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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z FONDU VYSOČINY
V ROCE 2009
1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU VYSOČINY V ROCE 2009
FOND VYSOČINY (dále jen FV, příp. Fond) byl zřízen usnesením Zastupitelstva kraje
Vysočina č. 018/02/2002/ZK ze dne 19. března 2002 (Zastupitelstvo kraje zřizuje na základě
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny).
Tento účelový rozvojový fond byl založen jako nástroj regionálního rozvoje. Fond sdružuje
část rozvojových prostředků, které kraj Vysočina na základě promyšlených a transparentních
pravidel poskytuje dalším subjektům působícím v kraji za účelem podpory nejrůznějších
aktivit.
1.1 Alokace Fondu Vysočiny v roce 2009
Alokace FV na rok 2009 byla připravena opět na základě návrhů na vyhlášení grantových
programů od jednotlivých odborů krajského úřadu. Při přípravě návrhů GP bylo přihlíženo
k tomu, aby nedocházelo k dublování finanční pomoci na realizaci projektů i z jiných zdrojů
(stát, EU apod.) než z FV. Rovněž bylo bráno v potaz, zda navrhovaný GP přispěje ke
zvýšení absorpční kapacity kraje s ohledem na zdroje z EU a zejména pak jakým způsobem
GP přispěje k vlastnímu rozvoji kraje. Dále bylo přihlíženo k procentuálnímu rozložení
prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich následného čerpání prostřednictvím
vyhlášených grantových programů.
V roce 2009 byly při tvorbě alokace využity tak jako v předchozích letech nerozdělené
prostředky z předchozího roku (14,8 mil. Kč) a FV byl dále povýšen o částku 63,1 mil. Kč.
Prostředky ve výši 61,1 mil. Kč byly převedeny do FV z přebytku hospodaření za rok 2008 a
částka ve výši 2 mil. Kč určená na realizaci GP Sport pro všechny 2009 pak z rozpočtu kraje
na rok 2009 z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost.
V roce 2009 FV tedy celkem hospodařil s „rozpočtem“ 77,9 mil. Kč. Alokace FV byla
schválena na jednání ZK dne 27. 1. 2009 usnesením č. 0013/01/2009/ZK.
Pro rok 2009 byla zachována struktura finančního rámce v členění hlavních a dílčích
cílů Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK) – tj. dle oblasti, do nichž může rozvojová
pomoc kraje směřovat. Vyhlášením grantových programů tak dochází k naplňování opatření
v jednotlivých dílčích cílech PRKu. Rozdělení prostředků dle struktury PRK ilustruje příloha
č. 1a.
Tab. 1. Přehled schválených alokací Fondu Vysočiny v letech 2002-2009
Nové prostředky (mil. Kč)
Alokace FV (mil. Kč)

2002
81,4
81,4

2003
120,0
159,9

2004
4,0
93,9

2005
60,0
84,1

2006
35,1
65,5

2007
53,2
62,4

2008
67,1
77,1

2009
63,1
77,9

Celkem
483,9
x

V souvislosti s přijetím Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize došlo v květnu
k úpravě alokace FV. Původní alokace byla dne 12. 5. 2009 usnesením ZK
č. 0233/03/2009/ZK upravena převodem částky ve výši 5,3 mil. Kč do dílčího cíle 1.3 z
dílčích cílů 2.1 (1,1 mil. Kč), 2.2 (1,2 mil. Kč), 2.3 (2,5 mil. Kč) a 3.2 (0,5 mil. Kč) na realizaci
GP Naše školka. Na výši celkové alokace neměla tato změna vliv. Tato úprava se týkala
navýšení podpory do oblasti investiční činnosti s předpokladem, že tato zvýšená investiční
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činnost bude mít pozitivní vliv na objem zakázek u drobných místních podnikatelů a
stavebních firem.
Graf 1. Přehled schválených alokaci Fondu Vysočiny v letech 2002-2009
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1.2 Vyhlašování grantových programů Fondu Vysočiny v roce 2009
Od zřízení Fondu jsou zastupitelstvem kraje průběžně vyhlašovány grantové programy
(GP), jejichž účelem je cílené financování nejrůznějších rozvojových aktivit ze strany kraje
Vysočina. Návrhy grantových programů jsou připravovány ve spolupráci odborných komisí
rady, výborů zastupitelstva a odborů krajského úřadu (garantů programů). Všechny
vyhlášené programy vycházejí z cílů a opatření Programu rozvoje kraje Vysočina.
V roce 2009 bylo vyhlášeno celkem 16 programů v souhrnném objemu 61 800 000 Kč.
Všechny tyto grantové programy byly zároveň i v roce 2009 vyhodnoceny. Srovnání
s předchozími roky ukazuje tabulka 2.
Tab. 2. Přehled vyhlášených GP v jednotlivých letech
Počet vyhlášených grantových programů
Rok

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Celkem

Celkem

25
32
40
36
31
27
29
16
236

Objem vyhlášených Průměrná velikost
z toho
z toho
grantového
vyhodnocených vyhodnocených v grantových programů
v Kč
programu
v roce vyhlášení následujícím roce

20
25
29
29
27
25
28
16
199

5
7
11
7
4
2
1
0
37
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49 022 131
72 540 000
90 449 120
74 892 089
67 500 511
60 235 000
79 224 267
61 800 000
555 663 118

1 960 885
2 266 875
2 261 228
2 080 336
2 177 436
2 230 926
2 731 871
3 862 500
2 354 505

Od začátku fungování FV do konce roku 2009 byly vyhlášeny grantové programy
v souhrnném objemu 555 663 118 Kč. Průměrná velikost vyhlášeného GP v roce 2009
dosáhla 3,86 mil. Kč a byla nejvyšší od doby fungování FV. V roce 2009 byly vyhlašovány
GP v průměru o cca 1 – 1,5 mil. Kč vyšší než v předchozích letech. Z důvodu selekce
vyhlašovaných GP v průběhu roku byly vyhlašovány zejména grantové programy zaměřené
na investiční projekty – tyto GP jsou finančně náročnější a mají tedy obecně v průměru vyšší
objem než granty zaměřené na tzv. „měkké projekty“.
Graf 2. Počet vyhlášených grantových programů FV v jednotlivých letech
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Z grafu 2 je názorně vidět, že nejvíce vyhlášených GP bylo v roce 2004 a od té doby až do
roku 2007 docházelo každý rok k jejich poklesu, v roce 2008 se tento trend zastavil. V roce
2009 zejména z důvodu úspor v krajském rozpočtu (12 původně plánovaných GP nakonec
nebylo vyhlášeno) a vyhlašováním GP s větším objemem klesl počet vyhlášených GP na
historické minimum. Poprvé byly všechny GP, které byly v daném roce vyhlášeny zároveň i
vyhodnoceny v tomtéž roce a to z důvodu jejich vyhlášení v první polovině roku 2009.
Programy byly během roku vyhlašovány následovně:
ZK-1-2009, 27. 1. 2009
4 GP
ZK-2-2009, 10. 3. 2009
8 GP
ZK-3-2009, 12. 5. 2009
4 GP
S počtem vyhlášených grantových programů úzce koreluje i celkový finanční objem
vyhlášených GP v daném roce. Rok 2009 byl do určité míry výjimkou, kdy přesto že byl
vyhlášen nejnižší počet GP, nebylo zároveň dosaženo nejnižšího finančního objemu
vyhlášených GP. Přesto díky vyhlašování spíše „větších GP“ byl objem vyhlášených
grantových programů v roce 2009 třetí nejnižší po letech 2002 a 2007 – viz graf 3.
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Graf 3. Finanční objem vyhlášených GP v letech 2002-2009
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Graf 4. Počet vyhlášených GP v roce 2009 dle jednotlivých dílčích cílů Programu
rozvoje kraje

