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Prioritní oblast 1: Podnikání, zaměstnanost, vzdělávání, výzkum, inovace
GP 314. Rozvoj podnikatelů 2014
Program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na
pořízení strojů nebo strojních zařízení
Grantový program Rozvoj podnikatelů představuje již několik let jeden z hlavních finančních
zdrojů Kraje Vysočina, ze kterého lze čerpat finanční prostředky na podporu podnikání. Na
základě zhodnocení dostupných dat o vývoji na trhu práce a zaměstnanosti byl pro rok 2014
program zacílen na zhodnocení nebo pořízení strojů a strojních zařízení drobnými a
středními podnikateli podnikajícími zejména v oblasti stavebnictví, výroby textilií a oděvů a
v oblasti výroby nekovových minerálních výrobků. Tyto oblasti podnikání byly v programu
preferovány (nejvíce bodově zvýhodněny). Dále mohli být žadateli i podnikatelé z oblasti
zpracování dřeva, výroby dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků i výroby
nábytku, zde bylo bodové zvýhodnění dle oboru podnikání nižší. Třetí kategorií žadatelů bez
bodového zvýhodnění podle boru podnikání byli podnikatelé ze zbývajících oborů
zpracovatelského průmyslu. Cílem grantového programu bylo především zachování,
případně posílení zaměstnanosti na území Kraje Vysočina ve firmách do 50-ti zaměstnanců.
Z celkem 132 došlých žádostí byly dotace v souhrnné výši 10 mil. Kč přiznány 92 projektům
zaměřeným zejména na nákup technologií pro stavební výrobu (34 %), druhá nejčetnější
kategorie projektů bylo pořízení technologií do truhlářských provozů (26 %) Na ostatní obory
zpracovatelského průmyslu pak připadlo zbývajících 40 % podpořených projektů. Celkem 47
podpořených projektů je nyní ve fázi realizace, ukončeno jich bylo zatím 45 (stav k 9. 4.
2015). Celkový plánovaný objem všech realizovaných projektů činí bezmála 32 mil. Kč.
Převis poptávky nad finančními možnostmi tohoto programu byl nižší než v minulých letech,
neuspokojeno tak zůstalo 30 % žadatelů (v roce 2013 to bylo 40 %).
Nejčastějším typem výstupu podpořeného projektu byl nákup stroje pro stavební výrobu,
tedy například nakladače či minirýpadla, případně vibračního válce, mnoho projektů tvořily
také nákupy strojů pro zpracování dřeva nebo kovu a také na výrobu nábytku, tedy typicky
rámové formátovací pily nebo CNC soustruhu, případně olepovačky hran nábytku nebo
kolíkovačky. Několik projektů se také věnovalo využití druhotných surovin vzniklých při
zpracování dřeva a týkalo se nákupu stroje na výrobu briket či pelet. Z preferované oblasti
výroby textilií nebo oděvů se pak jednalo například o projekt na vybavení šicí dílny novými
šicími stroji.
Výsledky vyhodnocení programu společně s aktuální analýzou trhu práce a zaměstnanosti
budou zohledněny při přípravě a vyhlášení dalšího kola programu v červnu 2015.
Vypracoval: Luděk Hrůza
GP 315. Inovační vouchery 2014
Program na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi za
účelem posílení jejich konkurenceschopnosti
Cílem programu je podpora spolupráce malých, středních i velkých podniků s vysokými
školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi související s přístupem k knowhow, jeho využitím a s aplikovaným výzkumem a vývojem. Program byl v roce 2014 vyhlášen
poprvé, a to s celkovou alokací 2 mil. Kč. Jedná se o první nástroj naplňování Regionální
inovační strategie Kraje Vysočina, která byla Zastupitelstvem Kraje Vysočina schválena
v září 2013. Nastavení grantového programu bylo konzultováno s přibližně 30 inovačně
zaměřenými firmami v regionu.
O příspěvek ve výši 50 – 200 tis. Kč mohly žádat firmy bez ohledu na jejich velikost. Ta však
byla rozhodující pro určení výše spolufinancování předloženého projektu ze strany žadatele
(do 50 zaměstnanců 20 %, nad 50 zaměstnanců 40 %). Schválené prostředky bylo možno
použít na nákup znalosti, použití výzkumného zařízení, testování, měření, návrh či zhotovení
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prototypu, analýzu vhodnosti materiálu, designu produktu či tvorbu podnikatelské plánu
k inovativnímu produktu.
