedy perspektivně zůstanou: 

 
1. drobný výrobce – realizující převážně svá vína doma – počítá se 

s rozvojem 
 

2. střední výrobce, který vznikne náhle nebo z drobného výrobce, postupně 
se bude sdružovat v družstva – realizující výrobky ve vinotékách, 
restauracích i doma 

 
3. silný výrobce nakupující a realizující přebytky, ale také speciality a 

odrůdová vína, tedy celé odbytové spektrum, aby oblast obecně mohla 
konkurovat zahraničním vínům.  

 
Solidním základem by se měla na Znojemsku stát dobrá vína do 6g/l 

zbytkového cukru, vhodná k jídlům běžného dne, ale i pro slavnostnější 
příležitosti. Takovým vínem vyrobeným z místní odrůdy je např. „Znojemský 
muškatel“ vyrobený z odrůdy Veltlínské zelené, které po stránce pěstitelské, 
ale i kvality vín se na Znojemsku nejlépe daří. Na takových vínech, ale i 
dalších specialitách se bude nadále na Znojemsku stavět. 

 
Opatření  : 

        
1 Kategorizace viničních tratí  upřesnění kategorií viničních tratí, výběr   

viničních tratí v jednotlivých obcích svazku. Podmínky výsadby nových 
vinic. Charakteristika potřebných legislativních opatření. Bylo 
zpracováno v roce 2000. 

 
2 Návrh odrůd s přívlastkem a doporučené jakostní odrůdy - výběr 

odrůd, vhodné skladby odrůd, úkoly v oblasti pěstitelské, zpracování 
hroznů a vína.  Opatření zpracováno v roce 2000. 

 
3 Zvyšování úrodnosti půd, ochrana půdy, protierozní opatření -

specifikace rozsahu potřebného zúrodnění půd, opatření ve vodním 
hospodářství - závlahy, odvodnění, hlavní meliorační opatření, drobné 
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zemědělské toky, protierozní opatření, protipovodňová opatření - 
retence vody, údržba rybníků a retenčních nádrží, koncepce souladu 
mezi hospodářským využíváním krajiny a obnovou původního 
krajinného rázu . 

 
4 Územní plánování - podmiňující opatření pro výsadbu nových vinic je 

dořešení vazby kategorizace viničních tratí a územních plánů obcí, 
případně zpracování územního plánu vyššího celku včetně rozboru 
urbanistického charakteru území s návrhem obnovy cenných 
urbanistických celků a vymezení prostoru pro nové. Projekt 
předpokládá digitalizaci územních plánů a vytváření digitalizovaných 
informačních systémů obcí. 

 
5 Pozemkové úpravy - vyhodnocení území z hlediska evidence 

vlastnických vztahů s návrhem způsobu řešení včetně dořešení 
evidence vlastnických vztahů k půdě a přídělů půd. Digitalizace 
dokumentace a její využití v informačních systémech. 

 
6 Podpora zpracování vína u drobných, středních a velkých 

zpracovatelů - sdružování vinařů ve všech dostupných formách, 
vytvoření podmínek v obcích sdružení. Podpora spolkové činnosti 
vinařů. 

 
7 Návrhy na výčepy vína ve vinném sklepě – Výčep vína pod  víchou, 

vyžaduje řešení z hlediska hygieny, živnostenského podnikání a 
vybavení lisoven potřebným vybavením. 

 
8 Obnova řemesel - vytváření předpokladů pro obnovu a rozvíjení 

tradičních řemesel jako košíkáře, bednáře, kováře, broušení skla 
případně další. Společná jednotná prezentace drobných řemesel pro 
všechny obce sdružení. 

 
9 Vytvoření databáze vinařů a dalších podnikatelů, kteří pracují 

v oblasti služeb a ubytování. Vytvoření podnikatelského informačního 
systému. Udržení základních služeb, podpora živnostníků.  
 