Programy vyhlášené v roce 2009 pokrývají 10 z 18 dílčích cílů PRK – viz graf 4. V dílčích
cílech 1.1 (podpora podnikatelského prostředí), 2.1 (vzdělávání), 2.2 (bydlení), 3.1 (doprava),
3.4 (územní plánování), 4.3 (úspory energie), 4.4 (EVVO) a 4.5 (Agenda 21) nebyl vyhlášen
žádný grantový program. U dílčího cíle 2.2 (bydlení) byly v rámci úpravy alokace převedeny
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prostředky do dílčího cíle 1.3 a nemohl tak být plánovaný GP Bydlete na venkově vyhlášen.
V ostatních dílčích cílech byla schválena nulová alokace a nebylo tedy počítáno s tím, že by
byl v těchto dílčích cílech nějaký GP v průběhu roku vyhlašován.
Graf 5. Objem vyhlášených GP v roce 2009 dle jednotlivých dílčích cílů Programu
rozvoje kraje
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Dle objemu vyhlášených grantových programů byl největší podíl směřován do cílů 1.3 (14,3
mil. Kč), 1.2 (14 mil. Kč) a dále pak do 3.3 (10 mil. Kč) – viz graf 5.
Přehled a stručný popis programů vč. kontaktních osob zodpovědných za administraci je
uveden v příloze č. 2a. Z 16 programů vyhlášených v roce 2009 bylo 13 opakovaných
z předchozích let (stejných či modifikovaných), pouze tři grantové programy byly nově
zaměřené - šlo o GP Jdeme příkladem – předcházíme odpadům, GP Naše školka a GP
Krajina Vysočiny, přestože měl stejný název jako GP z roku 2002.
Souhrnný přehled všech programů z hlediska počtu uspokojených žádostí, výše podpory a
celkového objemu projektů uvádí příloha č. 3a. GP jsou řazeny dle roku vyhodnocení.
Statistika čerpání FV dle dílčích cílů PRK v roce 2009 je uvedena v příloze č. 4a.
Ve zprávě uváděná čísla a statistiky jsou až na výjimky vždy za 17 GP vyhodnocených
v průběhu roku 2009.
1.3 Financování
Všechny prostředky pro grantové programy byly schváleny v rámci finanční alokace
odsouhlasené zastupitelstvem kraje. Objem skutečně vyplacených prostředků se odvíjí od
schváleného způsobu platebních podmínek u jednotlivých programů. Většinou platí, že část
nebo celá platba je vyplacena až po skončení projektu a schválení jeho vyúčtování. Takto
jsou „blokovány“ nevyplacené prostředky ve výši cca 42 mil. Kč. Pouze menší část projektů
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je podpořena zálohovou platbou v částečné nebo celkové výši podpory. Pouze část
prostředků v důsledku nižších skutečných celkových nákladů u projektů příjemců oproti
smluvním není vyplacena vůbec. Nevyčerpané prostředky jsou převoditelné do dalšího
kalendářního roku a zůstávají ve FV. Podrobnější rozklad financování projektů v roce 2009
podle jednotlivých GP je uveden v příloze č. 5a.
Rozdělená podpora k 31.12. 2009:

503 920 859 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2002:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2003:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2004:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2005:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2006:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2007:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2008:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2009:

18 392 869 Kč
40 613 157 Kč
55 219 925 Kč
67 149 679 Kč
61 016 349 Kč
57 283 002 Kč
56 899 860 Kč
68 986 942 Kč

Celková skutečně vyplacená podpora k 31. 12. 2009:

