
 

 

Schválení dotace z programu INTRERREG 
Brno 14.6.2006. V rámci realizace projektu Rodinné pasy v Jihomoravském kraji si mohou jeho 
organizátoři připsat další úspěch. 8. června byla totiž schválena dotace, která pokryje jeho 75% 
nákladů. Jedná se o zásadní fakt, který umožní projekt dále rozvinout a úspěšně zafinancovat. 
 
Dotace z programu INTERREG 
Program INTERREG patří mezi tzv. Iniciativy Evropských společenství. Jsou to programy navržené 
Evropskou komisí s cílem najít společná řešení problémů, které se dotýkají všech členských států. 
INTERREG patří z hlediska finančního objemu i územního rozsahu mezi nejvýznamnější Iniciativu EU (s 
celkovou alokací zhruba 5 mld. EUR na období roků 2000 až 2006). Dotace, která byla projektu 
Rodinné pasy schválena, se týká iniciativy Interreg IIIA, která podporuje přeshraniční spolupráci 
sousedících regionů. Na česko-rakouské hranici byla vyhlášena 1.7.2004. Jejím všeobecným cílem je 
zvýšení konkurenceschopnosti pohraničí a trvalé zlepšení životních podmínek obyvatel. 
 
Pravidla čerpání schválené dotace projektu jsou následující. Výdaje budou z 20% hrazeny z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, z 5% ze státního rozpočtu a ze 75% spolufinancovány z prostředků Iniciativy 
Interreg IIIA. Základním předpokladem pro přidělení dotace byla podmínka, že Jmk ze svého rozpočtu 
zajistí předfinancování projektu do výše celkových nákladů projektu (4.994.787 Kč). 
 
Předání prvních pasů 
15. května tohoto roku se odehrála prozatím největší událost, kterou mohli účastníci projektu 
zaznamenat. V divadle Reduta byly totiž předány první Rodinné pasy. Rodiny, většinou za početného 
doprovodu dětí, přebraly z rukou hejtmana Jihomoravského kraje, Stanislava Juránka, prvních padesát 
karet. Pro úplnost dodejme, že ve skutečnosti má každá rodina Rodinné pasy dva. A to proto, aby 
čerpání slevy nebylo vázáno na jednu osobu rodiče. Do této chvíle bylo již celkově vydáno 3000 karet, 
které mohou majitelé plně využívat. 
 
V polovině měsíce června mohou organizátoři úspěšně bilancovat. Ke dnešnímu dni nabízí rodinám 
s alespoň jedním dítětem do osmnácti let slevy celkem 5600 obchodních míst. Každým dnes se hlásí 
další a další. Do konce měsíce června bude mít většina obecních úřadů v rámci našeho kraje 
k nahlédnutí katalog s jejich seznamem. Zájem o projekt je také ze strany uživatelů, kde můžeme v  
napočítat již 6152 rodin. Zajímavostí je, že se jich za posledních 14 dní přihlásila téměř tisícovka.  
 
Doprovodná soutěž „Obec pozorná k rodině“ 
Motivačním faktorem pro zapojení do projektu zejména ze strany poskytovatelů slev a služeb bude 
soutěž „Obec pozorná k rodině“. S jejím vyhlášením se počítá na 1. července. Ve své podstatě půjde o 
hodnocení přístupu přihlášených obcí k rodinám. Mezi předpokládaná kritéria můžeme jmenovat 
přímou i nepřímou finanční podporu rodin, organizování zájmových kroužků a akcí, bezbariérový 
přístup, bytovou politiku, půjčky na bydlení atd.  
 
Radní Marie Cacková hodnotí dosavadní průběh projektu: “Přípravy a samotná realizace projektu 
Rodinné pasy nesou první úspěchy. Nejde jen o počet přihlášených, ale hlavně o zkušenosti účastníků. 
A ty jsou veskrze pozitivní. Navíc nám zásadním způsobem napomůže schválení dotace z programu 
INTERREG. Rozšíří se tak např. možnosti, jak propagovat celý projekt, jakými doprovodnými aktivitami 
jej budeme moci podpořit. První z nich je doprovodná soutěž „Obec prospěšná rodině“. 
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