Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2014
konaného 17. března 2014
Přítomni:
1. Komínek Josef

7. Jonáš Vítězslav

2. Medová Rubišarová Marie

8. Vymazal Jaroslav

3. Ryšavý Zdeněk

9. Hynk Vladislav

4. Uchytil Miloš

10. Kučera Tomáš

5. Číţ Josef (místopředseda)

11. Černá Marie (předsedkyně)

6. Svoboda Zdeněk
Nepřítomni (omluveni):
1. Královec Pavel

3. Fryšová Iveta (tajemnice)

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

4. Holý Petr (ORR)

2. Martin Černý (ředitel Sekce pro rozvoj regionu)

5. Molák Miloš (ORR)

3. Vichr Dušan (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Evropský region Dunaj Vltava;
3. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) - návrhy dotací pro rok 2014;
4. Grantový program Rozvoj podnikatelů 2014;
5. Grantový program Inovačních vouchery 2014;
6. Grantový program FV Prodejny regionálních produktů 2014;
7. Informace o stavu přípravy na celostátní / regionální úrovni na programovací období EU
2014-2020;
8. Krajský annex S3 Strategie;
9. Příprava aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina;
10. Zásady MA21 a Zdraví 21 – návrh dotací;
11. Ţádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina;
12. Diskuze, různé;
13. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu a zápisu
Marie Černá, předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
(dále jen „Vrr“), přivítala všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatovala,
ţe výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny ţádné připomínky.
Přednesla návrh programu, který byl schválen 10 hlasy.
2. Evropský region Dunaj Vltava
Petr Holý informoval o projektu probíhajícím v rámci uskupení Evropský region Dunaj Vltava.
V současné době probíhají 4. kola workshopů jednotlivých znalostních platforem. Workshop
znalostní platformy „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“, jehoţ garantem je Kraj Vysočina,
se uskutečnil dne 16. 1. 2014 v Českých Budějovicích. Do budoucna se experti shodli
na projektech:
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

-

Němčina pro budoucnost (vznik koordinačního centra na Vysočině);
Správná volba (kariérové poradenství s důrazem na technické a řemeslné obory);
Monitorování potřeb trhu práce (propojení modelů monitorujících potřeby trhu
práce v Rakousku a Německu a jejich vyuţití pro potřeby ERDV).