425 561 783 Kč

1.4 Náklady spojené s činnostmi kolem Fondu Vysočiny
Administrace grantových programů klade nároky na pracovní sílu a zahrnuje řadu nákladů.
Příloha č. 6a představuje hlavní druhy nákladů, které se dají vyčíslit nebo odhadnout. Mnoho
úkonů se vykonává v rámci pravidelné pracovní doby a pracovní náplně zaměstnanců kraje
Vysočina a je součástí mzdových nákladů kraje – tyto náklady tvoří nejvyšší položku
z celkových nákladů. Na základě podrobného rozkladu administrace GP, který byl součástí
závěrečné zprávy za rok 2003 vychází průměrná časová náročnost 1 GP na 35-40
pracovních dnů, tj. 2 pracovní měsíce.
Celkové náklady na provoz a administraci Fondu Vysočiny lze tedy pouze odhadovat.
Vyčíslené náklady za rok 2009 činí cca 232 822 Kč (rok 2008 – 305 906 Kč, rok 2007 – 321
007 Kč, rok 2006 – 359 809 Kč), se mzdovými náklady zaměstnanců kraje (včetně
zastřešujících činností) pak cca 2,2 mil. Kč (rok 2008 – 3,4 mil. Kč, rok 2007 – 3,1 mil. Kč,
rok 2006 – 3,5 mil. Kč), což je přibližně 3,6 % z rozdělené částky 61,4 mil. Kč (rok 2008 –
4,7 % z rozdělené částky 72 mil. Kč, rok 2007 – 5,0 % z rozdělené částky 61,5 mil. Kč, rok
2006 – 5,5 % z rozdělené částky 63,5 mil. Kč). Oproti roku 2008 se celkové náklady snížily o
cca 1,2 mil Kč a to zejména díky tomu, že bylo administrováno (vyhodnoceno) o 13 GP
méně než v předchozím roce. Vyšší vyčíslené náklady než v roce 2008 byly pouze u
propagace FV, kdy došlo k nákupu většího množství samolepek FV a pořízení prezentačních
desek a plachty s odkazem na podporu z FV, které budou sloužit i v následujících letech.
Všechny tyto náklady jsou vynakládány mimo rozpočet Fondu. Jedná se o částku
nezanedbatelnou, přesto by se jiným způsobem těžko rozprostřela podpora na 737
nejrůznějších projektů v rámci celého kraje Vysočina. V přepočtu na počet žádostí se jedná
cca o 2 989 Kč na administraci jednoho schváleného projektu (v roce 2008 – 3 305 Kč, v
roce 2007 – 3 181 Kč, v roce 2006 – 4 092 Kč), případně 1 878 Kč na jednu došlou žádost (v
roce 2008 – 2 088 Kč, v roce 2007 – 1 676 Kč, v roce 2006 – 2 104 Kč), jichž bylo celkem
1 173.
Do vyhodnocování projektů se zapojilo celkem 101 hodnotitelů, z toho 27 zastupitelů, 19
členů výborů zastupitelstva a komisí rady kraje (nezastupitelé) a 55 (!) dalších hodnotitelů.
Zástupců garanta grantových programů s právem hlasovacím či poradním bylo jmenováno
celkem 23 (viz příloha č. 8a). Odměny za jejich práci v roce 2009 činí celkem 85 500 Kč,
z toho na členy řídících výborů připadá 59 500 Kč. Z jiného úhlu pohledu lze uvést, že cca 45
% hodnotitelů se do práce pro kraj zapojuje v různých orgánech pravidelně, pro cca 55 %
„nově příchozích“ to byla příležitost seznámit se lépe s činností samosprávy i úřadu. Je ale
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velmi pravděpodobné, že velké množství členů ŘV, kteří nejsou členem žádného orgánu
kraje, nehodnotilo projekty v ŘV poprvé.
2. MONITORING FONDU VYSOČINY
2.1 Změna Statutu Fondu Vysočiny
Ke změně Statutu FV jako základního dokumentu FV došlo na základě podnětu od
Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. Upravený statut FV byl schválený
zastupitelstvem kraje dne 16. 6. 2009 usnesením č. 0309/04/2009/ZK.
Zásadní systémová změna spočívala v zaměření Fondu Vysočiny, a to pouze na
poskytování systémových dotací. Tímto opatřením se v době ekonomické krize předejde
rozmělňování finančních prostředků kraje a ty budou moci být cíleně zaměřovány do
strategických oblastí, které je nezbytné podpořit.
Kromě uvedené systémové změny byly provedeny ještě některé drobné úpravy, které byly
spíše technické povahy (byla doplněna změna Nařízení Evropské komise (ES) č. 1998/2006
ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; bylo doplněno
výslovného zmocnění pro Radu Fondu schvalovat formulář žádosti, šablonu Výzvy
grantového programu, formulář závěrečné zprávy a vyúčtování, podklad pro hodnocení
projektů a metodickou příručku pro garanty; bylo doplněno prohlášení člena řídícího výboru o
nepodjatosti).
V souladu se Statutem FV byla upravena i vzorová smlouva o poskytnutí podpory, jejíž
schvalování je rovněž v kompetenci zastupitelstva kraje.
2.2 Rada Fondu Vysočiny
Rada Fondu Vysočiny (RF) zasedala v roce 2009 celkem čtyřikrát a to ve dnech 13. 1.,
14. 4., 28. 4. a 8. 9. Na svém prvním zasedání v kalendářním roce se Rada Fondu obdobně
jako v předchozím roce zabývala finanční alokací Fondu Vysočiny pro rok 2009, kterou
následně projednávalo ZK. Alokací FV se RF zabývala i na svém třetím zasedání, kdy došlo
k jejích úpravě směrem k navýšení podpory v oblasti investiční činnosti v souvislosti s
přijetím Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize.
Závěrečná zpráva FV za rok 2008 byla projednávána na zasedání RF dne 14. 4. Tuto zprávu
následně projednávalo i krajské zastupitelstvo dne 12. 5. 2009. Kromě schvalování alokace a
závěrečné zprávy byly na zasedáních Rady Fondu, které probíhaly v průběhu roku,
diskutovány a projednávány také úpravy základních dokumentů FV – zejména na základě
vyhodnocení připomínek k Fondu Vysočiny ze strany garantů, žadatelů, zastupitelů, členů
řídicích výborů či oddělení interního auditu a odboru kontroly.
Rok 2009 byl po roce 2008, kdy nebylo zasahováno do prováděcích dokumentů FV rokem
významných změn. Na lednovém zasedání byly zejména na základě připomínek odboru
kontroly upraveny tyto dokumenty: vzor smlouvy o poskytnutí podpory (sjednocen pojem
„Příjemce“ a dále byl pojem „věcná, právní, finanční a účetní kontrola“ nahrazen odkazem na
příslušný zákon o finanční kontrole), žádost o poskytnutí podpory (byly upraveny údaje
týkající se žadatele a vzhledem ke způsobu účtování došlo ke změně struktury rozpočtových
nákladů) a závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté podpory (formulář byl doplněn o
kontaktní údaje na zpracovatele vyúčtování a byla upravena obdobně jako v žádosti
struktura rozpočtových nákladů).
Základní dokumenty FV se měnily i po dubnovém zasedání RF – po konzultacích s externím
daňový poradcem došlo k úpravě žádosti o poskytnutí podpory a výzvy grantového programu
– tyto dokumenty byly upraveny v souvislosti s plátcovstvím DPH u žadatelů - nově je
reflektována skutečnost, že někteří žadatelé jsou plátci DPH, ale nemají možnost si odpočet
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uplatnit na vstupu. Změněn byl také vzor smlouvy o poskytnutí podpory, kdy byla upravena
