Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2014
konaného 2. června 2014
Přítomni:
1. Komínek Josef

7. Jonáš Vítězslav

2. Medová Rubišarová Marie

8. Vymazal Jaroslav

3. Uchytil Miloš

9. Hynk Vladislav

4. Číž Josef (místopředseda)

10. Kučera Tomáš

5. Svoboda Zdeněk

11. Černá Marie (předsedkyně)

6. Královec Pavel
Nepřítomni (omluveni):
1. Ryšavý Zdeněk
Hosté:
1. Hyský Martin (radní Kraje Vysočina)

12. Fryšová Iveta (tajemnice)

4. Molák Miloš (ORR)

2. Černý Martin (ředitel Sekce pro rozvoj regionu)

5. Holý Petr (ORR)

2. Honzárek Libor

3. Vichr Dušan (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Závěrečná zpráva FV za rok 2013;
3. Informace o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina;
4. Krajský annex 3S RIS;
5. Informace o vývoji přípravy Programovacího období EU 2014-2020;
6. Informace o průběhu krajského kola soutěže Vesnice roku 2014;
7. Diskuze, různé;
8. 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,
že výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesla návrh programu, který byl schválen 9 hlasy.
2. Závěrečná zpráva FV za rok 2013
Dušan Vichr okomentoval podkladové materiály týkající se závěrečné zprávy grantových
programů Fondu Vysočiny za rok 2013. V roce 2013 FV celkem hospodařil s „rozpočtem“
51,05 mil. Kč. Jedná se historicky o největší rozpočet za poslední 4 roky. Při tvorbě alokace byly
využity nejen nerozdělené prostředky FV z předchozího roku (více jak 9 mil. Kč), ale FV byl dále
povýšen převodem částky 42 mil. Kč z krajského rozpočtu z disponibilních prostředků za rok
2012 (přebytek hospodaření).
V roce 2013 bylo vyhlášeno celkem 21 programů v souhrnném objemu 54 020 000 Kč.
S výjimkou jednoho (GP Bioodpady 2013) byly všechny tyto grantové programy zároveň i v roce
2013 vyhodnoceny. Byly vyhlášeny 4 nové GP (Lyžařské běžecké trasy, Prodejny regionálních
produktů, Pitná voda a Památky místního významu).
Kraj v roce 2013 prostřednictvím Fondu Vysočiny uspokojil celkem 604 žadatelů, což bylo
60,7 % z celkového počtu podaných žádostí (995). Rozdělená podpora činila cca 44,1 mil. Kč.
Podmínkou pro přidělení peněz je i vlastní podíl žadatele, což v roce 2013 představovalo částku
82,1 mil. Kč. Díky Fondu Vysočiny tak v kraji byly zrealizovány projekty v celkové hodnotě
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