 
Cíle priority 
 

a) uchování krajinného rázu, obnova vinic v přírodně nejvhodnějších    
tratích, 

b) uchování kulturních a pracovních tradic regionu     
c) zvýšení hospodářské aktivity 
d) zvýšení ekologické stability krajiny. 
e) podpora  rozvoje vinařství, služeb a vinařské turistiky, podpora rozvoje 

podnikání, opatření  k revitalizaci venkovské krajiny, rozvoji občanské 
společnosti a zlepšení kvality života místních obyvatel a tím i jejich 
stabilizace 

f) přispět k využití místních zdrojů a k rozvoji tradičních řemesel 
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g) přispět ke vzniku nových a k zachování (ochránění) stávajících 
pracovních míst (včetně pracovních míst pro znevýhodněné skupiny) 

h) vytvoření podmínek pro další aktivity  spolkového života 
i) vytvoření podmínek pro podnikatele při obnově zanedbaných 

zemědělských budov - lisoven a sklepů 
 
 
C Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů (téma 3) 
 
 
Priorita 3 Rozvoj cestovního ruchu - vinařské turistiky 

 

Priorita odpovídá prioritám vyšších řádů  
 
- Společný regionální operační program, priorita 2 Rozvoj 

infrastruktury v regionech, opatření 2.2 Rozvoj informačních a 
komunikačních technologií v regionech, priorita 4 Rozvoj 
cestovního ruchu, opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní 
ruch, opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch,  

- Grantové schéma na rozvoj turistické infrastruktury Phare 
2003 – část II. 

- Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje, 
Problémový okruh 2,(2.5.1.1 podpora vinařské turistiky) 

 
 

Rozvoj cestovního ruchu bude koncipován tak, aby jeho rozvojem 
nedošlo k narušení rovnováhy mezi lidským působením a životem přírody. 
V rámci jednotlivých opatření budou projekty zaměřené na pořízení hmotného 
či nehmotného investičního majetku, zejména budov, staveb, strojů a zařízení 
(uznatelnými výdaji však nebude nákup pozemků a budov), rekonstrukci a 
modernizaci hmotného investičního majetku bezprostředně souvisejícího s 
realizací projektu (např. rekonstrukce a obnova památek),na vybudování či 
rozvoj turistických informačních systémů (vybavení informačního centra, 
nákup počítačů, terminálů a vybraného software, základní příslušenství k PC. 
Na pořízení investic do doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (bazény, 
koupaliště, golfová hřiště, zařízení pro zimní sporty, víceúčelové haly, 
parkoviště, odpočívadla, orientační značení apod.). Dále na rozvoj a obnovu 
turistických stezek, cyklostezek, cyklotras a naučných stezek včetně 
doplňkového zařízení a pořízení  nezbytné technické vybavenosti spojené s 
realizací projektu, terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí 
projektu (včetně nákupu zeleně) 
Pro rozvoj vinařské turistiky je třeba zajistit: 

- dobudování infrastruktury ve sklepních ulicích (Priorita 1) 
- projekty rekonstrukce sklepních ulic (Priorita 2 
- spolupráce vinařů ve sklepních ulicích, možnosti návštěv turistů, 
podmínky (Priorita 2 
- zajištění o víkendech v sezóně službu jednoho vinaře v obci, který 
otevře sklep pro turisty (Priorita 2) 

