Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2013
konaného 28. ledna 2013
Přítomni:
1. Medová Rubišarová Marie

8 Jonáš Vítězslav

2. Ryšavý Zdeněk

9. Hynk Vladislav

3. Uchytil Miloš

10. Kučera Tomáš

4. Číž Josef (místopředseda)

11. Honzárek Libor

5. Svoboda Zdeněk

12. Vymazal Jaroslav

6. Královec Pavel

13. Černá Marie (předsedkyně)

7. Komínek Josef

14. Fryšová Iveta (tajemnice)

Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady Kraje Vysočina)

5. Holý Petr (ORR)

2. Černý Martin (ředitel Sekce pro rozvoj 6. Hadravová Jana (ORR)
regionu)
3. Vichr Dušan (ORR)

7. Průža Petr (OÚPSŘ)

4. Žižka Radek (ODSH)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Plán činnosti výboru na rok 2013;
3. Ustanovení pracovní skupiny Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro projekt Zdravý Kraj Vysočina;
4. Výsledky veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina;
5. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji
Vysočina;
6. Alokace Fondu Vysočiny na rok 2013;
7. Grantový program Rozvoj vesnice 2013;
8. Energetický management Kraje Vysočina (pro informaci);
9. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny;
10. Euroregion Dunaj Vltava;
11. Diskuze, různé;
12. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu
Marie Černá, předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
(dále jen „VRR“), přivítala všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatovala,
že výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesla návrh programu a navrhla dodatečné zařazení bodu Grantový program „Bezpečná
silnice 2013“, a to hned za bod č. 1 „Zahájení, schválení programu“. K tomuto bylo přijato
usnesení.
Usnesení č. 001/01/2013/VRR
Výbor regionálního rozvoje
schvaluje
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zařazení bodu „Grantový program Bezpečná silnice 2013“ do programu jednání výboru
dne 28. 1. 2013, a to hned za bod č. 1 „Zahájení, schválení programu“.
Usnesení bylo schváleno (11 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
2. Grantový program „Bezpečná silnice“
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Radek Žižka (ODSH) tento materiál okomentoval. Jedná se o grantový program na podporu
zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Celkový
objem finančních prostředků je 3 500 000 Kč. Grantový program má dva podprogramy: A =
osvětlení přechodu pro chodce (finanční alokace 2 000 000 Kč), B = dynamické zpomalovací
systémy (finanční alokace 1 500 000 Kč).
Marie Černá vznesla dotaz, zda byl v předchozím roce převis žádostí na tento grantový
program. Radek Žižka uvedl, že nikoliv, z toho důvodu se snižovala finanční alokace pro rok
2013.
Jaroslav Vymazal se dotázal na přiměřenost rozdělení alokace mezi podprogramy A a B. Radek
Žižka uvedl, že se vycházelo ze zkušenosti z minulých ročníků. Iveta Fryšová doplnila, že
finanční alokace mezi podprogramy A a B může být pohyblivá, a to v souvislosti s poptávkou.
Usnesení č. 002/01/2013/VRR
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit grantový program Bezpečná silnice 2013 dle přílohy č. VRR-012013-02.
Usnesení bylo schváleno (11 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
3. Plán činnosti výboru na rok 2013
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Vítězslav Jonáš navrhl doplnění bodu do plánu činnosti, a to na zasedání v listopadu 2013
„Seznámení se se socio-ekonomickou studií ve věci provozu a případného odstavení JE
Dukovany a dopadu na region“. Koordinátorka výboru zajistí zapracování tohoto bodu do plánu
činnosti, který bude předložen ke schválení na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 19. 2.
2013.
Usnesení č. 003/01/2013/VRR
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje
Vysočina na rok 2013 dle materiálu č. VRR-01-2013-03.