126,1 mil. Kč. Průměrná výše vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč vydanou z FV dosáhla
v roce 2013 za vyhodnocené programy 1,86 Kč.
Z hlediska počtu evidovaných žádostí dle typu žadatele jednoznačně převažovaly žádosti došlé
od obcí a měst – celkem jich bylo 478 a tvořily téměř polovinu všech žádostí (48 %) - viz graf 10.
Druhou nejvýznamnější skupinu tvořily nestátní neziskové organizace 22,0 % (219 žádostí)
a následně fyzické osoby podnikající 10,7 % (106 žádostí).
Statistika vyhodnocených grantových programů minulých let slouží k nastavování grantových
programů pro roky budoucí. Finanční prostředky jsou sledovány, a na základě vyhodnocení jsou
dle potřeb žadatelů grantové programy upravovány.
Usnesení 21/04/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z FV za rok 2013
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
3. Informace o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (dále „RIS“)
Iveta Fryšová informovala o průběžném naplňování RIS. Od doby schválení RIS (září 2013)
byly řešeny tyto oblasti:
- Nastavení implementační struktury - ustavení Rady pro inovace Kraje Vysočina,
zastoupena Krajem Vysočina, podnikatelský sektor Krajskou hospodářskou
komorou, vysokoškolský sektor VŠPJ a Akademie věd ČR Ústavem teoretické
a aplikované mechaniky AV ČR – Centrem Excelence Telč). Mezi těmito
organizacemi byla uzavřena smlouva. Pravidelně se schází k jednání.
- Uzavření smlouvy Kraje Vysočina a Akademie věd ČR o vzájemné spolupráci
a podpoře v oblasti vědy, výzkumu a inovací – jsou připravovány malé projekty
(např. spolupráce Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. a Centra Excelence Telč
na vývoji metod sanace dřevěných vykopávek, spolupráce s Ústavem filozofickým
AV ČR – mezinárodní konference ve Velkém Meziříčí)
- Nastavení dotačního nástroje – GP FV Inovační vouchery (GP FV Inovační
vouchery byl vyhlášen a byl i ukončen termín pro podání projektů, dnešním dnem
je evidováno 9 žádostí z firem v Kraji Vysočina. 9. 9. 2014 bude zasedat řídicí
výbor). Alokace programu činí 2 mil. Kč.
- Příprava Krajského annexu 3S RIS - Zúžená RIS ve vazbě na strukturální fondy
2014 – 2020. Zpracovává ORR ve spolupráci s MŠMT. Měly by zde být uvedeny
priority kraje v oblasti vědy, výzkumu, inovací a rozvoje lidských zdrojů. Tento
dokument by měl být oporou pro realizaci regionálních projektů v oblasti OP VVV
a OPIK
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu studentských prací ve firmách,
jedná se o plánovaný nástroj k vyhlášení v září 2014. Upřednostnění
experimentálních oborů – vazba na poptávku firem. Cílem je návrat absolventů,
kteří ukončí vysokou školu mimo kraj, zpět do firmy v Kraji Vysočina, ve které již
vykonávali praxi v průběhu studií.
Usnesení 22/04/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Během jednání o tomto bodě se na zasedání dostavili Pavel Královec a Vítězslav Jonáš
(hlasování se účastnili oba členové).
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4. Krajský annex 3S RIS
Miloš Molák okomentoval podkladový materiál.
Jedná se o celonárodní dokument, který připravuje MŠMT, a jeho součástí jsou tzv. krajské
annexy, kde jsou na základě místních specifik nadefinovány vhodné nástroje pro daný region.
Národní dokument se člení na 6 klíčových oblastí změn.
- vyšší inovační schopnost firem
- zvýšení kvality veřejného výzkumu
- zvýšení ekonomických přínosů výzkumu
- lidské zdroje
- ICT a digitální agenda
- sociální inovace
Krajský annex 3S RIS Kraje Vysočina má 3 klíčové oblasti změn řešitelné na krajské úrovni:
- vyšší inovační výkonnost firem
- infrastruktura ICT
- lidské zdroje
24. 6. 2014 bude Krajský annex 3S RIS předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Dále
společně s národním dokumentem bude schválen Vládou ČR a Parlamentem ČR a následně
Evropskou komisí (do konce roku 2014). Počátkem roku 2014 by měla být na základě
připravených nástrojů připravena jeho implementace.
Iveta Fryšová doplnila, že důležitá bude implementace. V současné době jsou nejasnosti
na národní úrovni, mezi garanty MŠMT a MPO. Nejsou alokovány finanční prostředky na dané
oblasti jednotlivých krajů. ORR se snaží vyjednávat přes územní dimenzi. Je tlak z MŠMT
nastavit ke krajskému annexu akční plán – kdo bude garantem jednotlivých nástrojů a jaké
finanční prostředky budou alokovány. Na regionální úrovni mají být krajské annexy schváleny
do června 2014, tak aby mohly být přílohou národního dokumentu a být dále schváleny dle
plánu. Do konce roku 2014 má být schválen akční plán k plnění 3S RIS. ORR vyjednává, jaké
finanční prostředky budou poskytnuty z národní úrovně do jednotlivých oblastí.
Manažerem v Kraji Vysočina ke koordinaci aktivit v rámci 3S RIS je Andrea Novotná (IPI s.r.o.,
Žďár nad Sázavou), manažer je zaměstnanec MŠMT.
Do konce roku 2014 bude ustavena inovační platforma pro výzkum, vývoj a inovace – bude
jednáno s firmami o spolupráci.
Vladislav Hynk vznesl dotaz, zdali je možnost podpory i ostatních oborů např. textilního
průmyslu (např. Vývoj Třešť). Iveta Fryšová reagovala, že v krajském annexu jsou uvedeny
odvětví s největším potenciálem v oblasti VVI kam, byť tradiční průmyslové odvětví z Vysočiny
nepatří.
Usnesení 23/04/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Krajský annex Kraje Vysočina Strategie inteligentní specializace
České republiky
usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
5. Informace o vývoji přípravy Programovacího období EU 2014-2020
Iveta Fryšová informovala o nejvýznamnějších dokumentech, které byly v posledním období
připravovány v rámci přípravy na období 2014-2020.
Dohoda o partnerství
Dohoda o partnerství je stěžejní dokument, který každý členský stát vypracovává v rámci
vyjednávání s Evropskou komisí ohledně podmínek pro čerpání fondů EU v programovém
období 2014-2020. Hlavním posláním tohoto rozsáhlého dokumentu je vymezit a řádně podložit,
na co a jakým způsobem hodlá členský stát použít strukturální fondy. Obsahuje analýzu
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a identifikaci potřeb dle témat a ve vazbě na klíčové evropské a národní strategické dokumentu,
hodnotí územní rozdíly, priority financování a ve vazbě na tuto analýzu navrhuje strukturu