- -vytvoření jednoho druhu vína typického pro oblast nebo pro obec jako 
společného produktu vinařů (Priorita 2) 
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- - vytvoření vinařských stezek s informačními tabulemi o zajímavostech 
oblasti s využitím stávajících turisticky značených tras a cyklostezek 
propojených do Rakouska 
- ke značeným stezkám vypracovat možnosti zastávek a zajímavosti v 
okolí 
- v obcích podporovat jak možnosti ubytování v okolí, tak i vznik 
penzionů i možností pro stanování a kempování v malém rozsahu 
- zpracovat možnosti využití volného času pro turisty při pobytech v 
obcích 
- pro cestovní kanceláře připravit kompletní produkt pro 1-2 denní 
pobyty včetně zprostředkování ubytování 
- zajistit společnou propagaci - nabídku služeb v jednotlivých obcích a 
vytvořit dvě informační centra v návaznosti na hraniční přechody  - Hatě 
ve Chvalovicích,  v Hnanicích a v Šaldorfu - Modré sklepy. 
- tato centra mohou mít i nadregionální význam a zprostředkovávat 
pobyty i v jiných regionech s využitím všech zpracovaných produktů 
(např. spolupráce s Eceat cz aj.) 
- využití společné propagace a internetových stránek 

 
 

 Opatření : 
 

1 Rozvoj turistického ruchu šetrného k přírodě bude odvíjen od 
stávajícího vinařského turistického programu (Znovín,a.s., 
Sdružení znojemských vinařů, a.d.). Předpokládá se dobudování 
podmiňující infrastruktury, rekonstrukce sklepů a uliček a 
nabídka typických vín oblasti. Budou vytvořeny předpoklady 
spolupráce vinařů ve sklepních ulicích, vytvořeny vinařské stezky 
s využitím stávajících značených tras a cyklotras s doplněním o 
zastávky a zajímavosti, zpracovány možnosti využití volného 
času turistů při pobytech v obcích.  

 
2 Podpora rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v obcích 

v oblasti cestovního  ruchu. Podpora rozvoje 
agroturistiky.Vytvoření návštěvnického centra mikroregionu. 
Budování nových cyklotras a zkvalitnění zázemí stávajících 
cyklotras a turistických stezek. Vytvoření naučných a tématických 
stezek. Rozšíření a zkvalitnění, popř. výstavba vesnických 
sportovišť, využitelných pro turisty 
Vytváření podmínek pro rozšíření zimní turistiky 
Využití přírodních památek, chráněných území a krajinného rázu 
pro rozvoj CR. Péče o kulturní památky,  jejich oživení a 
turistické využití - údržba a opravy nemovitých památek, 
záchrana ohrožených, obnovení tradic, s památkami spojených 
Podpora tradičních a iniciace nových společenských (kulturních a 
sportovních) akcí v mikroregionu 

 
3 Přeshraniční turistická spolupráce - využití vzájemné 

propagace sklepních ulic, vinařů vín, společné kalendáře 
kulturních, společenských a vinařských akcí, zájezdy vinařů s 
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odborným zaměřením, společná nabídka upomínkových 
předmětů souvisejících s vinařstvím. Vytvoření návaznosti na 
program Turismus im Grenzraum. 

 
4 Vytvoření informačních center - předpokládá se vazba na 

hraniční přechody - ve Chvalovicích  (Hatě) a Hnanicích. Tato 
centra mohou mít i význam, nadregionální.   Tato centra 
zprostředkují společnou propagaci, využití internetu. Centra 
budou využity i pro další výměnu informací mezi obcemi 
sdružení. Iniciace zavedení funkčního systému distribuce 
informačních a propagačních materiálů. Podílet se na vytváření a 
propagaci oblasti   

 
5 Účast svazku na projektu ERREG - se záměrem podpory 

přeshraničních projektů v oblasti cestovního ruchu a propojení 
infrastuktury pro využití volného času s cílem ekonomického 
oživení regionu. Realizace společných vzdělávacích akcí 
věnovaných problematice vinařství, spolupráce na víceletém 
programu "Osvojování praxe EU pro zemědělství" v příhraniční 
oblasti za účasti rakouských a českých organizací 
(Gutsverwaltung Hardegg, Weinviertelmanagement  s českými 
partnery) 

 
6 Zachování a obnova krajinného rázu regionu. Zajistit 

vypracování studie a realizace obnovy doprovodné zeleně podél 
cest. Vytipování a iniciace ošetření památných stromů. Připravit 
studii k výsadbám zeleně v okolí sakrálních staveb. Realizace 
územních systémů ekologické stability. 