V prvním ročníku bylo přijato 9 žádostí o příspěvek v souhrnné výši 1,242 mil. Kč. 1 žádost
byla vyřazena pro formální nesoulad, zbývajícím 8 žádostem byl přiznán příspěvek, přičemž
smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena nakonec pouze se sedmi žadateli (v celkové výši
972 910 Kč). Realizace projektů je umožněna do konce roku 2015, k 1. 4. 2015 byl
zrealizován a závěrečná zpráva byla podána k jednomu projektu.
Přestože v prvním roce nebyly prostředky GP zcela vyčerpány, plánuje garant stejnou
alokaci i pro druhý ročník programu. Při informační kampani se zaměří na malé firmy (v
ročníku 2014 tvořily 75 % žadatelů). Nižší zájem velkých firem lze odvodit od výše
poskytované dotace, která pro velké firmy není pravděpodobně dostatečně zajímavá, přesto
však zůstávají oprávněnými žadateli v rámci tohoto grantového programu.
Vypracovala: Ing. Ivona Hájková
GP 316. Prodejny regionálních produktů 2014
Program na podporu prodejců regionálních produktů v Kraji Vysočina formou příspěvku na
pořízení zařízení, vybavení prodejny a rozšíření prodejních prostor
Cílem tohoto grantového programu FV je podpora podnikatelských subjektů zaměřujících se
na prodej regionálních produktů, které jsou zároveň součástí Sítě regionálních prodejen
Kraje Vysočina (certifikačním orgánem ZERA, o.s., Náměšť nad Oslavou. V roce 2014 byl
grantový program vyhlášen podruhé, a to s celkovou alokací ve výši 1 500 000 Kč. Finanční
příspěvek ve výši 30 – 150 tis. Kč (při minimálně 50 % spolufinancování) mohli žadatelé
použít na pořízení zařízení nebo vybavení prodejny (oproti prvnímu ročníku bylo možno
pořídit i použité vybavení nebo zařízení), případně úpravy a rozšiřování prodejních prostor
(formou stavební investice nebo technické zhodnocení). Oproti prvnímu ročníku byla doba
realizace projektů prodloužena z 6 na 14 měsíců.
V roce 2014 bylo v rámci tohoto programu přijato 17 žádostí v souhrnné výši 1,635 mil. Kč,
z toho 5 žádostí bylo vyřazenou pro formální nesoulad. Zbývajícím 12 žádostem byla
přiznána podpora ve výši 1 046 656 Kč. Dotace má být použita především na nákup
vybavení a zařízení prodejních prostor (pokladny, váhy, chladící a mrazící pulty a vitríny,
regály, klimatizační jednotky apod.). Pouze dva žadatelé (16 %) plánují kromě pořízení
vybavení a zařízení prodejen realizovat také stavební úpravy podnikatelských prostor.
K 1. 4. 2015 byl zcela zrealizován a proplacen pouze jeden projekt. Ostatní projekty musí
být zrealizovány do 31. 8. 2015.
Stejně jako v loňském roce je očekávána bezproblémová realizace projektů. Vzhledem
k tomu, že ani v druhém ročníku nebyla zcela vyčerpána alokace programu, rozhodl se
garant programu (odbor regionálního rozvoje) snížit pro rok 2015 alokaci na 1 mil. Kč.
Informace o grantovém programu jsou pravidelně poskytovány na akcích pro podnikatele
(např. Snídaně s podnikateli pořádaná regionální kanceláří Agentury na podporu podnikání
CzechInvest, Konference na podporu regionální výroby v rámci projektu Angažovanci apod.).
K potenciálním žadatelům se pak informace dostávají prostřednictvím webových stránek
kraje, krajských novin a partnerů v regionu (především hospodářská komora, agentura
CzechInvest atd.).