operačních programů a související implementační struktury. Obsahem DoP je také základní
rámec integrovaného přístupu a územní dimenze a také přehled nutných ex-ante kondicionalit
(předběžných podmínek) a jejich aktuální stav plnění.
9. dubna 2014 byla schválena Vládou ČR Dohoda o partnerství (DoP), která je základním
dokumentem pro dané období a stanovuje věcný a finanční rámec připravovaného
programovacího období. Dohoda byla následně 18. dubna 2014 odeslána Evropské komisi
k posouzení, na což má Evropská komice prostor do konce srpna 2014.
Příprava budoucích operačních programů 2014 – 2020
U Operačního programu Doprava, Operačního programu Životní prostředí a Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost již byla ukončena meziresortní
připomínková řízení.
Příprava silniční sítě v majetku krajů financovatelná v rámci IROP
Ve vazbě na rozpracování územní dimenze v IROP koordinuje Kraj Vysočina na základě
usnesení Dopravní komise AK ČR a ve spolupráci s MMR přípravu kritérií přijatelnosti
pro specifický cíl IROP 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje
sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“. Na základě připravených kritérií
dochází k prioritizaci silniční sítě v majetku krajů ČR, jejímž výsledkem je celorepubliková mapa
těchto komunikací. Původní kritéria stavebně-technický stav vozovky; hospodářský význam
vozovky – návaznost na TEN-T síť; návaznost sekundárních a terciální uzlů; intenzita dopravy
apod.) byly nahrazeny v podstatě jediným kritériem napojení „něčeho“ na TEN-T. Silnice, které
splňují toto kritérium, budou financovatelné v rámci IROP.
Předpokládá se, že IROP bude zaslán do mezirezortního připomínkového řízení začátkem
června 2014.
Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2014-2020
Byla stanovena alokace cca 60 mil. EUR pro kraje ČR. Prioritní oblasti:
- Věda, výzkum, inovace;
- Kulturní a přírodní dědictví;
- Vzdělávání;
- Institucionální spolupráce.
Je připravováno nastavení implementačních nástrojů. Program je téměř hotov, předpoklad
odeslání na EK je září 2014.
Operační program Nadnárodní spolupráce Dunaj 2014-2020
Alokace činí 201,5 mil. EUR z ERDF, alikvotní částka pro ČR představuje 11 mil. EUR ( životní
prostředí, dopravní infrastruktura, apod.). 11. června 2014 proběhne s MMR připomínkové
řízení. ČR trvá na míře spolufinancování projektů z ERDF ve výši 85 %. Spuštění OP se
předpokládá v listopadu až prosinci 2014.
Pravidla spolufinancování evropských strukturálních fondů a investičních fondů v programovém
období 2014-2020
Ministerstvo financí připravilo materiál, který definuje podmínky pro národní spolufinancování
prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.
Na základě typů jednotlivých příjemců a jejich činnosti předkládaný materiál stanovuje jak
maximální výši účasti státního rozpočtu, tak i minimální spoluúčast příjemců na národním
spolufinancování.
Materiál počítá se spolufinancováním u projektů realizovaných krajem, příp. příspěvkovými
organizacemi kraje ve výši 15 % způsobilých výdajů (vyjma škol a školských zařízení zapsaných
ve školském rejstříku). U dalšího typu územního samosprávného celku, obcí, příp. jejich
příspěvkových organizací počítá materiál pouze s 5 % výší spolufinancování (vyjma škol
a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku). Kraj Vysočina, stejně jako ostatní kraje
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ČR, vznesl v rámci meziresortního připomínkového řízení zásadní nesouhlasné stanovisko
k takto navržené výši spolufinancování pro kraje.
Národní dokument k územní dimenzi
Dušan Vichr informoval, že v jednání je implementace územní dimenze – jakým způsobem
zapojit region do ovlivňování prostředků na správné zacílení výzev dle regionálních potřeb. Není
dořešený způsob, jakým by regionální partneři (Regionální stálé konference) dávali doporučení
přes národní stálou konferenci na jednotlivé řídicí orgány operačních programů. Došlo ke změně
dokumentu, na základě kterého by stálá konference mohla ovlivňovat tyto záležitosti.
Došlo ke změně RIR na Regionální akční plán strategie regionálního rozvoje.
- Národní dokument k územní dimenzi (témata pro uplatnění územní dimenze)
- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (předpoklad integrovaných
nástrojů pro použití). Integrované nástroje:
 ITI (integrované územní investice),
 IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území),
 MAS – strategie na území, kde působí.
Iveta Fryšová doplnila, že jsou hledány cesty pro zapojení krajů (přes regionální stálé
konference).
16. června 2014 proběhne jednání s ORP, NNO, MAS a dalšími regionálními partnery, kde bude
projednávána otázka Stálé regionální konference.
Marie Černá se dotázala na příležitosti IROP pro obce.
Zástupci ORR reagovali:
- Obnova obecního majetku (oblast škol);
- Obnova kulturních památek;
- Obnova budov (úspory energií);
- Samostatná osa pro MAS - o alokaci pro MAS ještě nebylo oficiálně rozhodnuto.
Verze OP: http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/
Usnesení 24/04/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU
2014 – 2020 uvedené v materiálu ZK-04-2014-xx, př. 1.
usnesení bylo přijato10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. Informace o průběhu krajského kola soutěže Vesnice roku 2014
Dušan Vichr informoval, dle podkladových materiálů, o průběhu krajského kola soutěže Vesnice
roku 2014. Krajská komise pro hodnocení obcí krajského kola soutěže Vesnice roku 2014
vyhlásila dne 27. 5. 2014 výsledky za Kraj Vysočina. Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku
se celkem přihlásilo 20 obcí z Kraje Vysočina. Krajská komise určila vítěze – obec Ořechov, okr.
Žďár nad Sázavou, která postoupí do celostátního kola (celostátní kolo probíhá i u obcí
oceněných „Zelenou stuhou“ a „Oranžovou stuhou“). Slavnostní vyhodnocení proběhne
15. srpna 2014 v obci Ořechov. 3. 6. 2014 bude projednávat návrhy na ocenění obcí rada kraje.
Usnesení 25/04/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení
ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci
Ořechov, se sídlem Ořechov 87, 594 52 Ořechov, IČO: 00545775
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)