Usnesení bylo schváleno (12 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
4. Ustanovení pracovní skupiny Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro projekt Zdravý Kraj Vysočina
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Iveta Fryšová (ORR) uvedla, že Kraj Vysočina realizuje projekt Zdravý Kraj Vysočina a místní
Agendu 21 od roku 2004. Cílem je systémové zlepšení kvality života a zdraví obyvatel regionu,
zavedení a sledování udržitelného rozvoje, zlepšení ekonomické situace kraje, posílení image
kraje, posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s Krajem Vysočina a zavedení standardů EU a
OSN. Zdravý kraj a místní Agenda 21 (MA 21) je nedílnou součástí celkového rozvoje kraje
v širším pojetí a umožňuje systematicky komunikovat se všemi jeho cílovými skupinami.
Pro měření kvality MA 21 jsou stanoveny Kritéria MA 21, která jsou sledována v oficiální
databázi MA 21. Každé kritérium má stanoveny ukazatele zahrnující úkoly, jejichž realizace
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vede k jeho splnění. Ustanoveni orgánu rady nebo zastupitelstva kraje pro sledování postupu
MA 21, složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru je
základním úkolem pro splnění kritéria kategorie C (www.cenia.cz/ma21/databaze). Minimální
limit členů pracovní skupiny je jeden zástupce z každého sektoru.
Pracovní skupina byla zřízena poprvé v lednu 2006 (04/01/2006VRR), jako poradní orgán
VRR v otázkách týkajících se projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21.
Pracovní skupina pro volební období 2008 – 2012 byla jmenovaná v únoru 2009
(05/02/2009/VRR). Činnost této skupiny byla ukončena k 3. 9. 2012, kdy ukončil svoji činnost
VRR.
Úkolem této pracovní skupiny bude:
 zajišťovat mezisektorovou komunikaci o otázkách týkajících se projektu Zdravý Kraj
Vysočina a místní Agendy 21
 koordinovat iniciativy Zdravého kraje v různých oblastech společenského života z pozice
odbornosti svých členů
 iniciovat návrhy pro přípravu projektů a zabezpečení dalších úkolů pro dosažení kvalitní
realizace projektu Zdravý Kraj Vysočina
Vladislav Hynk se dotázal, zda došlo k velké personální obměně navrhovaných členů oproti
minulému volebnímu období. Petr Holý uvedl, že nikoliv, vyjma zástupce menších realizátorů
MA 21, kde pan starosta obce Křižánky nahradil dosavadního zástupce pana Blažka. Ostatní
osoby jsou stejné jako ve volebním období 2008 – 2012.
V průběhu jednání se dostavil Tomáš Kučera.
Usnesení 004/01/2013/VRR
Výbor regionálního rozvoje
zřizuje
pracovní skupinu pro Zdravý Kraj Vysočina a MA21 ve složení:
 Ing. Bc. Martin Hyský - radní Kraje Vysočina a politik projektu Zdravý Kraj Vysočina
 Ing. Marie Černá – místostarostka Zdravého města Třebíč
 Ing. Leona Holánová – Krajská hygienická stanice
 MUDr. Stanislav Wasserbauer – Státní zdravotní ústav
 RNDr. Josef Zetěk – Chaloupky, o. p. s.
 Marie Bohuslavová – Český svaz žen
 Ing. Zuzana Pěchotová – Život 90 - Jihlava
 Ing. Vlastimil Vaněk – Okresní agrární komora pro okres Jihlava
 Ing. Tomáš Prchal – Krajská hospodářská komora
 Ing. Michal Bratršovský – Agrovenkov Vysočina o. p. s.
 Ing. Mgr. Jan Sedláček – starosta obce Křižánky
jmenuje
tajemníkem pracovní skupiny Mgr. Danu Kratochvílovou - koordinátorku projektu Zdravý Kraj
Vysočina a MA 21 – odbor regionálního rozvoje.
Usnesení bylo schváleno (12 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
5. Výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina;
Petr Holý připravil k tématu power-pointovou prezentaci. Přiblížil členům výboru význam fóra
Zdravého kraje. Jedná se o opakující se veřejné projednání k problematice celkového rozvoje
příslušného kraje, možnost získání co nejširší zpětné vazby při formulování problémů, setkání
se zástupci veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných
institucí, se zástupci široké veřejnosti. Fórum probíhá formou diskuse u tematických kulatých
stolů rozdělených podle oblastí PRK. Výstupem u každého kulatého stolu je formulace 2
společných problémů. Z nich je hlasováním vybráno 10 nejvýznamnějších. Tyto problémy jsou
následně ověřovány průzkumem mezi širokou veřejností.
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Je také realizován sociologický průzkum. Výzkum je realizován formou asistované ankety. Na
otázky odpoví min. 2 000 obyvatel Kraje Vysočina. Kvótní výběr respondentů je učiněn na
základě bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. Porovnáním formulovaných deseti problémů z
veřejného fóra s nejvíce zastoupenými problémy ve výsledcích sociologického průzkumu jsou
„OVĚŘENÉ PROBLÉMY.“ Dále jsou výsledky předkládány k projednání na RK a ZK.
Definované problémy slouží jako aktuální zpětná vazba k problémům definovaným v PRK.
Odbory v období do dalšího konání fóra realizují aktivity, kterými problémy řeší. Na dalším fóru
je přednesena zpráva o stavu řešení problémů.
K tématu se rozvinula široká diskuse o významu a přínosu těchto fór Zdravého kraje, včetně
doporučení a výstupů, které by z toho měly plynout. Do diskuse se zapojili zástupci Zdravých
měst Jihlavy, Třebíče, Velkého Meziříčí a městyse Okříšky, kteří ji obohatili o zkušenosti
z obdobných akcí v jejich městech.
V průběhu jednání se dostavil Libor Honzárek.
Usnesení 005/01/2013/VRR
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 vzít na vědomí výsledky veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina dle materiálu VRR-012013-05 př. 1;
 uložit Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci
s odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích
řešení problémů uvedených v materiálu VRR-01-2013-05 př. 1 a o výsledcích informovat
Radu Kraje Vysočina před konáním dalšího veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina.
Usnesení bylo schváleno (13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
6. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji
Vysočina;
Petr Holý připravil k tématu power-pointovou prezentaci „Činnost KOUS Vysočina“.
V Kraji Vysočina mělo k 31. 3. 2011 sídlo podle údajů Českého statistického úřadu 5 577
aktivních NNO (dle výpisu z Registru ekonomických subjektů).
KOUS jako jediná všeoborová zastřešující organizace NNO v kraji, poskytuje informační a
poradenský servis, vzdělávání, napomáhá obhajobě zájmů neziskového sektoru jako celku,
poskytuje mimořádnou podporu NNO mimo grantové programy Kraje, zpracovává analýzy a
strategie, zajišťuje pravidelné rozesílky informací týkající se neziskového sektoru, aktualizaci
stránek www.kous.cz, pravidelné schůzky výkonné rady KOUS Vysočina (výměna informací), od
ledna 2012 vychází Zpravodaj KOUS Vysočina – informační zpravodaj – jako podpůrný materiál
pro www. Zástupci KOUS hájí zájmy NNO na různých pozicích jak krajského tak i
celorepublikového významu. V rámci KOUS probíhá připomínkování dokumentů týkajících se
neziskového sektoru (Novela občanského zákoníku, novela zákona o veřejné prospěšnosti,
strategické dokumenty, aj.). KOUS poskytuje poradenství a konzultace i pro nečlenské subjekty
v rámci celého Kraje Vysočina. V roce 2011 byla KOUSu Krajem Vysočina svěřena částka 100
000 Kč, kterou měl možnost přerozdělit mezi členské NNO a podpořit drobné aktivity pro
veřejnost (do výše max. 5000,-). Bylo přijato celkem 64 žádostí, 22 žádostí bylo podpořeno. Pro
rok 2012 byla tato podpora schválena ve výši 200 000 Kč. Bylo přijato celkem 65 žádostí, 42
žádostí bylo podpořeno. O částku 200 000,- na tuto podporu budou žádat i tento rok.
Plány KOUS na rok 2013: výrazněji pomoci neziskovým organizacím vypořádat se se změnami,
které je čekají v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, zapojit se výrazněji do přípravy