Vypracovala: Ing. Ivona Hájková
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Prioritní oblast 2: Zdravotnictví a sociální služby, volnočasové aktivity
GP 310. Jednorázové akce 2014
Program na podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit
Grantový program Jednorázové akce 2014 byl zaměřen na akce jednorázového charakteru,
volnočasové či sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých. Cílem programu bylo podpořit
projekty trvající jeden či několik dnů po sobě jdoucích, nepřesahující jeden měsíc,
propagující smysluplné trávení volného času, zlepšování mezilidských vztahů a
mezigenerační dialog ve městech i na vesnicích po celém kraji.
GP Jednorázové akce byl rozdělen na dva podprogramy. Cílovou skupinou podprogramu A
byly děti a mládež. Nejčastějším typem podpořených projektů byly dětské dny různého typu
– loučení s prázdninami, zahájení prázdnin, dále karnevaly, pohádkové lesy, taneční soutěže
atd. Jako příklad můžeme uvést populární Pacovské dovádění, Bystřický kostitřas nebo
Havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže.
Cílovou skupinou podprogramu B byla široká veřejnost zahrnující všechny věkové generace.
Mezi nejčastější projekty patří různé předvánoční akce, jarmarky s ukázkami lidových tradic,
dále sportovní klání – cyklistická, fotbalová, florbalová atd. Mezi známější akce patří Den
země s Chaloupkami nebo Den Mikroregionů v Pacově.
V roce 2014 přišlo 158 žádostí, z čehož bylo podpořeno 68 žádostí celkovou částkou
1 183 710 Kč.
Skladba žadatelů je rovnoměrně rozložena mezi neziskové organizace, školy a školská
zařízení, města a obce. Díky tomu je vidět, že tento grantový program je určen širokému
spektru žadatelů.
Nejčastějšími chybami žadatelů, které se pravidelně opakují a vyplývají z nedostatečného
pročtení výzvy grantového programu, jsou absence povinných příloh, překročení či
nedosažení min. nebo max. částky či procentuálního podílu, neodeslání žádosti
v elektronické podobě. Všechny tyto nedostatky se dají eliminovat ze strany samotných
žadatelů. Dalším úskalím programu Jednorázové akce je velká různorodost akcí, která
ztěžuje výběr projektů a velký převis žádostí.
Vypracovala: Klára Lysová
GP 311. Sportujeme 2014
Program na podporu rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit v oblast tělovýchovy a sportu
Program Sportujeme 2014 byl vyhlášen Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 4. 2. 2014
a klade důraz na zlepšení a podporu dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit
obyvatel regionu, se zvláštním zaměřením na děti a mládež, rozvoj prvků občanské
společnosti, vytvoření společné identity obyvatel regionu.
Grantovým programem je zajištěno především spolufinancování činnosti subjektů působících
v oblasti sportu, tělovýchovy, škol a školských zařízení. Uvedené subjekty jsou i žadateli
o tento grantový program (neziskové organizace působící v oblasti sportu, právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele).
Alokace programu byla pro rok 2014 stanovena ve výši 1 800 000 Kč. V roce 2014 přišlo na
krajský úřad celkem 69 žádostí, z nichž bylo podpořeno 36 projektů o celkové výši
1 796 226 Kč.
Nejčastějšími chybami žadatelů, které se pravidelně opakují, jsou: absence povinných příloh,
překročení či nedosažení min. nebo max. částky či procentuálního podílu, neodeslání žádosti
v elektronické podobě. Všechny tyto nedostatky se dají eliminovat ze strany samotných
žadatelů.
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Program je žadateli o dotace velmi vyhledávaný a je o něj stále velký zájem. Grantový
program splnil očekávání garanta, a proto je s tímto zaměřením navržen k vyhlášení i v roce
2015 s finanční alokací 1,8 mil. Kč.
Vypracovala: Kateřina Němcová
GP 312. Sportoviště 2014
Program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území
Kraje Vysočina
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo v rámci FV vyhlášení grantového programu
„Sportoviště 2014“ určeného na podporu projektů zaměřených na údržbu, výstavbu a
modernizaci sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina s celkovým
objemem finančních prostředků ve výši 3 000 000 Kč.
