Znojmo - město s přívlastkem

Spolupráce s městem Znojmem
Projekty na regeneraci historického jádra
města Znojma a na podporu marketingu
cestovního ruchu jsme zpracovali do historicky první výzvy Regionálního operačního
programu Jihovýchod na počátku roku
2008. Mimo oblast projektů financovaných z EU fondů naše společnost pro město
Znojmo pracuje také v oblasti hospodaření
města. Pravidelně sestavujeme rozpočtové
výhledy, které městu umožňují střednědobé finanční plánování, tzn. že město může
uvažovat o svých finančních zdrojích
a potřebách v horizontu delším než jeden
rok, což je důležité pro plánování investičních potřeb a analýzu možností využívání
návratných finančních prostředků pro jejich
financování.

„Úhrn podpory, kterou společnost
AQE advisors pomohla městu
Znojmu získat na předložených
projektech, činí téměř čtvrt
miliardy korun. Za těmito
úspěchy stál profesionální
přístup, odbornost a zkušenosti
pracovníků AQE advisors.“
Ing. Bohumila Radkovská,
oddělení investic MěÚ Znojmo

Kontaktujte naše specialisty
David Brtna
projektový manažer senior
tel.
+420 542 213 199
mail
brtna@AQE.cz
Lukáš Nehyba
poradce senior
tel.
+420 542 213 199
mail
nehyba@AQE.cz

Jihomoravské město Znojmo je bývalé okresní město, dnes město s rozšířenou působností. Leží na levém břehu řeky Dyje, 55 km jihozápadně od
Brna a 75 km severozápadně od Vídně. Hranice Rakouska probíhá 8 km
od města. V roce 2010 zde žilo téměř 35 tisíc obyvatel. Je druhým největším městem Jihomoravského kraje a historickým centrem jihozápadní
části Moravy.
DŮVODY REALIZACE
Na programovací období 2007 - 13 bylo z Evropských fondů pro Českou republiku
vyčleněno přibližně 720 miliard korun. Významná část této částky je určena na rozvoj
obcí a měst. Municipality, stejně jako i ostatní subjekty mezi sebou o tyto finanční prostředky soutěží prostřednictvím svých projektových záměrů.
Znojmo velmi usilovalo o to, využít pro svůj rozvoj maximum finančních prostředků
z externích zdrojů. Město se chtělo stát ukázkou úspěchu na poli čerpání dotací
z Evropských fondů a turistickým centrem Jihomoravského kraje a severní části Dolního Rakouska. Na pomoc s orientací v oblasti dotačních titulů a rozvojových projektů
se proto město Znojmo rozhodlo využít našich služeb.
SLUŽBY
S městem Znojmem spolupracujeme od roku 2008. Za tu dobu jsme s městem připravili řadu projektů z různých oblastí. Projekty byly zaměřeny na:







zlepšení marketingových možností města
podporu cestovního ruchu
revitalizaci veřejných prostranství
zlepšení dopravní dostupnosti
zvyšování energetické úspory objektů
plánování a řízení zdrojů

Naši experti zpracovali městu a jeho příspěvkovým organizacím žádosti o podporu z několika
dotačních titulů. Mezi hlavní patřil:





Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod
Operační program životní prostředí
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Program rozvoje venkova

BLIŽŠÍ POPIS projektů
 Regenerace historického jádra města Znojma
Projekt řešil rekonstrukci dvou náměstí a přilehlých ulic nacházejících se v centrální
části městské památkové rezervace. Tyto prostory tvoří mimo jiné nejfrekventovanější přístupovou cestu k významným památkám města. Předmětem regenerace
byla výměna povrchů dotčených prostor, změna uspořádání dopravy, rozšíření
městského mobiliáře, rekonstrukce kašny na Václavském náměstí, rekonstrukce
veřejného osvětlení a také zřízení veřejných toalet.
 Město s přívlastkem
Cílem projektu bylo zajistit růst návštěvnosti města zkvalitněním služeb poskytovaných v cestovním ruchu prostřednictvím aktivit zaměřených na marketing, rozšíření
a zatraktivnění poskytovaných služeb. V rámci projektu došlo k pořízení audioprůvodců, instalaci vyhlídkových dalekohledů ve vyšších polohách města, nebo zřízení
funkce ponocného. Dále došlo k rozšíření atraktivity ve znojemském podzemí, a to