definice týkající se „samostatné průkazné účetní evidence“.
Na základě změn souvisejících se schválenou úpravou Statutu FV a dále přípravou na
příjem žádostí prostřednictvím datových schránek a přechodem na elektronické platební
poukazy, příp. některými dalšími připomínkami, které zazněly na setkání garantů FV, došlo
na zasedání RF v září k úpravě šablony výzvy grantového programu, metodické příručky pro
garanty a informačního listu pro členy ŘV o systému hodnocení v ŘV.
V šabloně výzvy GP byly naformulovány tři možné varianty podání žádosti – papírová,
prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím datové schránky - garant při přípravě programu
vybere možné varianty. Dále byla upravena pasáž týkající se zveřejňování výsledků
grantových programů. Nově již nebudou zasílány žadatelům dopisy, ale budou odkázání na
vyhodnocení na webu FV. Rovněž byla do tohoto článku zakomponována změna Statutu FV
týkající se schvalováním dotací v příslušném orgánu kraje.
V metodické příručce pro garanty byla rovněž zakomponována změna Statutu FV týkající se
schvalováním dotací v příslušném orgánu kraje, dále byl upraven bod týkající se
seznamování žadatelů s výsledky hodnocení žádostí a článek týkající se přechodu na
elektronické platební poukazy. Mezi další změny patřilo doplnění doporučení jak postupovat
v případě obsahových změn projektu. Byl vyřazen článek týkající se monitoringu, protože
možnost monitoringu není garanty FV využívána a je prakticky nahrazena prováděnými
předběžnými kontrolami, které plní obdobnou funkci.
Na základě zpracovaných návrhů odborem sekretariátu hejtmana schválila RF změnu loga
Fondu Vysočiny včetně příslušného „sponzorského vzkazu“. Logo bylo tak uvedeno do
souladu s jednotným vizuálním stylem kraje a měnilo se poprvé od založení FV. Podrobněji
je změna loga zmíněna v bodě 4. této zprávy.
Zápisy a podkladové materiály ze zasedání Rady Fondu jsou veřejně přístupné na stránkách
Fondu Vysočiny.
2.3 Setkání garantů grantových programů Fondu Vysočiny
Setkání garantů proběhlo dne 19. 6. 2009. Setkání se účastnil i náměstek hejtmana pan Ing.
Vladimír Novotný, v jehož gesci je FV. Účelem setkání byla výměna zkušeností mezi garanty
týkající se přípravy a administrace grantových programů a informovat garanty o
připravovaných změnách v rámci FV.
Ing. Helena Plosová, vedoucí kontroly a interního auditu Jihočeského kraje vystoupila
s příspěvkem na téma finanční kontrola u příjemců grantových podpor. Zmínila funkce a
zásady finančních kontroly, základní druhy kontrol, zaměření kontroly, procesní pravidla
kontroly, vedení účetnictví ve vztahu k projektu a základní podmínky pro uznatelnost
nákladů. Závěrem se zmínila o obvyklých nedostatcích při kontrolách.
Mgr. Dušan Vichr představil přítomným změny ve Statutu FV. Zásadní změnou je, že ŘV se
stane pouze poradním orgánem a navržené dotace bude s konečnou platností schvalovat
RK příp. ZK v závislosti na typu příjemce podpory. Bude nutné sledovat překročení hranice
200 tis. Kč, která rozhoduje, zda bude dotaci schvalovat RK nebo ZK.
Mgr. Petr Tlustoš, právník ORR, představil přítomným problematiku de minimis. Vysvětlil,
proč se sleduje překročení hranice 200 tis. EUR během tří po sobě následujících let.
Připomenul garantům, že při přípravě GP je třeba zvážit, zda GP poběží v režimu de minimis
či nikoliv. Doporučeno konzultovat s právníkem. U žadatelů, kterým byla přiznána podpora v
rámci GP, který běží v režimu de minimis nemusí vždy platit povinnost ke smlouvě přidávat
čestné prohlášení de minimis - záleží na charakteru projektu. V případě nejasností nabídl
konzultaci.
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Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, pohovořil úvodem o problematice a důvodu
zavádění datových schránek. Přítomným sdělil, že datovou schránku bude krajský úřad
zavádět od 1. 9. 2009. Zavádění datových schránek znamená pro většinu nově
vyhlašovaných grantových programů umožnit žadatelům přijímat elektronické žádosti
(prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu). Připravuje se úprava šablony výzvy
grantového programu.
Ing. Martina Rojková představila garantům systém E-dotace prostřednictvím kterého budou
administrovány grantové programy. Závěrem pracovníci OI reagovali na nejrůznější dotazy.
Diskutována byla zejména problematika povinných příloh, které se dokládají u papírových
žádostí ve formě ověřených kopií a pro žadatele může být problematické je v tomto formátu
poslat prostřednictvím datové schránky příp. e-mailu.
Ing. Marcela Lapešová představila garantům výstupy z datového skladu týkající se FV.
Sestavy jsou vytvářené z dat: a) primární databáze FV (vyplňují garanti) nebo b) účetnictví
kraje (skutečné čerpání prostředků). Sestavy jsou garantům přístupné v reportovacích
službách a na Analyticko-statistických stránkách kraje. V případě potřeby dalších sestav je
možné se na odbor analýz kdykoliv obrátit.
Ing. Ladislav Seidl poprosil garanty o konzultace se sekretariátem hejtmana při přípravě
podmínek prezentace FV ve smlouvách o poskytnutí podpory. Vysvětlil přítomným proč je
třeba klást důraz na propagaci kraje u podpořených projektů.
Závěrem bylo dohodnuto, že setkání garantů je přínosné a mělo by proběhnout alespoň
jednou ročně.
2.4 Vyhodnocené grantové programy v roce 2009 z pohledu statistiky
V roce 2009 bylo vyhodnoceno celkem 17 grantových programů – v rámci těchto
programů byla podpora přidělena z 1 173 došlých žádostí 737 žadatelům. V řídícím výboru
neboli žádostí v administrativním souladu bylo hodnoceno celkem 935 (tj. 79,7 % z podaných
žádostí).
Od roku 2002 již krajský úřad přijal více jak 13 tis. žádostí, z nichž s více jak 7 tisíci byla
uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.
Nejvyšší počet žádostí již tradičně přichází na programy podporující volnočasové aktivity a
sport (v roce 2009 byly vyhodnoceny čtyři takto zaměřené GP s počtem žádostí 475 - tj.
v průměru téměř 119 žádosti na 1 GP). Průměrný počet žádostí na jeden GP byl přitom 69
žádosti (v roce 2008 – 54 žádostí; v roce 2007 – 62,9 žádosti, v roce 2006 – 48,9 žádosti).
Více jak sto žádostí zaznamenaly celkem 4 grantové programy. Jen u třech grantových
programů se naopak sešlo méně jak 20 žádostí a řídící výbor měl tím pádem „relativně
snadnou“ úlohu při vyhodnocování.
Nejvyšší počet žádostí v roce 2009 (TOP 3):
1. Jednorázové akce 2009
2. Sportoviště 2009
3. Rozvoj malých podnikatelů 2009