nového programovacího období 2014 – 2020, provést renovaci www stránek – z důvodu
zavedení databáze Neziskovky sobě a výměny zkušeností dobré praxe.
Usnesení 006/01/2013/VRR
Výbor regionálního rozvoje
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bere na vědomí
informace o činnosti KOUS Vysočina.
Usnesení bylo schváleno (13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
7. Alokace Fondu Vysočiny na rok 2013;
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál. Dušan Vichr (ORR) tento materiál
podrobně okomentoval.
V předchozích letech byla struktura finančního rámce FV vždy určena podle členění Programu
rozvoje Kraje Vysočina (dále i „PRK“), a to do úrovně dílčích cílů či prioritních oblastí v závislosti
na struktuře platné verze PRK. Tyto prioritní oblasti (dílčí cíle) byly naplněny finančními
prostředky, a to zejména na základě zpracovaných návrhů grantových programů ze strany
odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že dochází k častému opakování
jednotlivých GP, vycházely odbory KrÚ ze zkušeností při administraci těchto GP v předchozích
letech a z potenciálního zájmu žadatelů o opakující se či nově připravované GP. Rovněž byla
snaha o to, aby nedocházelo z FV k duplicitě finanční pomoci na realizaci projektů s jinými zdroji
(stát, EU apod.). Bylo přihlíženo také k tomu, zda navrhovaný GP přispěje ke zvýšení absorpční
kapacity kraje s ohledem na zdroje EU či státních programů. I pro rok 2013 je navrženo
zachovat členění finančního rámce FV dle struktury Programu rozvoje Kraje Vysočina (aktuální
verze prosinec 2011), který zahrnuje všechny oblasti, do nichž může rozvojová pomoc kraje
směřovat. Členění finančního rámce je navrhováno, tak jako v loňském roce, na úroveň šesti
prioritních oblastí. Navrhovaný počet GP pro rok 2013 je 20 v celkovém objemu ve výši 51,05
mil. Kč. Pro vyhlášení navržených grantových programů v roce 2013 je navrženo využít
disponibilní zůstatek Fondu ve výši 9 068 418 Kč a dále do FV převést částku v objemu 42 mil.
Kč, čímž vzroste disponibilní objem Fondu na částku 51 068 418 Kč. Prostředky ve výši 51,05
mil. Kč navrhujeme přerozdělit mezi prioritními oblastmi PRKu. Částka ve výši 18 418 Kč
zůstane ve FV nerozdělena. Jednotlivé grantové programy budou následně vyhlašovány
zastupitelstvem kraje v průběhu roku po rozpracování navrhovaných grantů odbory KrÚ do
formy Výzvy k překládání projektů.
Marie Černá navrhla členům VRR, aby výbor projednával vždy celkové alokace a přehledy a
grantové programy, které předkládá ORR, a ne všechny GP, aby se tím nedublovala činnosti
komisí a výborů, do nichž tyto GP spadají gesčně. Členové výboru s tímto návrhem souhlasili.
Usnesení 007/01/2013/VRR
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí
 poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2013 dle materiálu VRR-01-2013-07,
př. 2.;
 převod prostředků ve výši 42 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2012 do Fondu
Vysočiny.
Usnesení bylo schváleno (13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
Diskuse ke grantovému programu Školka. V. Hynk - výměna veřejného osvětlení a těles
osvětlující krajské komunikace – pomoci tomu nějakými dotacemi. Diskuse.
8. Grantový program Rozvoj vesnice 2013;
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál. Dušan Vichr tento materiál
okomentoval. Jedná se o grantový program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje
místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny. Celkový objem finančních prostředků je
3 000 000 Kč. Hlavním cílem grantového programu je zvýšení obecné i dopravní bezpečnosti
občanů a úspory elektrické energie při provozování veřejného osvětlení zejména v malých a
odlehlých sídlech se ztíženými podmínkami z pohledu dalšího rozvoje technické infrastruktury a