Program byl rozdělen do dvou podprogramů: Podprogram A: Drobná údržba sportovišť –
alokován 1 000 000 Kč; Podprogram B: Výstavba a modernizace sportovišť – alokovány
2 000 000 Kč. Zaregistrováno bylo celkem 112 žádostí s celkovým objemem požadovaných
prostředků ve výši 6 041 460 Kč. Z toho bylo 30 žádostí vyřazeno pro formální nesoulad. 82
žádostí bylo řídícímu výboru předloženo k hodnocení. Na zasedání řídícího výboru bylo z 82
hodnocených projektů vybráno k podpoře celkem 60 projektů v celkové výši podpory 2
985 172 Kč.
V rámci hodnocení projektů proběhla dvě zasedání řídícího výboru. Na prvním byly vyřazeny
projekty, které nesplňovaly formální kritéria a byly určeny priority pro hodnocení a stanoven
systém hodnocení projektů. Na druhém zasedání byly přehodnoceny projekty, u nichž se
jednotliví hodnotitelé rozcházeli v bodování, a stanovil se bodový průměr jednotlivých
projektů. Nejlépe hodnoceným projektům byla přidělena podpora.
V rámci podprogramu A byly podpořeny drobné úpravy a opravy sportovních areálů (např.
rekonstrukce oplocení, sociálních zařízení, opravy nátěrů, povrchů sportovišť, apod.) a
realizací projektů v tomto podprogramu došlo ke zkvalitnění sportovního prostředí pro
všechny zájemce o sport.
V rámci podprogramu B byly podpořeny vetší investiční akce a účelem poskytovaných
finančních prostředků bylo zajistit spolufinancování při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci
sportovních a tělovýchovných zařízení většího rozsahu, které využívají občané ze širšího
regionu a tak přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti.
Zacílení programu odpovídá poptávce samospráv, sportovních klubů, tělovýchovných jednot
a škol; grantový program byl správně zacílen. Jako každý rok i letos se bohužel nepodařilo
uspokojit všechny žadatele.
Vypracoval: Mgr. Ivo Mach
GP 319. Prevence kriminality 2014
Program na podporu specifických programů prevence kriminality
Grantový program byl vyhlášen 13. května 2014 s termínem předložení žádostí do 11.
července 2014 a ukončení realizace projektů do 30. listopadu 2015. Na program bylo
vyčleněno celkem 1,5 mil. Kč. Cílem programu bylo podpořit neziskové organizace, obce a
školy při realizaci opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 (dále
„Program“).
Ve stanoveném termínu bylo předloženo 21 žádostí od 17 různých žadatelů, přičemž 18
žádostí bylo hodnoceno a 3 žádosti vyřazeny z důvodu nesouladu projektů s vyhlášeným
grantovým programem. Z požadovaných dotací ve výši 1 524 315 Kč bylo na realizaci 18
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projektů splňujících podmínky rozděleno 1 446 017 Kč. Většina projektů bude realizována
v průběhu roku 2015.
Hlavním cílem naplnění opatření obsažených v Programu je snižování (omezování) trestné
činnosti a zvyšování pocitu bezpečnosti občanů, která se statisticky vyhodnocuje a je
hlavním kritériem pro hodnocení naplnění přijatých opatření. Z tohoto pohledu je možno
konstatovat, že cíl byl naplněn částečně, vzhledem k tomu, že většina aktivit se bude
naplňovat v průběhu roku 2015. Daří se například omezovat trestnou činnost páchanou
mladistvými a nezletilými, účinně pomáhat osobám vracejícím se z výkonu trestu odnětí
svobody, napomáhat obětem trestných činů zejména z řad uživatelů internetu a obětem
majetkových a úvěrových podvodů. Celkový nápad trestné činnosti ve srovnání s rokem
2013 klesl z 8 761 na 8 107 trestných činů. Projekty řeší zejména problémy s rizikovou
skupinou mládeže, pomoc obětem trestných činů (především zadlužování a podvody na
seniorech), internetovou kriminalitu, kriminalitu páchanou obyvateli sociálně vyloučených
lokalit a nepřizpůsobivými obyvateli a na problematiku trestné činnosti páchané pod vlivem
alkoholu. Z celkového počtu 18 podpořených projektů bylo 13 projektů neziskových
organizací, pro něž byl program zejména určen.