Další workshop se uskuteční 3. 4. 2014 v Jihlavě, budou zde diskutovány další projektové
návrhy (prezentace projektů Střední školy stavební Jihlava).
Usnesení 08/02/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o pokračování projektu Evropský region Dunaj Vltava.
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
3. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) - návrhy dotací pro rok 2014
Dušan Vichr okomentovat podkladový materiál návrhů dotací pro rok 2014. Krajský úřad
ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností (ORP) přijalo 647 ţádostí (o 10 ţádostí více
oproti roku 2013). Všechny ţádosti byly v administrativním souladu. Celkový finanční objem
ţádostí byl 81,4 mil. Kč., alokace pro POVVV je 69 mil. Kč. Dotace byla poníţena tak, ţe kaţdá
obec obdrţela max. 106 tis. Kč. Obce Myslibořice a Bory, které byly oceněny v rámci projektu
Vesnice roku, získali poţadovanou výši dotace. Celkem bylo rozděleno 68 391 tis. Kč. V rámci
POVV je část prostředků určena i ORP obcím, které pomáhají kraji s administrací projektů (388
tis. Kč). V rozpočtu zůstala nerozdělená částka ve výši cca 220 tis. Kč. (Minimální garantovaná
částka pro obec je 104 tis. Kč). Nejvíce obce ţádaly dotaci na opravy místních komunikací,
opravy obecních úřadů a opravy kulturních zařízení. (15 obcí z Kraje Vysočina o dotaci
nepoţádalo).
Usnesení 09/02/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záleţitosti bydlení,
komunálních sluţeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným
v materiálu Vrr-02-2014-03, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu Vrr-02-2014-03, př. 1,
za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových
dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
4. Grantový program Rozvoj podnikatelů 2014
Dušan Vichr okomentoval, dle podkladového materiálu, grantový program Rozvoj podnikatelů
2014.
Finanční alokace: 10 mil. Kč
Příjemci dotace: Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců
Zaměření: Pořízení technologií a výrobních prostředků (i pouţitých) v oblasti zpracovatelského
průmyslu a stavebnictví, technické zhodnocení stávajících technologií a výrobních prostředků
Dotace: 30 aţ 150 tis. Kč
Spolufinancování (podíl ţadatele): 60 %
Vyhlášení programu: 1. dubna 2014
Změnou oproti loňskému ročníku:
- zahrnutím do uznatelných nákladů náklady na dopravu a instalaci stroje a nákladů
na zaškolení a obsluhu stroje.
- změna specifických kritérií zaměřených na tradiční odvětví, coţ bylo velmi diskutované.
Nově jsou kritéria zaměřena na preference odvětví, která jsou postiţena ekonomickým
útlumem dle dostupných statistických údajů (stavebnictví, sklářský průmysl, textilní
průmysl a oděvní prům.). Budou preferovány subjekty s vyšším mnoţstvím zaměstnanců,
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subjekty se zaměřením na novou činnost a nové výrobky, subjekty z oblasti vyšší míry
nezaměstnanosti (dle okresů), a budou také upřednostňováni ţadatelé, kteří tři roky
zpětně nebyli finančně podpořeni.
Přítomní diskutovali o specifických kritériích zaměřených na zaměstnávání zdravotně
handicapovaných pracovníků. Členové výboru se shodli, ţe by toto kritérium měla výzva
obsahovat a doporučili k zamyšlení, aby specifické kritérium zaměřené na zaměstnávání
zdravotně znevýhodněných občanů bylo do výzvy, pro vyhlášení programu pro rok 2015,
zařazeno (jako specifické kritérium).
Usnesení 10/02/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Rozvoj podnikatelů 2014“ dle materiálu Vrr-022014-04, př. 1
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
5. Grantový program Inovačních vouchery 2014
Dušan Vichr okomentoval, dle podkladového materiálu, grantový program Inovačních vouchery
2014, který vychází z Regionální intervenční strategie Kraje Vysočina a jedná se o první
vyhlášení této výzvy. Program je zaměřen na zvýšení inovační aktivity firem a spolupráce
s výzkumnými ústavy. Hlavními kritérii jsou zaměstnanost, preference odvětví dle RIS, zavedení
do praxe.
Finanční alokace: 2 mil. Kč
Příjemci dotace: podnikatelské subjekty ve vybraných oborech
Zaměření: Vývoj produktu/procesu/sluţby, testování, měření, pouţití výzkumného zařízení,
návrh prototypu, zhotovení prototypu, analýza vhodnosti pouţití materiálu, design produktu,