občanské vybavenosti. Veřejné osvětlení a další podobná zařízení patří mezi tzv. veřejně
prospěšné služby, které mají jeden z nejvyšších potenciálů z hlediska úspor energií.
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Usnesení 008/01/2013/VRR
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Rozvoj vesnice 2013“ dle materiálu VRR-012013-08, př. 1.
Usnesení bylo schváleno (13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
9. Energetický management Kraje Vysočina (pro informaci);
Iveta Fryšová informovala, že v návaznosti na zajišťování společného nákupu energií pro
krajský úřad a příspěvkové organizace je připraven software pro příspěvkové organizace na
sběr dat o týdenních spotřebách na jednotlivých spotřebních místech. S těmito vstupy se bude
pracovat a budou sloužit k vyhodnocení energetické náročnosti jednotlivých budov, a především
k vyhodnocování a hledání úspor na majetku Kraje Vysočina. Podrobnější materiál k tomuto
tématu bude předložen na příštích jednáních VRR.
10. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny;
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál. Dušan Vichr tento materiál
okomentoval.
MAS jsou platformou trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy, podnikatelské sféry a
neziskového sektoru. Jedná se typicky o občanské sdružení nebo obecně prospěšnou
společnost s vlastní rozvojovou strategií, na základě které může žádat o podporu svých projektů,
respektive projektů subjektů působících v jejím zájmovém území, v rámci programů Leader
(dříve Leader ČR 2005-2008, nyní Program rozvoje venkova ČR 2007-2013) i v rámci dalších
programů EU. Na území Kraje Vysočina vzniklo v posledních letech celkem 16 MAS. Jejich
aktivita je různá, v rámci působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina je monitorována hlavně
jejich účast v podpůrných programech ČR a EU. Dle objemu získaných prostředků a typu
realizovaných projektů je pak hodnocena míra pozitivního dopadu jejich činnosti na rozvoj
našeho venkova. Klíčovým okamžikem byly pro MAS tři výběrová kola Programu rozvoje
venkova ČR 2007-2013 (dále jen ,,PRV") realizovaná v letech 2007-2009, kde uspělo se svými
strategiemi také 9 MAS z Vysočiny. Tyto vybrané MAS tak získaly na rozvoj našeho venkova v
letech 2008-2012 přiznanou podporu více než 250 mil. Kč, dalších 50 mil. Kč ,,přiteče" jejich
prostřednictvím do našeho kraje v roce 2013. V roce 2012 bylo v rámci těchto pravidel
podpořeno celkovou částkou 450 tis. Kč 15 MAS administrujících dotace z PRV v rámci svého
území. Rada kraje na svém zasedání č. 3/2013 dne 22. 1. 2013 schválila Pravidla Rady Kraje
Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním
skupinám Vysočiny
M. Černá vznesla dotaz, jak jsou žádosti vyhodnocovány. Dušan Vichr uvedl, že kdo splní
podmínky podání a vyplní žádost, tak tuto podporu dostane. Systém je podobný jako
u programu rozvoje venkova. Na konci roku pak MAS předkládají vyúčtovávání a závěrečnou
zprávu.
Usnesení 009/01/2013/VRR
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informace o Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu VRR-01-2013-10, př. 1.
Usnesení bylo schváleno (13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
11. Euroregion Dunaj Vltava;
Iveta Fryšová informovala, že byl založen Evropský region Dunaj-Vltava: trilaterální spolupráce
např. v oblastech hospodářství, výzkumu, vzdělávání a turismu jako přidaná hodnota pro
občany. Zástupci sedmi partnerských regionů Evropského regionu Dunaj-Vltava (EDV)
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podepsali dne 30. 6. 2012 stanovy Evropského regionu a tím dokončili založení Euroregionu
Dunaj Vltava jako uskupení partnerských regionů na principech Bodamské konference. Partnery
v Evropském regionu Dunaj-Vltava se staly země Horní Rakousko, země Dolní Rakousko, české