Mezi nejčastější žadatele patří o.s. Střed Třebíč, Sdružení Nové Město na Moravě a oblastní
charity Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Naopak žádný projekt nebyl předložen
z Pelhřimovska, kde je zaznamenána zvýšená kriminalita. Mezi nejzajímavější a
nejpřínosnější projekty se řadí projekty občanských poraden Jihlava a Třebíč zaměřené na
pomoc občanům, kteří se dostávají do dluhových pastí a dále projekt DCHB Oblastní charita
Třebíč zaměřený na práci s osobami vracejícími se z výkonu trestu odnětí svobody.
Vypracoval: Ing. Josef Pokorný
GP 321. Investujme v sociálních službách 2014
Program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních NNO,
poskytujících sociální služby
Tento grantový program byl v roce 2014 vyhlášen již popáté. Jeho první vyhlášení v roce
2010 se setkalo s velkým ohlasem ze strany poskytovatelů sociálních služeb v Kraji
Vysočina, pro které byl grant určen. Cílem programu je zvýšení kvality a efektivity
poskytování sociálních služeb prostřednictvím dotací na nezbytné investiční vybavení či jeho
modernizaci v zařízeních, které poskytují registrované sociální služby na území Kraje
Vysočina. V rámci programu byly žadatelům poskytovány dotace na krytí investičních
nákladů na nemovitý majetek nebo na pořízení movitého vybavení v hodnotě nad 40 tis. Kč.
Grantovým programem byly podpořeny investice do stavebních úprav v objektech, ve
kterých poskytovatelé provozují sociální služby, pořízení movitého vybavení nezbytného k
poskytování sociálních služeb.
Celkový objem finančních prostředků činil 2 000 000 Kč. Zaregistrováno bylo celkem 15
žádostí, z nichž k podpoře jich bylo navrženo celkem 11. Z podpořených projektů bylo 9
projektů zaměřeno na pořízení movitého vybavení usnadňující mobilitu a zvýšení kvality
péče o zdravotně postižené klienty, 1 projekt se týkal stavebních úprav prostor, kde jsou
poskytovány sociální služby a 1 projekt pořízení movitého vybavení umožňující zlepšení
kvality poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních. Alokovaná částka byla tak
vyčerpána v plné výši. Většina projektů je ve fázi realizace, ukončeno jich bylo zatím pět.
Nejčastějšími chybami žadatelů, které se pravidelně opakují, jsou absence povinných příloh
nebo použití již neplatných formulářů žádosti o finanční podporu.
O tento program je mezi žadateli o dotaci trvale velký zájem, protože získání finančních
prostředků na investice v sociální oblasti je velmi problematické. Grantový program splnil
očekávání garanta, a proto je s tímto zaměřením navržen k vyhlášení i v roce 2015 s finanční
alokací 3 mil. Kč. Kraj tímto způsobem podporuje další rozvoj a lepší dostupnost sociálních
služeb pro obyvatele Vysočiny.
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Vypracovala: Olga Tvarůžková
GP 323. Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
Program na podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit v obcích a městech na území
Kraje Vysočina
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo v rámci FV vyhlášení grantového programu
„Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014“ určeného na podporu prorodinných a pro-seniorských aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina. Tím
navázalo na předchozí grantový program „Podporujme prorodinnou a seniorskou politiku
obcí 2013“. Stejně jako v předchozích dvou letech bylo na podporu projektů vyčleněno
celkem 1 000 000 Kč. Snahou programu je zlepšovat životní podmínky rodin i seniorů na
komunální úrovni. Opětovné vyhlášení programu představuje jeden z kroků, prostřednictvím
kterého dochází k naplňování Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina.
Program je zaměřen na podporu obcí, které vytvoří či již mají vytvořený koncepční dokument
rodinné a seniorské politiky a zároveň počítají s vlastní podporou aktivit, které z této politiky
vycházejí. Mezi preferované projekty se řadí ty, které počítají s udržitelností aktivit. Přínosem
je rovněž záměr zúčastněných přihlásit se do celostátní soutěže „Obec přátelská rodině“.