tvorba podnik. plánu k inovativnímu produktu, specifické školení zaměst. s cílem zvýšení
kvalifikace v nových metodách daného oboru, poplatky akreditované zkušebně, poplatky
za laboratorní zkoušky a testy
Dotace: 50 aţ 200 tis. Kč
Spolufinancování (podíl ţadatele): 20 % (40%) dle velikosti firmy
Vyhlášení programu: 1. dubna 2014
Marie Černá informovala, ţe nominace členů do řídicího výboru pro hodnocení projektů
podávaných v rámci tohoto programu by měla být pečlivá, aby byl obsazen lidmi, kteří se tímto
oborem zabývají a této problematice rozumí. Přítomní se shodli, ţe mohou i oslovit zástupce
svých politických klubů.
Členové výboru diskutovali o kritériích a příjemcích dotace, jimiţ by měli být výrobci a nikoli
distributoři.
Na dotaz, co se stane, pokud se GP nevyčerpá, bylo reagováno, ţe nevyčerpaný zůstatek
zůstane ve FV a bude moţné jej vyuţít pro GP na rok 2015.
Usnesení 11/02/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Inovační vouchery 2014“ dle materiálu Vrr-022014-05, př. 1
Všichni přítomni přijali usnesení 9 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
(Josef Číţ se hlasování nezúčastnil)
6. Grantový program FV Prodejny regionálních produktů 2014
Dušan Vichr okomentoval, dle podkladového materiálu, grantový program Prodejny regionálních
produktů 2014.
Finanční alokace: 1,5 mil. Kč
Číslo jednací: KUJI
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Příjemci dotace: Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců
Zaměření: Stavební úpravy podnikatelských prostor, nákup nových i pouţitých zařízení,
specifické vnitřní vybavení prodejen
Dotace: 30 aţ 150 tis. Kč
Spolufinancování (podíl ţadatele): 50 %
Vyhlášení programu: 1. dubna 2014
Dále informoval, ţe k výrazným změnám oproti loňskému ročníku nedošlo, bylo doplněno
kritérium preference ţadatele, který v minulosti nebyl v rámci tohoto programu finančně
podpořen.
V roce 2013 bylo na krajský úřad doručeno 15 ţádostí, z nichţ bylo finančně podpořeno 11
(rozděleno bylo 1,4 mil. Kč).
Usnesení 12/02/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Prodejny regionálních produktů 2014“ dle
materiálu Vrr-02-2014-06, př. 1
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
7. Informace o stavu přípravy na celostátní / regionální úrovni na programovací období
EU 2014-2020
Miloš Molák okomentoval prezentaci „Fondy EU, příprava kohezní politiky a budoucnost nového
plánovacího období 2014 – 2020“. Seznámil přítomné s termínem Územní dimenze (= téma,
které chceme z regionální úrovně ovlivňovat). Návrh finančních prostředků na územní dimenzi
jsou v objemu 200 mld. Kč (není finální, bude ještě jednáno). Alokace na krajské kompetence
představuje 80 mld. Kč (rozdělena mezi kraje dle koeficientu – Kraj Vysočina 5,9 mld. Kč.), na
individuální projekty mimo kompetence kraje a mimo integrované nástroje (pro Vysočinu 1,8 mld.
Kč), na integrované nástroje, integrovaný plán rozvoje území (Jihlava – 700 mil. Kč), na MAS
(Vysočina 1,4 mld. Kč).
Koordinačním dokumentem bude Regionální intervenční rámec Kraje Vysočina, kde bude
územní dimenze řešena a popsány aktivity integrovaných nástrojů. Zastřešovat jej bude Stálá
regionální konference, jejímiţ členy budou partneři v Kraji Vysočina (obdoba monitorovacího
výboru). Administrativní činnost související s územní dimenzí, hlavně IROP, bude řešit Úřad
regionální rady. Vznikne Národní dokument pro Územní dimenzi (pro celou ČR), budou zde
stanoveny finanční částky pro potřeby regionů, na tento dokument naváţí regionální intervenční
rámce. Předpoklad vzniku je do září 2014. Související dokumenty jsou v přípravné fázi.
Z pohledu MRR je aktuálně zpracování RIR a zaloţení Regionální stálé konference
na dobrovolnosti kraje.
Usnesení 13/02/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Informace o stavu přípravy na celostátní / regionální úrovni na programovací období EU 20142020.
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
(Během jednání o tomto bodě se z dalšího jednání omluvil Martin Černý)
8. Krajský annex Strategie inteligentní specializace ČR (S3)
Miloš Molák okomentoval dle prezentace tzv. Strategii inteligentní specializace, jedná se