 
 
Cíle opatření: 

   
a) zvýšení dostupnosti informací 
b) zvýšení návštěvnosti obcí 
c) vytvoření nových pracovních míst 
d) vytvoření podmínek pro rozvoj venkovské vinařské turistiky  
e) vyznačené turistických tras, mapa a propagační materiál 
f) poskytování informačních a komunikačních technologií pro 

znevýhodněné skupiny obyvatel (nezaměstnaní, lidé s 
postižením, senioři apod.) 

g) přispět (v místní či regionální úrovni) k rozvoji občanské 
společnosti 

h) tvorba speciálních produktů cestovního ruchu v regionu 
i) vytváření partnerství v oblasti cestovního ruchu  
j) rekonstrukce a obnova památek regionálního významu včetně 

nezbytné doprovodné infrastruktury (kulturní, technické i 
průmyslové památky ve vesnickém regionu) 

k) rozvoj místních informačních systémů cestovního ruchu 
l) rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek, cyklotras a 

naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích 



Svazek znojemských vinařských obcí Daníž   

Trvale udržitelný rozvoj znojemských vinařských obcí 
Aktualizace a doplnění 2004 

 

21 

m) rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z 
hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, 

n)  výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit  
podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v obcích svazku 

 
 

D Zapojení neziskového sektoru 
 

Z dosavadní praxe vyplývá, že pro rozvoj neziskového sektoru je 
nezbytné zajistit podporu všech jeho oblastí. Postupy a techniky 
komunitního plánování budou použity pro všechny oblasti veřejného 
života, protože slouží k tomu, aby se cílové skupiny, jichž se to týká a 
široká veřejnost mohly vyjádřit  a aktivně zapojit do přípravy podkladů 
pro strategická rozhodnutí. Výhoda komunitního plánování je v tom, že 
nevylučuje žádnou oblast veřejného života z tohoto plánování a vede k 
lepšímu zapojování veřejnosti do řešení komunální problematiky od 
nejnižší (obecní) až po krajskou úroveň. Zahrnuje projekty ve značně 
široké škále aktivit - počínaje informováním veřejnosti o komunálních 
problémech přes nejrůznější formy aktivnějšího zapojování občanů  až 
po projekty dlouhodobého charakteru.  

Oblastí projektů je i dosažení lepších znalostí a kvalifikace 
nevládních neziskových organizací při naplňování nového zákona o 
dobrovolnické  službě (zákon č. 198/2002Sb.), který je účinný od 1. 1. 
2003. Dobrovolnictví je jedním ze základních pilířů činnosti nevládních 
neziskových organizací a schopnost získávat dobrovolníky, udržet si je 
a umět využít jejich práce je jedním ze základních potenciálů, které je 
rovněž potřeba rozvíjet. 

 
 Priorita 4 Neziskové organizace v regionu 

 
Odpovídá prioritám vyššího řádu  
 
- Společný regionální operační program, priorita 2 Rozvoj 

infrastruktury v regionech, opatření 2.2 Rozvoj informačních a 
komunikačních technologií v regionech, priorita 3 Rozvoj 
lidských zdrojů v regionech, opatření 3.1 Infrastruktura pro 
rozvoj lidských zdrojů v mikroregionech, opatření 3.2 Podpora 
sociální integrace v regionech 

 
Opatření 
 

1. zřízení a provoz nízkoprahových klubů pro 
neorganizovanou mládež (zejména s návazností na 
programy specifické primární prevence na školách, 
sociální práci v terénu a poradenské služby včetně 
projektů nízkoprahových a poradenských zařízení, které 
mají smluvně zajištěnou podporu obce - minimálně 
bezplatný pronájem) 