224
140
131

Nejnižší počet žádostí v roce 2009 (TOP 3):
1. Metropolitní sítě – X - 2009
11
2. Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009
14
3. Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 19
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Graf. 6. Přehled administrovaných žádostí v letech 2002-2009
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V roce 2009 bylo průměrně uspokojeno 62,8 % žádostí, což bylo ve srovnání
s předcházejícími roky druhé nejvyšší procento po roce 2008 (63,2 %). Vůbec nejnižší
procento uspokojených žádostí bylo u GP Naše školka 2009 (34,7 %), v rámci kterého
bylo pro obce žádající na obnovu a vybavení sociálních zařízení a kuchyní v mateřských
školách velmi obtížné uspět. Méně než 50 % uspokojených žádostí měl již jen GP Regionální
kultura VIII. Naopak více jak ¾ úspěšnost u žadatelů byla zjištěna u 7 grantových programů
– u dvou grantových programů dokonce uspělo více jak 90 % všech žadatelů, kteří předložili
žádost. U čtyř grantových programů byly uspokojeni všichni žadatelé, kteří prošli
administrativním souladem.
Nejnižší procento uspokojených žádostí v roce 2009 (TOP 3):
1. Naše školka 2009
2. Regionální kultura VIII.
3. Jednorázové akce 2009

34,7 %
45,8 %
53,6 %

Nejvyšší procento uspokojených žádostí v roce 2009 (TOP 3):
1. Rozvoj vesnice 2009
2. Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009
3. Rozvoj malých podnikatelů 2009