o iniciativu EU, která se snaţí reagovat na sniţující se konkurenceschopnost EU,
v důsledku klesajícího technologického vývoje. S3 je národní dokument (garant MŠMT).
Přílohami jsou Krajské annexy S3, ve kterých jsou na základě analýzy regionálního inovačního
systému navrţeny nástroje vhodné pro daný region. Část nástrojů bude řešena z národní úrovně
Číslo jednací: KUJI
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bez zásadního vlivu regionů, část bude řešena z úrovně regionální v návaznosti na krajský
annex.
Prezentace obsahovala tyto informace:
 Konkurenceschopnost české ekonomiky
 Proč se dělá, předpokládané dopady
 Poţadavky evropské komise na S3
 S3 a kohezní politika v ČR
 Proč krajské RIS?
 Národní S3 – struktura návrhové části
o Klíčová oblast změn A: Vyšší inovační výkonnost firem
o Klíčová oblast změn B: Zvýšení kvality výzkumu
o Klíčová oblast změn C: Lidské zdroje
o Klíčová oblast změn D: ICT a digitální agenda
o Klíčová oblast změn E: Sociální inovace
 Struktura krajského annexu S3
o Analytická část
o SWOT analýza
o Předběţný návrh specializace
o Návrhová část
 Struktura návrhové části krajského annexu
o Vyšší inovační výkonnost firem
o Dostupná kvalifikovaná pracovní síla pro inovace v Kraji Vysočina
o Infrastruktura ICT
Po dopracování návrhové části a zpracování akčního plánu bude materiál předloţen
ke schválení na květnovém či červnovém zasedání zastupitelstva kraje.
S3 strategie bude čerpat především z OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP
věda výzkum vzdělávání. Jako podklad byl proveden průzkum o vhodnosti nastavení intervencí
ve firmách.
Dušan Vichr doplnil, ţe Kraj Vysočina se řadí v mezikrajské srovnání mezi poslední kraje
v inovačním potenciálu.
Marie Černá doplnila, ţe přínosem by byla spolupráce v oblasti výzkumného a vysokoškolského
zázemí s Jihomoravským krajem.
Usnesení 14/02/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Informace o strategii Krajský annex S3 Strategie
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
Během jednání o tomto bodě se na zasedání dostavil Zdeněk Ryšavý a omluvil se z dalšího
jednání Tomáš Kučera.
9. Příprava aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
Dušan Vichr informoval, ţe se jedná o návrh aktualizace základního strategického rozvojového
dokumentu na úrovni kraje Programu rozvoje Kraje Vysočina (dále i „PRK“).
Kraje dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje zpracovávají v rámci své
samostatné působnosti program rozvoje svého územního obvodu, a to podle svých potřeb
s ohledem na vyváţený rozvoj svého územního obvodu.
Vzhledem k tomu, ţe platnost strategické části PRK je schválena zastupitelstvem kraje do konce
roku 2014, je vhodné s dostatečným časovým předstihem přistoupit k aktualizaci tohoto
střednědobého dokumentu na další období (vzhledem k tomu, ţe se při předchozích
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aktualizacích většinou jednalo o čtyřletá období, je nyní navrţeno zpracovat aktualizaci na roky
2015 – 2018). Aktualizovaný dokument by měl být i oporou pro plánované aktivity kraje a dalších
subjektů v regionu pro významnou část Programovacího období EU 2014+ a pro další
dokumenty, které zřejmě budou ještě na krajské úrovni vznikat (např. regionální intervenční
rámec, který bude podkladem pro řešení územní dimenzi v připravovaných OP).,
Program rozvoje kraje se skládá ze tří provázaných částí – analytické části, SWOT analýzy
a programové (strategické části). Poslední verze všech tří částí PRK jsou k dispozici na webu:
http://www.kr-vysocina.cz/program-rozvoje-kraje-vysocina/ds-300352/archiv=0&p1=61524
Dále pohovořil o plánovaných inovacích v aktualizaci PRKu. Průběţné výstupy a návrhy budou
předkládány na projednávání do Vrr.
Usnesení 15/02/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje uloţit radě kraje zaktualizovat Program rozvoje Kraje Vysočina dle návrhu
postupu uvedeného v materiálu Vrr-02-2014-09, př. 1
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
10. Zásady MA21 a Zdraví 21 – návrh dotací
Dušan Vichr a Petr Holý okomentovali, dle podkladových materiálů, ţe se jedná o přidělení
dotace na základě ţádostí dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Ţádosti obcí,