Číslo jednací: KUJI

39237/2014 SH

Číslo stránky

5

(hlasování se neúčastnil Pavel Královec)
7. Diskuze, různé
Expo 2015
Iveta Fryšová informovala o možnosti účasti Kraje Vysočina na světové výstavě EXPO 2015
v Miláně ve dnech od 15. do 30. září 2015 (velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury
jednotlivých zemí, pořádaná každých několik let od poloviny 19. století).
Pro prezentaci regionů bude vyčleněn prostor v prvním patře Českého domu EXPO. Příprava
expozice je na každém kraji, předpokládané náklady na přípravu, realizaci, scénář a program
čtrnáctidenní prezentace Kraje Vysočina jsou odhadnuty na 3,3 miliónu korun. Zájem
o spolupráci při případné účasti na Expo 2015 už projevily hospodářská i agrární komora, aktivní
jsou průmyslové, sklářské a textilní firmy a předběžně byla přislíbena účast studenů katedry
cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Účastí na EXPU by mohlo dojít k navázání partnerství, propagace v oblasti cestovního ruchu.
7 krajů ČR již potvrdilo účast na EXPU 2015.
Z dalšího zasedání se omluvil Miloš Uchytil a Zdeněk Svoboda.
Usnesení 26/04/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Účast kraje Vysočina na EXPO 2015.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Vítězslav Jonáš poděkoval členům Vrr za podporu socio-ekonomické studie ve věci provozu
a případného odstavení JE Dukovany a dopad na region. Výzkum bude probíhat do konce roku
2015 za finanční podpory Kraje Vysočina i Jihomoravského kraje. O výsledcích budou členové
Vrr informováni.
Dále pozval přítomné na konferenci na Zámku ve Valči, která se uskuteční dne 12. června 2014.
Účastí bude možnost podpořit rozšíření JE Dukovany.
Jaroslav Vymazal doplnil, že v rámci přípravy Programovacího období EU
2014 -2020 spolupracuje Statutární město Jihlava s ostatními krajskými městy, které nemají ITI
a snaží se ovlivňovat, aby nedocházelo k velké disproporci (alokace do IPRU). Iveta Fryšová
doplnila, že ORR spolupracuje s Odborem rozvoje města Magistrátu statutárního města Jihlavy
na přípravě IPRU z pohledu jednotlivých priorit.
8. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončila zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2014 je naplánováno
na 25. srpna 2014.
Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 2. června 2014
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