otevření prohlídkové trasy s pohádkovými postavami. Město dále získalo prostředky
na svoji prezentaci na veletrzích cestovního ruchu a také na vytištění propagačních
a informačních materiálů.
 Adrenalinové trasy Znojemského podzemí.
Realizací projektu došlo k vyčištění vybraných tras Znojemského podzemí, k vybudování a zabezpečení vstupů do podzemí a instalaci expozic o historii podzemí.
Návštěvníci mají nyní možnost shlédnout podzemní prostory populárně naučnou
formou. Projekt tím podpořil cestovní ruch, a přispěl ke zvýšení povědomí o městě
nejen u nás, ale i v zahraničí.
 Objevte Znojmo
V rámci projektu byla řešena změna navigačního systému ve městě. Nový designově jednotný navigační a orientační systém pokrývá historické a kulturní atraktivity
města. Nový orientační systém a nový přístup k propagaci města umožnil zkvalitnit
informační služby v cestovním ruchu a rovněž využít potenciál regionu.
 Snižování energetické náročnosti budov
Městu Znojmu nebyl lhostejný technický stav městských budov, a proto se rozhodlo
v prvním kroku vypracovat analýzu dotačních možností se zaměřením na dotační
financování energeticky úsporných projektů pro veřejné budovy v majetku města.
Na základě zpracované analýzy technického stavu budov města Znojmo, kterou
jsme pro město zpracovali, se vedení města v dalším kroku rozhodlo pro zahájení
projektové přípravy u deseti vybraných objektů v majetku města. Postupně byly
zpracovány projektové dokumentace a energetické audity k těmto vybraným objektům. Dle stavu projektové přípravy byly následně jednotlivé projekty podávány do
jednotlivých výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí. Mezi úspěšné
projekty se zařadil objekt:
 městského úřadu
 MŠ Armády 9
 MŠ Dělnická

 ZŠ Pražská
 ZŠ Klášterní Znojmo

 Autobusový terminál
Předmětem projektu byla výstavba autobusového terminálu pro dálkovou dopravu
a integrovaný dopravní systém, a terminál pro městskou hromadnou dopravu.
Vznikla parkovací plocha mezi terminály a součástí projektu bylo také zřízení
dopravního informačního systému. Projekt přispěl ke zvýšení komfortu cestování
i zvýšení bezpečnosti cestujících.
 Cyklostezka na ulici Brněnská
Předmětem projektu bylo vybudování stezky pro chodce a cyklisty, která bezpečně
propojí obec Dobšice se Znojmem, tedy místem kam lidé z obce jezdí za prací,
nákupy a zábavou. Tyto dvě místa byla spojena pouze velmi frekventovanou silnicí
I. třídy bez odstavných pruhů a chodníků a přechodů pro chodce.
 Zvýšení potenciálu využitelnosti MěÚ Znojmo
Cílem tohoto projektu, spadajícího do kategorie měkkých projektů, bylo nastavení
interního systému strategického řízení a plánování s důrazem na systém práce
s interními zdroji organizace. V rámci projektu byl připravován pasport všech
dostupných zdrojů, které město může využívat pro svůj rozvoj (lidské zdroje, finanční
zdroje, majetek).
ZÁVĚR
Velká investiční aktivita města Znojma opřená o snahu maximálně využít podporu
z fondů Evropské unie sebou nesla potřebu obrátit se na profesionály v dané oblasti.
Příprava a realizace rozvojových projektů, a s tím spojená specifika, totiž sebou nese
velké nároky na úřednický aparát města. Na počátku programovacího období město
nebylo schopno si vlastními silami poradit s přípravou projektů, které mohly být podpořeny Evropskou unií. Zásluhou našeho metodického vedení pracovníků úřadu při
přípravě projektových žádostí, edukací na reálných projektech a přenosem našich
znalostí a zkušeností, má dnes znojemský městský úřad ve svých řadách tým kvalifikovaných úředníků – odborníků na problematiku EU fondů.
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POMÁHÁME BUDOVAT
EFEKTIVNÍ ÚŘAD

AQE advisors, a.s.
Jsme poradenská společnost poskytující
služby převážně subjektům veřejného sektoru. V oboru poradenství působíme od roku
1991 a díky tomu jsme schopni našim
zákazníkům zajistit kontinuitu, zkušenosti
a tým specializovaných expertů. Unikátní
znalostní databanka, kterou disponujeme,
nám umožňuje v každé činnosti nabízet
našim zákazníkům značnou přidanou
hodnotu. Od vzniku společnosti pak naše
služby využilo již několik set zákazníků
z veřejného sektoru.
Díky velmi těsnému vztahu mezi poradcem
a klientem vzniká pro společnost velmi
silný závazek v rámci realizace každého
projektu.
Za dobu naší existence jsme dokončili již
více jak 1 600 individuálních poradenských
zakázek pro naše klienty z veřejného sektoru. Zkušenosti, které jsme získali nám nejen
pomáhají poskytovat lepší a hodnotnější
služby, ale jsou i pravidelně publikovány
v odborném tisku, prezentovány na celé
řadě tematických konferencí a seminářů
a předkládány jako odborný standard pro
celou řadu návazných aktivit.
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