Jejich účast znamená nejen propagaci rodinné politiky na místní úrovni, ale také Kraje
Vysočina, který bude mít v soutěži svého zástupce. V rámci hodnocení bylo přihlíženo také
na to, zda se podpora rodin nebo seniorů děje na základě spolupráce s nestátními
neziskovými organizacemi, jejíž míra a rozsah byly zohledňovány. Grantový program
„Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014“ byl vyhlášen 9. září 2014 s
termínem předložení žádostí do 30. října 2014 a ukončení realizace projektů do 31. prosince
2015. Ve stanoveném termínu bylo předloženo 18 žádostí. Z důvodu administrativního
nesouladu s výzvou programu byly vyřazeny dvě žádosti. K dalšímu hodnocení postoupilo 16
žádostí, které byly následně podpořeny. Celková výše požadovaných dotací činila 1 487 107
Kč. Smluvně byla přidělena dotace v celkové výši 1 000 000 Kč. Grantový program počítal
s výší dotace v rozpětí od 40 do 150 tisíc Kč a spoluúčast obce ve výši alespoň 40 %.
Realizované projekty byly zaměřeny na podporu zaměstnavatelů a pečujících rodičů za
účelem slaďování rodinné a pracovního života, dále na podporu rodinných vztahů, zdravého
životního stylu rodiny a mezigeneračního soužití či podporu služeb prevence nežádoucích
jevů souvisejících s životem rodiny. Podpořeny byly také služby prevence nežádoucích jevů
souvisejících s životem rodiny, dále vytváření příležitostí pro setkávání generací či
zapojování seniorů do aktivního života. Zmínit je třeba také podporu informační a koncepční
činnosti, které zahrnovaly tvorbu koncepčních a propagačních materiálů, organizaci kulatých
stolů. Díky svému zaměření je program prezentován coby jeden z nástrojů rodinné politiky
Kraje Vysočina, která se řadí mezi plnohodnotné regionální politiky, jejíž význam stoupá.
Program prezentujeme na přednáškách, workshopech a setkáních. Výstupy z programu jsou
inspirací nejen pro obce v Kraji Vysočina, ale přesahují hranice regionu. S ohledem na
potřebu podpory pro-rodinné a pro-seniorské politiky a vzrůstající oblibě tohoto programu
dojde v roce 2015 k jeho opětovnému vyhlášení.
Vypracoval: Mgr. Marek Homolka
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Prioritní oblast 3: Technická infrastruktura
302. Bezpečná silnice 2014
Program na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy
v Kraji Vysočina
V únoru 2014 byl Zastupitelstvem Kraje Vysočina vyhlášen grantový program Bezpečná
silnice 2014 na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III.
třídy v Kraji Vysočina.
Jednalo se v pořadí již o čtvrtý ročník s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 3,5
mil. Kč, který je určen pro obce a města v Kraji Vysočina. Účelem poskytovaných finančních
prostředků bylo zajistit spolufinancování při instalaci nových nebo obnově stávajících
technických prostředků a opatření snižujících nepřiměřenou rychlost a zvyšujících
bezpečnost silničního provozu ve městech a v obcích na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji
Vysočina. Grantový program byl opět rozdělen na 2 podprogramy. Technickými prostředky
se pro účely podprogramu A rozumí osvětlení nových nebo stávajících přechodů pro chodce.
Maximální poskytovaná dotace činila 150 tis. Kč. Preferovány jsou ucelené lokality
v rizikových úsecích silnic a na křižovatkách se zvýšeným pohybem chodců, např. v okolí
škol, dětských a sportovních hřišť, internátů a školních jídelen, dále také v okolí
autobusových a trolejbusových zastávek a nádraží, železničních zastávek a nádraží,
zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče. V rámci podprogramu B bylo možné žádat o
podporu opatření zaměřených na instalaci tzv. dynamických zpomalovacích systémů, což
jsou zařízení zajišťující omezení rychlosti vozidel především v intravilánech obcí. Maximální
poskytovaná dotace činila 250 tis. Kč. Realizace projektů v obou podprogramech byla možná
v letech 2014 – 2015.