2.  programy komplexní  prevence sociálně patologických 
jevů v komunitě (preventivní programy zapojující 
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dobrovolníky, pracovníky různých profesí, rodičovskou 
veřejnost) 
 
 
Dopad: zkvalitnění spolupráce veřejného, 

soukromého a neziskového sektoru 
 rozvoj činnosti NNO 

rozvoj dobrovolnické činnosti v oblasti NNO 
zvýšení akceschopnosti humanitárních organizací  

 Cíle opatření : 
a) počet nově vytvořených pracovních míst a počet 

zachovaných pracovních míst 
b) počet proškolených pracovníků 
c) zvýšená kvalifikace pracovníků NNO 
d) počet zapojených dobrovolníků do činnosti NNO 

fungování a naplnění poslání humanitárních 
organizací. 

 
 

7 Partnerství, místní akční skupina 
 

Systém řízení projektu 

 

Pro efektivní realizaci rozvoje mikroregionu,se předpokládá ustavení 
místní akční skupiny.  

Místní akční skupina (rada mikroregionu) bude mít hlavní roli při řízení 
rozvoje mikroregionu. Dále je uvažováno o vytvoření funkce koordinátora a 
odborných pracovních skupin.  

 

Místní akční skupina (rada) mikroregionu  

Místní skupina bude komunikovat s významnými rozhodujícími 
subjekty, vykonávat činnost podporující realizaci navržených rozvojových 
priorit a opatření, koordinovat návaznost jednotlivých aktivit i zajišťovat 
všeobecnou informovanost. Rada mikroregionu bude podporována ve své 
činnosti odbornými pracovními skupinami a její “pravou rukou” se stane 
koordinátor. 

Místní akční skupina je v této aktualizaci formulována nově. Posuzuje 
se formální ustavení jako obecně prospěšná společnost. Je připravován 
stutut..  

 
Místní akční skupina bude pracovat ve složení : 

 
  Předsednictvo svazku : 

starosta obce Bohutice Rudolf Rozbořil 

starosta obce Božice  Ing. Zdeněk Čurda 

starosta obce Hnanice  Jiří Musil 

starosta obce Nový 
Šaldorf-Sedlešovice  

Bohumil Suchý 
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starostka obce Šatov  Ing. Františka Jahodová 

        
  Podnikatelé : 

 Znovín, a.s. Šatov   
  Vinař fyzická osoba  
  Vinař      
 Agentura Znojmia   
  
  Ostatní : 
 Zástupce NNO 
 Ústřední kontrolní a 
 zkušební ústav   
 Národní park Podyjí   
 Senátorská kancelář  
  

 

Odborné skupiny 

Odborné skupiny budou pracovat jako poradní nástroj pro starosty obcí 
mikroregionu, radu a koordinátora. Pracovní skupiny budou rozpracovávat 
jednotlivé rozvojové projekty mikroregionu Členy budou jmenováni odborníci 
na konkrétní oblasti z řad obcí, podnikatelů, škol, spolků apod. 
 

 
Zastupitelstva obcí  

 
Zastupitelstva obcí v souhlase s programem spolupracovala a budou 

spolupracovat na vypracování a  postupné realizaci společného "Programu 
rozvoje obcí. Zastupitelstva zahrnula akce "Programu rozvoje"  do svých 
Programů obnovy (rozvoje) vesnice, projednala jednotlivá realizační opatření 
včetně návrhu jejich financování. Zastupitelstva podávají návrhy na změny a 
doplnění společného programu 

 
Svazek znojemských vinařských obcí Daníž 

 
Podle stanov svazku program projednává předsednictvo svazku s 

partnery mimo svazek, připravuje potřebná stanoviska za svazek, kontroluje 
plnění jednotlivých projektů a úkolů, svolává valnou hromadu k projednání 
rozhodujících úkolů.  