94,0 %
92,9 %
84,7 %

V rámci těchto vyhodnocených programů požadovali žadatelé celkem 89,3 mil. Kč.
Rozdělená podpora pak činila celkem 61,4 mil. Kč, což bylo nejméně za posledních šest let
a zároveň třetí nejnižší částka za dobu fungování FV. Srovnání požadované a přidělené
podpory ukazuje graf 7.
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Graf 7. Přidělená a požadovaná podpora za vyhodnocené GP v letech 2002-2009
180 000 000
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000

přidělená podpora

v Kč

požadovaná podpora

80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Procento uspokojených finančních požadavků korespondovalo úzce s procentem
uspokojených žádostí – „rekordní“ bylo v tomto směru u GP Naše školka 2009 a GP
regionální kultura VIII., kde nedosáhlo ani 50 %. U 5 grantů bylo naopak uspokojeno více jak
80 % všech finančních požadavků. U celkového procenta uspokojených finančních
požadavků za rok 2009 došlo oproti roku 2008 ke zvýšení na 68,8 % (2008 – 65,1 %, 2007 –
54,5 %, 2006 - 55,3 %, dlouhodobě – 52 %), což je nejvyšší hodnota za dobu fungování FV.
Nejnižší procento uspokojených finančních požadavků v roce 2009 (TOP 3):
1. Naše školka 2009
40,3 %
2. Regionální kultura VIII.
47,5 %
3. Jednorázové akce 2009
50,4 %
Nejvyšší procento uspokojených finančních požadavků v roce 2009 (TOP 3):
1. Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009
96,6 %
2. Rozvoj vesnice 2009
95,7 %
3. Rozvoj malých podnikatelů 2009
86,2 %
V absolutních číslech byl nejvyšší převis u GP Naše školka 2009 a to o 7,8 mil. Kč více než
byla alokace programu, velký převis byl rovněž u GP Čistá voda 2009 a to o téměř 3,5 mil.
Kč. U 8 GP byla alokovaná částka rozdělena bez zůstatků (v roce 2008 u 7 programů). Ne
všechny GP se podařilo ideálně nastavit - nejnižší čerpání grantu bylo u grantových
programů Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009 (50,0 %) a Metropolitní sítě X 2009 (50,1 %), u všech ostatních GP bylo čerpání přes 90 % alokace. Průměrně bylo u GP
rozděleno 96,3 % z alokovaných částek.
Průměrná výše vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč vydanou z FV dosáhla v roce 2009
za vyhodnocené programy 1,98 Kč (rok 2008 – 2,28 Kč, rok 2007 – 1,91, rok 2006 – 1,70 Kč,
rok 2005 – 2,27 Kč). Znamená to, že ke každé koruně vydané z FV přidají žadatelé ze svého
téměř další dvě koruny.
Nejvyšší poměr vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč z FV v roce 2009 (TOP 3):
1. Sportoviště 2009
3,91 Kč
2. Regionální kultura VIII.
3,87 Kč
3. Sport pro všechny 2009
3,78 Kč
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Nejnižší poměr vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč z FV v roce 2009 (TOP 3):
1. Krajina Vysočiny 2009
0,21 Kč
2. Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009
0,42 Kč
3. Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 0,53 Kč
Graf 8. Objem zrealizovaných projektů s podporou z FV v letech 2002-2009
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Celkový objem zrealizovaných projektů u grantových programů vyhodnocených v roce
2009 by měl dle podepsaných smluv o poskytnutí podpory dosáhnou za předpokladu
realizace všech podpořených projektů výše 183 329 590 Kč. Nejvíce se na této sumě podílí
projekty z GP Rozvoj malých podnikatelů 2009 (48,7 mil. Kč), GP Čistá voda 2009 (25,4 mil.
Kč) a GP Rozvoj vesnice 2009 (23,4 mil. Kč).
Od roku 2002 již byla přidělena podpora ve výši 503,9 mil. Kč a vlastní podíl žadatelů
by měl činit cca 1,1 mld. Kč – objem všech zrealizovaných projektů by se tedy měl
blížit k 1,6 mld. Kč.
Podrobná statistika za jednotlivé grantové programy řazené dle roku vyhodnocení je
obsahem přílohy č. 3a. Na závěr této přílohy je uvedeno srovnání jednotlivých roků.
2.5 Stručné hodnocení jednotlivých grantových programů
GP 220. Regionální kultura VIII. – program na podporu kulturních akcí v oblasti
neprofesionálního umění
- tradiční GP pro pořadatele kulturních akcí působících v oblasti neprofesionálního umění se
zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou,
fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění a další estetické aktivity; nejvíce podpořených
projektů (24) bylo předloženo občanskými sdruženími; z územního hlediska se nejvíce
podpořených projektů konalo na Žďársku; GP pomáhá rozvíjet kulturní život regionu a
podporuje občanskou sounáležitost a vznik nových kulturních akcí navazujících na tradice
kraje
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GP 221. Jednorázové akce 2009 – program na podporu jednorázových
volnočasových a sportovních aktivit
- opět nejvyšší absolutní počet žádostí (224); dva podprogramy – volnočasové a sportovní
aktivity pro děti a mládež (A) a pro širokou veřejnost (B); z hlediska obsahu byly podpořené
akce zaměřeny do různých oblastí: sportovní akce, olympiády, zábavné soutěže, turnaje,
poháry, dětské dny, karnevaly, pálení čarodějnic, letní dílny, akce pro rodiny s dětmi atd.;
mezi žadateli převažuji nejrůznější občanská sdružení; zájem o GP poukazuje na existenci
velice pestrého společenského života v našem kraji, na velkou aktivitu obcí, organizací a
škol, vykonanou často na základě dobrovolnické práce
GP 222. Sportoviště 2009 – program na podporu výstavby a údržby sportovních a
tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina
- jeden z každoročně se opakujících GP; druhý nejvyšší počet žádostí; GP měl opět dva
podprogramy - podprogram A byl zaměřen na drobné úpravy a opravy sportovišť a
sportovních areálů (opravy plotů, sociálních zařízení, opravy nátěrů, apod.); podprogram B
byl směřován na větší investiční akce (modernizace a rekonstrukce sportovních a
tělovýchovných zařízení); GP generuje nejvíce prostředků žadatele na 1 Kč vydanou z FV
GP 223. Sport pro všechny 2009 – program na podporu rozvoje dlouhodobých
volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu
- podpora sportovních a tělovýchovných aktivit v regionu, se zvláštním zaměřením na děti a
mládež; téměř 70 % uspokojených subjektů; grantový program byl zaměřený na pravidelnou
celoroční činnost subjektů působících v oblasti sportu a tělovýchovy, obcí, škol a školských
zařízení; dle názoru OŠMS by bylo vhodné vyhlásit současně s takto nastaveným
programem i program, který by byl zaměřený na rekreační sportování široké veřejnosti
GP 224. Diagnóza památek 2009 – program na podporu zpracování předprojektové
dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina
- třetí kolo tohoto GP; program byl určený pro vlastníky kulturních památek se zaměřením na
zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek - žádosti byly zaměřeny
na stavebně historické, restaurátorské, statické, mykologické a další průzkumy objektů, které
slouží jako podklady k zajištění kvality a hospodárnosti následných projektových a
prováděcích prací; nejvíce úspěšných žadatelů (8) měly církve a církevní společnosti
GP 225. Rozvoj vesnice 2009 - program na podporu projektů v oblasti obnovy a
rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny
- deváté opakování tohoto GP; snižující se zájem o tento GP - uspokojeni všichni žadatele,
kteří prošli administrativním souladem; GP byl opět zaměřen na podporu projektů v oblasti
obnovy místních komunikací (rekonstrukce nebo opravy); GP funguje jako doplněk Programu
obnovy venkova Vysočiny; realizace probíhá pouze v místních částech měst a obcí
s minimálně 20-ti trvale bydlícími obyvateli; v roce 2009 bylo zaměření programu rozšířeno o
související chodníky
GP 226. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009 – program na podporu
budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
- opakovaný GP; program opět rozdělen na 2 podprogramy – podprogram A byl zaměřen na
výstavbu a modernizaci infrastruktury využitelné v letní sezóně a podprogram B pak na
budování a údržbu lyžařských běžeckých tratí a modernizaci sjezdových lyžařských areálů;
podpořené projekty byly zaměřeny zejména na zvýšení výroby technického sněhu,
modernizace vleku, odbavovacího systému a večerního osvětlení, výstavbu jízdárny a
boxových stání pro koně, vybudování odpočinkových stanovišť pro pěší turisty a cykloturisty
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GP 227. Čistá voda 2009 - program na podporu studií nebo projektových dokumentací
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod
- každoročně vyhlašovaný GP (osmé kolo); vysoký objem zrealizovaných projektů přesahuje 25 mil. Kč; projektové dokumentace jsou velice nákladné a pro menší obce i
finančně hůře dostupné (v dostatečné míře je nepodporují jiné dotační tituly), přičemž
finanční náročnost těchto projektových dokumentací dosahuje často i několik milionů Kč;
většina těchto PD slouží jako nutný podklad pro žádosti o finanční prostředky, ať už z fondů
EU nebo státního rozpočtu; žadateli jsou ve většině případů samotné obce, v několika málo
případech svazky obcí
GP 228. Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2009 –
program na podporu informační gramotnosti a rozvoje komunikační infrastruktury
- opakovaný program; dva podprogramy – A (popularizace v IT) a B (vzdělávání v oblasti IT);
tematicky se objevovaly projekty zaměřené především na populární práci s počítačem,
mezigenerační vzdělávání v oblasti IT a stále oblíbené vzdělávání seniorů, modernizace
učeben a pořádání kurzů ECDL; největší ohlas měly stejně jako v minulém ročníku
především vzdělávací projekty
GP 229. Metropolitní sítě – X - 2009 – program na podporu komunikační infrastruktury
orgánů veřejné správy