kraje Jihočeský, Plzeňský a Kraj Vysočina, Horní Falcko a Dolní Bavorsko s Altöttingem.
Partnerské regiony budou úzce spolupracovat v osmi určených oblastech. Cílem je pozitivní
rozvoj regionu k atraktivnímu životnímu a hospodářskému prostoru v Evropě. Každý partnerský
region přebírá vedení v jedné tematické oblasti. Osm oblastí, které byly společně rozpracovány
v přípravné fázi EDV jsou:
 EDV jako prostor pro výzkum a inovace
 Vysokoškolský prostor EDV
 Spolupráce podnikatelů a tvoření klastrů
 Kvalifikované pracovní síly a flexibilní pracovní trh
 Cestovní ruch
 Efektivní využití energie
 Mobilita, přístupnost a doprava
 Rozmanitost, jazyk a kultura
Informace o znalostní platformě a aktivitách, které navrhuje Kraj Vysočina, budou předloženy na
příští jednání VRR.
12. Diskuze, různé;
Jana Hadravová (ORR) podala podrobné informace o výsledku výzev vyhlášených v rámci
globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina
v roce 2012.
V roce 2012 byly vyhlášeny celkem 4 výzvy ze stávajících 7 globálních grantů a to v pořadí
druhé výzvy z tzv. nových globálních grantů v prioritní ose 1 (CZ.1.07/1.1.36 – Zvyšování kvality
vzdělávání v kraji Vysočina, CZ.1.07/1.2.37 – Rovné příležitosti dětí a žáků v kraji Vysočina,
CZ.1.07/1.3.50 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina) a čtvrtá
výzva v rámci globálního grantu v oblasti podpory 3.2 (CZ.1.07/3.2.09 – Podpora nabídky
dalšího vzdělávání v kraji Vysočina). Časový průběh administrace všech výzev byl stejný:
1. vyhlášení výzvy 20. 6. 2012
2. ukončení příjmu žádostí 17. 8. 2012.
3. registrace do informačního systému Monit 7+
4. hodnocení zajišťované oddělením GP
1. formální
2. přijatelnost
5. oznámení předkladatelům grantových projektů o vyřazení po hodnocení přijatelnosti
6. hodnocení věcné – individuální hodnotitelé (2 – 3 hodnotitelé z databáze MŠMT ČR) 31.
12. 2012
7. výběrová komise 23. 1. 2012 pro PO 1 a 24. 1. 2013 pro OP 3.2
8. schválení projektů orgány kraje – rozhodnutí o poskytnutí dotace (RK, ZK 19. 2. 2013)
9. zveřejnění výsledků výběru
10. vyrozumění neúspěšných žadatelů
11. kompletace podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci
12. uzavření Smlouvy o realizaci (nejpozději do 8 měsíců od ukončení výzvy).
Ze závěrů jednání výběrové komise pro prioritní osu 1 bylo doporučeno ke schválení celkem 39
projektů ve výši 93 665 487,91 Kč, zbývající alokace pro všechny oblasti podpory je
42 642 818,02 Kč. V oblasti podpory 3.2 bylo doporučeno ke schválení 8 grantových projektů ve
výši 18 487 043,03 Kč, zbývající alokace je 28 872 219,59 Kč.
Usnesení 010/01/2013/VRR
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
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informace o výsledku výzev vyhlášených v rámci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina v roce 2012
Usnesení bylo schváleno (13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
Jednání VRR se zúčastnil také Petr Průža z OÚPSŘ. Marie Černá vyzvala členy, aby vznesli
k panu Průžovi své dotazy.
Vítězslav Jonáš se dotázal na aktuální informace k VRT. Petr Průža uvedl, že podrobněji
k tomuto tématu pohovoří na dalším zasedání VRR, kde budou jedním z bodů programu
„Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina – aktuální informace“.
Marie Černá uvedla, že zástupci OÚPSŘ budou na jednání VRR přizváni vždy, když na
programu zasedání body týkající územního rozvoje (podrobněji viz plán činnosti VRR).
13. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2013 je naplánováno
na pondělí 4. března 2013 od 13.00 hodin.

Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Iveta Fryšová
tajemnice Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Kateřina Nedvědová dne 29. 1. 2013.
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