 
  Statutárním zástupcem  je  : 

Předseda svazku  - starosta obce Hnanice, pan Jiří Musil, r.č.: 
471029/455, bytem Hnanice, Znojemská 96, 669 02, Znojmo. 

 Účetní : 

 Programový výbor : 

 Výběrová komise : 
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Koordinátor 

Osoba pomáhající starostům obcí, odpovědná za realizaci aktivit 
navrhovaných ve strategii mikroregionu, odborně způsobilá k přípravě 
a předkládání projektů, vnější komunikaci apod. Koordinátor bude 
komunikovat se všemi členy mikroregionu, informovat o možnostech získání 
finančních prostředku z dotačních titulů k realizaci akcí vytýčených ve 
strategickém plánu. Úkolem koordinátora je také zajištění pravidelné 
aktualizace strategického plánu.   

 
Komunikace  
 

Předpokládaná strategie komunikace v mikroregionu zahrnuje činnosti : 
 

1 Komunikaci i spolupráci s občany: 
 

Efektivní komunikace, přenos informací od samosprávy směrem 
k občanům. Hledat a využívat vhodné nové formy, způsoby komunikace 
veřejného sektoru. Radniční listy, místní, obecní zpravodaje, setkání, 
ankety, webové stránky, průzkumy mezi občany. 
Hlavní cílovou skupinu představují občané. Z praktického důvodu se 
rozdělí do podskupin :  
 Důchodci 
 Rodiny s dětmi 
 Nezaměstnaní 
 Postižení 
 Jiné 
 
2 Informovanost, zapojení podnikatelů a ostatních subjektů do 

přípravy strategie 
 
3 Pořádání seminářů starostů 
 
4 Pořádání seminářů s neziskovými organizacemi. 

 

 
 
8 Předpoklady a možná rizika realizace projektu 

 
Vnějšími předpoklady realizace projektu je pouze dostatek disponibilních 

finančních zdrojů. Podmínky musí být splněny, aby bylo možné projekt 
uskutečnit. Nejsou známa vnější rizika, která by mohla ohrozit realizaci 
projektu. Vliv příspěvku na realizaci projektu vytvoří předpoklady pro další 
rozvojové programy obcí. 
Pro jednotlivé projekty budou použity procesy analýzy a řízení rizika  
 

 

9 Zásady zpracování projektů mikroregionu 
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Pro vypracování projektů jsou použity zásady převzaté z obecné 
metodiky.  

Podle ní jsou projekty rozděleny podle věcné struktury na : 

  jednotématické - zaměřené na jedno věcné téma  

 vícetématické - sdružující více věcných témat současně. 

První skupina projektů se soustřeďuje na vyřešení jednoho uceleného 
problému, druhá skupina projektů řeší souběh problémů několika. 

Podle délky řešení jsou projekty rozděleny na : 

 krátkodobé (do jednoho roku, nebo s realizací v běžném kalendářním 
roce), : 

 střednědobé (2 - 4 roky)  

 dlouhodobé (více než 4 roky, v případě strukturálních  fondů sedmileté). 

Podle věcného použití finančních prostředků se rozlišují: 

 projekty investiční zaměřené na modernizaci technologií,  staveb apod., 
hrazené z investičních prostředků;  

 organizační, orientované především na zlepšení organizace  hmotných 
a finančních toků. Jejich úhrada jde především  z neinvestičních 

prostředků. 

 

10 Seznam akcí a orientačních nákladů,vazba na 
priority 

 
 Z podkladů jednotlivých obcí jsou v příloze zpracovány jako otevřený 
dokument tabulky priorit regionu : 
                Technická, občanská a sociální infrastruktura 
  Ekonomické prostředí 
  Cestovní ruch 
  Neziskové organizace, infrastruktura pro lidské zdroje 
 
V tabulkách jsou plně zvýrazněny projekty připravené pro realizaci. Tabulky budou 
podle výsledků realizací a vytváření nových projektů průběžně doplňovány. 
V samostatné příloze jsou předpokládané projekty technické infrastruktury rozděleny 
na ČOV a kanalizace (předpokládané náklady 796 750 tis Kč) a místní komunikace 
(předpokládané náklady 100 700 tis.Kč). 
 
