Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro rok 2013
leden – březen
 projednání koncepce grantových programů z FV
 Ustanovení pracovní skupiny Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro projekt Zdravý Kraj Vysočina
 Výsledky veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina
 Euroregion Dunaj Vltava
 předběžná informace o grantových programech a jejich úspěšnosti za rok 2012
 Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, současná situace
 informace o celkovém čerpání a vypsaných výzvách Regionálního operačního programu
(ROP) NUTS II JV, projekty Kraje Vysočina v rámci ROP NUTS II JV – situace, čerpání
(účast zástupců ÚRR)
 informace o projektech kraje předkládaných do tematických operačních programů
 Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) - návrhy dotací
 Strategie 2020 Kraje Vysočina, příprava na plánovací období 2014 – 2020,
situace
 strategické projekty realizované na území Kraje Vysočina
- aktuální body k projednání, např.:
 Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
 Grantový program Fondu Vysočina - Podnikatelé 2013
 Grantový program Fondu Vysočina - Prodejny regionálních produktů 2013
 Prezentace Kraje Vysočina na veletrzích investičních příležitostí (aktualizace
databáze Brownfields apod.)
duben – červen
 koncepční materiály – přehled existujících koncepčních materiálů, seznámení
a připomínkování, (průběžně dle potřeby), strategie 2020 Kraje Vysočina
 informace z odboru regionálního rozvoje (ORR), odboru územního plánování
a stavebního řádu (OÚP a SŘ), odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu (prezentace oblasti cestovního ruchu) – diskuze
 informace o přípravě kraje na plánovací období 2014 - 2020
 informace o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních programů
 výzvy grantových programů
 projekty Kraje Vysočina – situace, čerpání (účast zástupců ÚRR)
 projednání závěrečné zprávy FV za rok 2012
 aktuální body k projednání, např. informace o naplňování Regionální inovační strategie
kraje Vysočina
srpen - listopad
 grantové programy – vyhodnocení, monitoring
 rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje
 POVV – vyhodnocení
 informace o aktuálních výzvách v rámci ROPu
 projekty EU – sumarizace, vyhodnocení
 strategické projekty - situace
 strategické projekty - vyhodnocení
 koncepční materiály – vyhodnocení plnění







příprava kraje na plánovací období 2014 - 2020
informace z Odboru regionálního rozvoje (ORR) a Odboru územního plánování
a stavebního řádu (OÚP a SŘ), odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu (prezentace oblasti cestovního ruchu) – diskuze
seznámení se socio-ekonomickou studií ve věci provozu a případného odstavení JE
Dukovany a dopad na region
rekapitulace činnosti VRR, vyhodnocení
aktuální body k projednání, např.:
 výstupy znalostní platformy Podnikání při Euroregionu Dunaj – Vltava, které je
Kraj Vysočina garantem
 výstupy nástrojů pro podporu spolupráce výzkumných institucí zasídlených
v Kraji Vysočina, podnikatelského prostředí, VŠ a SŠ