- nejnižší počet žádostí; uspokojeni všichni žadatele, kteří prošli administrativním souladem;
nově program rozdělen na dva tituly – titul A pro obce do 1 500 obyvatel a titul B nad 1 500
obyvatel; program zaměřen zejména na budování širokopásmových sítí a sítí středního
dosahu vč. zpřístupnění kvalitního připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje
Vysočina; program byl zaměřen také na tvorbu projektové dokumentace, tato možnost je
však využívána minimálně
GP 230. Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009 – program na podporu
předcházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k životnímu prostředí a třídění
využitelných složek odpadu
- nový GP; uspokojena většina žádostí; podpora vybavení interiérů obcí a jimi zřizovaných
organizací nádobami na třídění využitelných složek odpadu společně s využíváním materiálů
šetrných k ŽP; podpořené projekty byly zaměřené zejména na pořízení vybavení
kancelářskými potřebami z recyklovaných materiálů; úspornými zářivkami/žárovkami;
nádobami do objemu 240 l na plast, papír, sklo, bioodpad; infopanely k předcházení odpadů;
ve školách pak exkurze na třídičku, zatraktivnění výuky – kompostování, ochranné pomůcky
pro úklid okolí a výroba vlastních infomateriálů
GP 231. Krajina Vysočiny 2009 – program na podporu průzkumu a poznávání krajiny
- jednalo se o nový GP, přestože měl stejný název jako GP z roku 2002; cílem GP bylo
podpořit průzkum a poznávání krajiny tj. sběr aktuálních informací o přírodě v kraji Vysočina;
získána cenná a tolik potřebná data nutná pro rozhodování orgánů ochrany přírody na všech
úrovních státní správy; zájem o grantový program ukázal na absenci podobně zaměřeného
dotačního titulu v oblasti životního prostředí jak na národní, tak regionální úrovni
GP 232. Mezinárodní projekty 2009 – program na podporu mezinárodních aktivit pro
děti a mládež
- GP vyhlášen potřetí; GP podporoval navazování mezinárodních partnerství škol,
neziskových organizací, ale i obcí či církevních spolků; většinu žádostí zaslala školská
zařízení – ZŠ, SŠ nebo VOŠ; mezi akcemi zejména školní projekty zaměřené na poznávání
stejně starých mladých lidí z jiné země, práce na společném výrobku, prohloubení znalostí
cizího jazyka, případně projekty zaměřené na obohacení celé veřejnosti
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GP 233. Naše školka 2009 – program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování
předškolní péče
- nový grantový program; vyhlášen jako jeden z nástrojů k řešení ekonomické krize; největší
převis žádostí (nejnižší procento uspokojených žádostí – jen cca 35 %); GP řešil
rekonstrukce, opravy či obnovu vybavení sociálních zařízení, kuchyní, jídelen nebo výdejen
stravy předškolních zařízení v majetku obcí do 2 000 obyvatel; obdobný zájem o stravovací i
sociální zařízení; ŘV se shodl na nutné úpravě specifických kritérií (např. zvýhodnit
předškolní zařízení pečující o handicapované děti)
GP 234. Rozvoj malých podnikatelů 2009 – program na zvýšení
konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení
technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor
- vyhlášen jako finančně největší GP v historii (14 mil. Kč); vysoký počet žádostí; GP již
nebyl rozdělen do dvou etap jako v předchozích dvou letech; GP reagoval na současnou
hospodářskou krizi se snahou pomoci firmám, které si ještě před krizí uzavřely v bankách
úvěr a po vypuknutí krize měly či mají s jeho splácením problémy; GP rozdělen na dva
podprogramy, jeden klasický, tedy na nákup technologií a stavební úpravy na firmách (A) a
druhý podprogram jako příspěvek na splácení jistiny výše uvedených účelových úvěrů (B);
podprogram B však využit jen minimálně; nejčetnější žádosti dle oboru podnikání byly
tradičně doručeny od malých a rodinných dřevozpracujících, stavebních a kovoobráběcích
firem, kde nejsou velké finanční nároky na pořízení nových technologií a mechanismů
GP 235. Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 – program
na podporu rozvoje dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách a na podporu
rozvoje dobrovolné sousedské výpomoci v malých obcích na území kraje Vysočina
- třetí kolo tohoto grantového programu; GP rozdělen na dva podprogramy - podprogram 1)
podporoval využití dobrovolníků v domovech důchodců, ústavech sociální péče a
zdravotnických lůžkových zařízeních; podprogram 2) podporoval vznik funkce koordinátora
ve spolupráci obce s místními organizacemi, který vyhodnocuje funkčnost pomoci a
zprostředkovává pomoc od profesionálních poskytovatelů terénních sociálních služeb;
projekty předložily pouze nestátní neziskové organizace
GP 236. Obnova památkově chráněných území 2009 – program na podporu obnovy
nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón
- druhé kolo tohoto grantového programu; vyhlášen jako jeden z nástrojů k řešení
ekonomické krize; v rámci programu mohly žádat všechny subjekty (vlastníci objektů), které
chtěly realizovat obnovu dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí
a stavebních prvků objektů nebo rehabilitaci těchto konstrukcí a stavebních prvků dle
historicky doložitelného stavu objektů; nejvíce úspěšných projektů bylo předloženo
nepodnikajícími fyzickými osobami a obcemi
Podrobnější hodnocení těchto GP ze strany garantů je obsahem přílohy č. 9a.
Dle Statutu účelového Fondu Vysočiny má závěrečná zpráva obsahovat také přehled
podpořených projektů. Přehledy za jednotlivé vyhodnocené grantové programy jsou
uvedeny na veřejně přístupných stránkách FV - odkaz „Vyhodnocené programy“.
2.6 Monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola
Odbor kontroly vykonal v roce 2009 celkem 42 následných veřejnosprávních kontrol na místě
u příjemců veřejných finančních podpor z Fondu Vysočiny. Použití podpor z Fondu Vysočiny
bylo kontrolováno také u 3 příspěvkových organizací zřízených krajem v rámci kontrol jejich
hospodaření. Následné kontroly byly provedeny u vybraného vzorku akcí tak, aby zahrnuly
minimálně 5 % z celkového ročního objemu poskytnutých podpor. Celkově bylo odborem
kontroly v roce 2009 prověřeno použití podpor poskytnutých na základě 70 smluv v rámci
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34 grantových programů. U jednotlivých příjemců bylo ověřováno dodržení všech podmínek
použití podpory a povinností stanovených smlouvou o poskytnutí podpory. U jednoho
příjemce byla zjištěna úhrada části nákladů ještě před stanovenou dobou realizace, což bylo
v rozporu s ustanovením smlouvy. Toto kontrolní zjištění bylo předáno garantovi k dalšímu
řízení. Následně rada kraje rozhodla o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, tento
odvod byl však na dalším zasedání rady kraje na základě žádosti příjemce prominut.
Ostatní odbory krajského úřadu v roce 2009 vykonaly 64 veřejnosprávních kontrol na místě,
z toho nejvíce odbor školství, mládeže a sportu - 20, odbor regionálního rozvoje - 17, odbor
životního prostředí - 14, odbor informatiky - 9, odbor zdravotnictví - 3, odbor sekretariátu
hejtmana - 1.
2.7 Databáze Fondu Vysočiny
Struktura databáze v roce 2009 nedoznala změn a byly tedy sledovány za jednotlivé granty
stejné údaje jako v předchozím roce. Databáze FV funguje již sedmým rokem. Podle toho jak
jsou jednotlivé grantové programy vyhlašovány, vyhodnocovány či ukončovány jsou do
databáze ze strany garantů grantových programů průběžně vkládána a editována data o
všech grantových programech a příslušných projektech. Údaje z databáze jsou využívány
pro zveřejňování výsledků na stránkách kraje po vyhodnocení grantových programů
v řídících výborech či slouží jako podklad pro nejrůznější tabulkové, grafické a mapové
výstupy.
Pro kvalitní výstupy z databáze je klíčové systematické a přesné doplňování dat z projektů.
Bohužel toto je ovlivňováno lidským faktorem a proto zůstává tento proces slabším místem
tohoto systému. Menším rizikem pak mohou být i některé technické problémy (ztráta
vkládaných dat při výpadcích sítě apod.).
Na databázi Fondu Vysočiny je také navázán analytický nástroj – tzv. datový sklad, který je
využíván pro interaktivní analýzu shromážděných dat o projektech a grantových programech
a jehož primárním cílem je získat zpětnou vazbu z vyhodnocení konkrétních programů.
Přístup do datového skladu je možný pro kohokoliv přes „analytické a statistické služby kraje
Vysočina“, které slouží pro on-line zpřístupnění dat uložených v datovém skladu kraje
Vysočina pro externí subjekty. Přístup je možný přes webové stránky analytika.krvysocina.cz. Je zde možno nalézt předem připravené sestavy a reporty nejen z oblasti
Fondu Vysočiny (podrobné statistiky programů, projektů, atd..). Další sestavy je možné
libovolně vytvářet dle požadavků zadavatele (nově např. hledání žadatelů dle IČ,
porovnávání grantů dle počtu uspokojených žádostí, dle rozdělené podpory, dle spoluúčasti
žadatelů apod.).
3. ANALÝZA DOPADŮ PODPORY Z FONDU VYSOČINY
Analytické mapové přílohy jsou součástí přílohy č.10a a vztahují se k
vyhodnoceným GP v roce 2009.
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Jde celkem o 4 mapová díla:
1) Územní rozložení žádostí o grantovou podporu dle počtu podaných a uspokojených
žádostí
2) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle typu žadatele
3) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle odvětvového zaměření projektů
4) Souhrnná analýza grantové podpory na území kraje Vysočina dle celkového objemu
podpořených projektů a přidělené podpory z FV
Územní členění každé mapy je:

Obec
Obvod obce s pověřeným obecním úřadem (II)
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Obvod obce s rozšířenou působností (III)
Okres
Mapy 1) a 2) byly analyzovány dle sídla žadatele, mapy 3) a 4) dle dotčeného území
(dopadu projektu).
Jednotlivé mapy jsou ke stažení i pod odkazem:
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=301384&p1=35370

4. PROPAGACE FONDU VYSOČINY
Jednou z poznávacím značek Fondu Vysočiny již od jeho založení je jeho logo. Toto logo
bohužel stálo mimo jednotný vizuální styl kraje Vysočina. V souvislosti s návrhem odboru
sekretariátu hejtmana bylo přistoupeno ke změně loga FV tak, aby prezentace kraje byla
jednotná a občané měli možnost jednoduše identifikovat výstupy projektů podpořených z FV
se značkou kraje Vysočina. Logo FV bylo změněno na zasedání Rady Fondu v září 2009 –
viz obr.1.
Obr. 1. Nové logo FV

Schválená varianta loga FV byla následně zapracována do základních dokumentů FV
(šablona Výzvy GP, žádost o poskytnutí podpory apod.) a v souladu s tímto logem byly
příslušně upraveny i webové stránky FV. V souladu se schváleným logem FV byl upraven i
sponzorský vzkaz. Užívání sponzorského vzkazu je ošetřeno smlouvou o poskytnutí
podpory, kde se příjemce podpory zavazuje, že v případě informování vlastních či
nezávislých sdělovacích prostředků o projektu uvede fakt, že projekt byl podpořen krajem
Vysočina. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvádí
příjemce podpory sponzorský vzkaz kraje Vysočina v přesném grafickém provedení. V
případě, že výstupem projektu je investiční akce, musí příjemce na ní nebo v její
bezprostřední blízkosti umístit tabulku s výše uvedeným sponzorským vzkazem a to po dobu
nejméně jednoho roku.
Pravděpodobně nejvyužívanějším zdrojem informací o FV mezi žadateli jsou i nadále
webové stránky kraje (www.fondvysociny.cz), kde jsou k dispozici veškeré informace pro
žadatele. Na těchto stránkách funguje také automatický servis, prostřednictvím kterého jsou
na základě registrace platné emailové adresy rozesílány informace o nových grantových
programech Fondu Vysočiny – této služby využívá již více než 1000 zájemců (nárůst oproti
roku 2008 o cca 500 nových zájemců). Tato služba funguje tak, že jakmile jsou do databáze
doplněny nově vyhlášené grantové programy, obdrží zaregistrovaný uživatel email, který
obsahuje název grantového programu, stručný popis jeho zaměření a datum uzávěrky příjmu
žádostí. Tato služba umožňuje ihned po vyhlášení GP zvýšit informovanost o nových
grantových programech Fondu Vysočiny mezi žadateli.
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Veškerá inzerce o nových grantových programech byla v roce 2009 umísťována zejména do
krajských novin a zpravodaje a není již přímo využíváno dalších periodik pro šíření informací
o nových grantových programech. Zejména Zpravodaj dodávaný jednou měsíčně do
schránek samospráv a dalších institucí je významným pomocníkem v šíření informací o
výsledcích FV a připravovaných či vyhlašovaných programech.
I nadále platí, že jsou o Fondu aktuálně informováni starostové měst a obcí na pravidelných
setkáních s radou kraje. Někteří garanti programů cíleně obesílají elektronickou poštou okruh
potenciálních žadatelů, případně informují o programech při jednáních a kontaktech se svými
partnery (např. GP Rozvoj vesnice byl prezentován v dubnu na krajském setkání partnerů
Celostátní sítě pro venkov; GP Krajina Vysočiny pak na lednovém semináři pro ochranáře
přírody ve středisku Chaloupky; o programech z oblasti ŽP bylo referováno v září na
mezinárodní konferenci „Biologicky rozložitelné odpady“ v Náměšti nad Oslavou atp.). Odbor
regionálního rozvoje zajišťuje kompletní informační servis o FV pro nestátní neziskové
organizace (pravidelná setkávání s NNO), oddělení volnočasových aktivit vydává svůj
elektronický zpravodaj. Odbor regionální rozvoje pořádá pravidelně 2x ročně porady
s pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří mají na starosti regionální rozvoj.
O Fondu Vysočiny a vyhlašovaných grantových programech jsou pravidelně informována
členy RK také média na tiskových konferencích. V dubnu proběhly setkání RK s podnikateli a
starosty obcí v okresních městech – byl představen FV a aktuální GP. Pravidelně jsou
vydávány nejrůznější tiskové zprávy jak ze strany tiskové mluvčí a oddělení vnějších vztahů,
tak ze strany jednotlivých garantů programů. Informace z tiskových zpráv přebírá řada
regionálních periodik a místních zpravodajů. Informace o nových GP rovněž uveřejňují
nejrůznější firmy zabývající se grantovým poradenstvím na svých webových stránkách.
5. ZÁVĚR
Rok 2009 v souvislosti s Fondem Vysočiny lze bez nadsázky označit za rok významných
změn. Fond Vysočiny byl v roce 2009 nucen zejména pružně reagovat na změny související
s probíhající hospodářskou krizí. V souladu s přijatou Strategií kraje Vysočina pro období
hospodářské krize došlo v průběhu roku k úpravě alokace Fondu. Úprava se týkala navýšení
podpory do oblasti investiční činnosti s předpokladem, že tato zvýšená investiční činnost
bude mít pozitivní vliv na objem zakázek u drobných místních podnikatelů a stavebních
firem. Došlo tak k vyhlášení několika původně neplánovaných grantových programů
zaměřených do této oblasti - např. grantový program Naše školka. Některé původně
plánované grantové programy naopak nebyly vůbec vyhlášeny – šlo zejména o grantové
programy zaměřené na tzv. měkké projekty. I po těchto úpravách alokace bylo v roce 2009
vyhlášeno celkem 16 grantových programů za 61,8 mil. Kč.
V roce 2009 došlo dále k úpravě základního dokumentu FV Statutu, byly upraveny i
prováděcí dokumenty FV jako jsou šablona Výzvy grantového programu, formulář žádosti,
vzor smlouvy o poskytnutí podpory či formulář závěrečné zprávy – některé z těchto
dokumentů i několikrát. Na podzim došlo poprvé také ke změně loga FV. Bohužel velké
množství těchto změn, i když jsou nezbytné, nepřispívá k přehlednosti systému – ať už ze
strany administrátorů, tak i ze strany žadatelů. Některé z těchto změn budou mít vliv až na
GP vyhlašované v roce 2010.
Důsledkem těchto změn pak mohou být kritické ohlasy některých žadatelů, týkající se
zejména vyřazování žádostí pro (z jejich pohledu) drobná administrativní pochybení a to i
přesto, že se i nadále udržují vysoké hodnoty uspokojených žádostí (v roce 2009 došlo
k mírnému poklesu oproti předcházejícímu roku na 62,8 %). Celkově zůstávají reakce
potenciálních žadatelů, veřejnosti, zástupců obecních samospráv i médií nadále pozitivní. Je
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však i nadále důležité klást významné nároky na kvalitní formulaci podmínek grantových
programů a dalších dokumentů FV a předcházet tak ztrátě dobrého jména kraje i FV.
V otázce na budoucnost FV lze jen obtížně předvídat v jakém objemu bude v dalších letech
FV zachován a kolik grantových programů se podaří vyhlásit, protože zejména probíhající
hospodářská krize má významný dopad na krajský rozpočet. Je ale pravděpodobné, že
vyhlašovaných grantových programů bude méně a široký záběr zacílení podpory z FV bude
optimalizován na klíčové oblasti – a to zejména na oblasti více ovlivněné hospodářskou krizí,
příp. jinými negativními faktory.
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