 
 
Souhrn projektů podle priorit je v tabulce. Celkové náklady jsou odhadnuty včetně 
projektů dosud stavebně nepřipravených  
 
Priorita regionu  Počet Priorita  Jiné Předpoklad Předpoklad 

   projektů SROP  žádostí 04 nákladů 
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1 Podmiňující infrastruktura      

1.1 zach.arch.hodnoty  11 4.2.2. PRV  772385 

1.1.1 byty sociální   6  MMR byty  105300 

1.2 dobudování technické  34  kraj, Phare  914950 

1.4 občanská vybavenost 8  vl.zdroje  51700 

        

2 Zpracování a odbyt krajových specialit     

2.7 návrhy na výčep vína  2  jiné  500 

2.9 jiné podnikání  3  OPPP  21002 

        

        

3 Rozvoj cestovního ruchu, vinařská turistika     

3.1 rozvoj šetrný k přírodě 3 4.2.2. OPI  6500 

3.2 podpora služeb  48 4.2.2.  16 326650 

3.3 přeshraniční spolupráce 1    0 

3.4 vytvoření inf.center  3 2.2.   850 

3.6 zachování krajinného rázu 4  OPI   16000 

        

4. Neziskové, infra pro lidské zdroje     

4.1 zřízení a provoz klubů 1 3.1.  1 800 

4.2 programy komplexní sociální       

  prevence 4 3.1.  1 34000 

   
 
 

 

        11   Monitoring a hodnocení.  
 

  Pro výběr a hodnocení projektů budou před zpracováním žádosti 
použita obecná kriteria  
   Originální nebo inovační projekt 
   Umístění v obci do 2000 obyvatel 
   Příznivý vliv na životní prostředí 
   Využívání obnovitelných zdrojů energií 
   Tvorba nových pracovních míst 
   Uplatnění rovných příležitostí 
 

 

Další specifická kritéria pro jednotlivé projekty budou zejména : 
 

- zlepšení základního vybavení nebo služeb v obci 
- zvýšení společensko-kulturních aktivit v obci 

- diverzifikace činností zemědělských subjektů 
- rozvoj místní tradiční produkce 
- zvýšení počtu obchodních akcí 
- obnova kulturní památky, zhodnocení kulturního dědictví 
- založení nových neziskových subjektů 
- zvýšení odbytu místní produkce 
- zvýšení příjmů rodiny příjemce 
- rehabilitace přírodní lokality., zvýšená ochrana přírody. 
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- zvýšení návštěvnosti mikroregionu, ,  
 

Podle zařazení k operačním programům budou hodnocena kriteria : 

 
 Rozvoj podnikání : 
 

Kvalitní podnikatelský záměr, dosahuje pozitivních  ekonomických 
efektů 

Umožní vznik nových, dlouhodobě stabilizovaných pracovních míst 
(včetně pracovních míst pro znevýhodněné skupiny) 

Přispěje k zachování (ochránění) stávajících pracovních míst (včetně 
pracovních míst pro znevýhodněné skupiny) 

 Přispívá k využití místních zdrojů a k rozvoji tradičních řemesel 
Přispívá k rozvoji inovačního podnikání   
Zaměřuje se na obnovu a rekonstrukci nevyužívaných objektů určených 
pro podnikání 

Bude využívat obnovitelných zdrojů energie 
  
 Infrastruktura . 
 