škol podporujících zdraví, nestátních neziskových organizací a místních akčních skupin byly
předloţeny Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina do 18. 2. 2014,
tj. do dne prvního termínu ukončení příjmu ţádostí pro rok 2014.
Všechny ţádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií
a kritérií přijatelnosti. Celková výše finančních prostředků alokovaná na tyto zásady je
2,5 mil. Kč. Celková výše dotací navrhovaných ke schválení v prvním termínu podávání ţádostí
je 2 121 690 Kč.
Obci Křídla je navrhována sníţená výše dotace z 60 tis. Kč na 40 tis. Kč. Obec Křídla je
realizátorem MA21 v kategorii „Z“, dle vyhlášených zásad je maximální moţná výše dotace
pro realizátory v kategorii „Z“ 40 tis. Kč. Pro jednání rady kraje byla zpracována revokace
usnesení z důvodu chybného schválení dotace pro společnost Havlíčkův kraj, o.p.s., která jiţ
z jiného dotačního titulu obdrţela podporu a v součtu s touto podporou přesahuje 200 tis. Kč
v roce 2014. Proto o poskytnutí dotace nemůţe v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000
Sb., o krajích rozhodnout rada kraje, ale pouze zastupitelstvo.
Usnesení 16/02/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit seznam akcí navrţených k podpoře dle upr. materiálu Vrr-02-201410, př. 1 a rozhodnout o poskytnutí dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní
záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje dle upr. materiálu Vrr-02-2014-10,
př. 1, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
11. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji
Vysočina
Petr Holý okomentoval dle podkladového materiálu, ţe se jedná o projednání ţádosti o podporu
občanského sdruţení KOUS Vysočina, které v Kraji Vysočina zajišťuje koordinaci a kontakt
s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“). KOUS se stejně, jako v minulých
letech, obrátil na Kraj Vysočina (dále jen „Kraj“) s ţádostí o podporu. V roce 2013 mu byla
poskytnuta dotace na provoz ve výši 300 tis. Kč a na grantovou podporu ve výši 200 tis. Kč.
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Účelné vyuţití a vyúčtování příspěvku bylo předloţeno a zkontrolováno Odborem regionálního
rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Ţádosti o podporu na rok 2014 byly doručeny dne 7. 2. 2014. Jedná se o 2 ţádosti. První je
na podporu Krajského koordinačního a servisního střediska pro NNO v Kraji Vysočina v roce
2014 v souvislosti s plněním Strategie udrţitelného rozvoje NNO. Druhá ţádost se týká
mimořádné podpory projektů NNO mimo grantové programy Kraje Vysočina.
KOUS, jako významný partner Kraje, úzce spolupracuje s jednotlivými odbory Krajského úřadu
Kraje Vysočina a samosprávou.
Usnesení 17/02/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záleţitosti
bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje sdruţení KOUS Vysočina, Myslibořice 1,
675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu
Vrr-02-2014-11, př. 3 a ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo
grantové projekty Kraje Vysočina dle materiálu Vrr-02-2014-11, př. 4.
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
12. Diskuze, různé
Vítězslav Jonáš poděkoval za podporu výzkumného projektu „Socio-ekonomické studie ve věci
provozu a případného odstavení JE Dukovany a dopad na region. A pozval přítomné na dvě
akce:
- Seminář na téma: „EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY ZPŮSOBENÉ UZAVŘENÍM
VELKÉHO ZDROJE ENERGIE“, který se koná v pátek dne 23. 5. 2014 od 10.00 hod.
v Jednacím sále Valdštejnského paláce.
- Konferenci pořádanou Sdruţením Energetické Třebíčsko „BUDOUCNOST JADERNÉ
ELEKTRÁRNY DUKOVANY“, která se uskuteční dne 12. 6. 2014 v hotelu Zámek Valeč.
Dušan Vichr doplnil informaci o schválení finanční podpory všem 16 MAS ve výši 150 tis. Kč,
o které ţádaly v rámci pravidel RK. Na celostátní úrovni je plánována standardizace MAS, jako
příjemců dotací.
13. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončila zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2014 je naplánováno
na 28. dubna 2014.

Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Dušan Vichr
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 17. března 2014
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