Přispěje k hospodářskému rozvoji obce, zlepší napojení obce na silniční 
síť a přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí (týká se místních 
komunikací ve venkovských obcí). 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 
(zavedení internetu pro veřejnost ve škole nebo knihovně, zavedení 
širokopásmového připojení, poskytování informačních a komunikačních 
technologií pro znevýhodněné skupiny obyvatel -nezaměstnaní, lidé s 
postižením, senioři apod., bude realizován v obci do 2 tis.obyvatel, 
případně v odlehlém území, Umožní vznik nových přímých pracovních 
míst). 

 
 Rozvoj lidských zdrojů v regionech : 
 

Projekt obsahuje  průkazný program budoucího využívání realizované 
investice a  

schopnost jeho samofinancování. 
Projekt zabezpečuje rovný přístup ke vzdělávacím a dalších sociálním 
službám pro všechny skupiny obyvatelstva, zvláště ve vztahu k 
znevýhodněným skupinám 

Projekt umožní vznik nových přímých pracovních míst 
Projekt se zaměřuje na znevýhodněné skupiny obyvatel, jejichž 
podpora je z místního či regionálního hlediska obzvláště potřebná (na 
základě analýzy potřeb) 

Projekt přispěje (v místní či regionální úrovni) k rozvoji občanské 
společnosti 

Efektivnost projektu (v dané oblasti podpory), zejména vazba nákladů 
projektu a rozsahu poskytovaných služeb; 

Komplexnost poskytovaných služeb (zejména z hlediska schopnosti 
zlepšit situaci znevýhodněných skupin a začlenit je do společnosti 
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Projekt bude životaschopný i po skončení dotování ze SROP (žadatel 
má zajištěny zdroje provozního financování), princip partnerství nebude 
přerušen. 

Žadatel vytvoří v souvislosti s projektem nová přímá pracovní místa 
  

Rozvoj cestovního ruchu 
 

Přínos projektu pokud jde zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu (v 
příslušném regionu) 

Vliv projektu na budoucí rozvoj cestovního ruchu (v úrovni ČR nebo v 
příslušném regionu) 

Potřebnost rozvoje malých a středních podniků (podnikajících v 
cestovním ruchu) v příslušném regionu v souvislosti s nákupem služeb. 
Musí jít o kvalitní podnikatelský záměr, který dosahuje pozitivních 
ekonomických parametrů . 

Nepřímý vliv projektu na budoucí vytváření nových pracovních míst v 
oblasti cestovního ruchu 

 
 Dále budou při zpracování žádosti projekty porovnávány  podle hlavních 
výběrových kriterií publikovaných v materiálech prooperační programy.  

 
 
 
Program byl projednán v předsednictvu svazku a schválen na valné hromadě 
obcí svazku.  

 

 

V Hnanicích, listopad 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seznam příloh :  
 
  0 Současné orgány svazku obcí 
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1 Tabulka obcí svazku 
2 Migrace obyvatel v příhraničních oblastech 
3 Vývoj hrubé míry přirozeného přírůstku obyvatel 

v okresech Jihomoravského kraje (1999 – 2002) 
4 Charakteristika vinařských obcí ve Znojemské 

vinařské oblasti k 31.12.2003 
5 Přehledná tabulka viničních tratí znojemské oblasti 
6 Zpracované a získané projekty pro program SAPARD 
7 Strategické cíle a směry programu rozvoje, aktivity 

uplatněné v programu  
8 Informativní údaje o projektech pro potřeby 

předběžné alokace prostředků ROP 
9 Logický rámec pro projekt SAPARD 
10 Předběžný zájem o realizaci projektu s podporou ze 

strukturálních fondů (tabulka) 
 

11 Tabulky projektů (stav k 17.4.2004) 
Priorita 1 regionu Technická, občanská a sociální 
infrastruktura 
Priorita 2 regionu Ekonomické prostředí 
Priorita 3 regionu Cestovní ruch 
Priorita 4 regionu Neziskové organizace a 
infrastruktura pro lidské zdroje 
Technická infrastruktura nezařazená 
 
Souhrn projektů podle priorit 

 
 

 