Garant programu obdržel celkem 29 žádostí. Vyšší zájem byl o podprogram B s 18 žádostmi
oproti podprogramu A, do kterého žadatelé předložili 11 žádostí. Po posouzení žádostí bylo
podpořeno 18 žadatelů. Neúspěšní žadatelé byli vyřazeni nejčastěji z důvodu chyb
zjištěných při kontrole formálních náležitostí nebo z důvodu nedoložení dokladů nutných
k posouzení žádosti. Smluvně byla přidělena dotace v celkové výši přes 2,8 mil. Kč.
Grantový program Bezpečná silnice je vyhlášen i v roce 2015 s finanční alokací 3,7 mil. Kč.
Zahrnuje 3 podprogramy. Kromě obou stávajících podprogramů byl doplněn o podprogram
C, který podporuje výstavbu nových, pořízení přenosných a rekonstrukci stávajících dětských
dopravních hřišť v Kraji Vysočina. Toto opatření bylo v minulých letech podporováno v rámci
samostatného grantového programu.
Vypracoval: Radek Žižka
GP 303. Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014
Program na podporu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu na pozemních
komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu
Grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 byl vyhlášen již třetím
rokem. Grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 byl určen pro
města, městyse a obce na území Kraje Vysočina. Účelem poskytovaných finančních
prostředků bylo zajistit spolufinancování při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících
dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina. Z grantového programu bylo možné čerpat
finanční prostředky i na pořízení dopravního značení a světelných signálů pro dětská
dopravní hřiště v Kraji Vysočina. Cílem programu bylo zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí
v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí
v silničním provozu. Na tento grantový program byl vyčleněn celkem 1 milion Kč. Minimální
výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt byla 30 000 Kč a maximální
poskytovaná dotace na projekt činila 300 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele na
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financování projektu byla jako v předešlých letech stanovena na 50 % z celkových nákladů
projektu. Prostřednictvím hodnotících kritérií byla preferována výstavba nových hřišť v obcích
s vyšším počtem základních a mateřských škol, zároveň byla i zohledněna velikost obce.
Zaregistrováno bylo celkem 6 žádostí s celkovým objemem požadovaných prostředků ve
výši 555 644 Kč. Podpořeny byly všechny projekty, z toho pět projektů v plné výši a pouze
jeden byl ponížen o neuznatelné náklady, v daném případě se jednalo o nákup učebních
pomůcek. Projekt od Kralic nad Oslavou byl zaměřen na vybudování nového dětského
dopravního hřiště. V pěti dalších projektech se zejména jednalo o celkovou obnovu a úpravu
stávajících dětských dopravních hřišť (povrchy, oplocení, vodorovné a svislé dopravní
značení) a to v Kamenici nad Lipou, Pelhřimově, Třebíči, Světlé nad Sázavou a v Telči. Při
administraci programu jako celku se nevyskytly žádné problémy.
Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2014 byl poměrně velký zájem o tento grantový
program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 a v roce 2015 lze předpokládat
ještě vyšší zájem.
Vypracoval: Ing. Martin Petr
GP 306. Čistá voda 2014
Program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi
GP Čistá voda 2014 s alokací 4,0 mil. Kč byl zaměřen na podporu zpracování studií nebo
projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení souvisejících se
zásobováním pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod nebo ochranou před
povodněmi. Program byl vyhlášen již 13. rokem v tradičním termínu na počátku roku a ze
strany žadatelů byl o něj projeven velký zájem, čímž se stále ukazuje jako potřebný. Přijato
bylo 63 žádostí obcí nebo jejich svazků s celkovými požadavky 9,7 mil. Kč. Pro
administrativní nesoulad nebo nesoulad se základními kritérii bylo vyřazeno 9 žádostí.
Podpořeno bylo 30 žádostí s celkovou výší podpory 4,0 mil. Kč.
GP Čistá voda 2014 pomáhá zajistit základní občanskou vybavenost v obcích na území
Kraje Vysočina a byl rozdělen na 3 podprogramy. Cílem podprogramu A - Zásobování pitnou
vodou je zvýšení podílu obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů včetně
umožnění dostupnosti kvalitní pitné vody a podpora obnovy zastaralých a funkčně
nevyhovujících systémů zásobování pitnou vodou a její úpravy. Cílem podprogramu B Odvádění a čištění odpadních vod je zvýšení podílu čištěných odpadních vod a zefektivnění
procesu jejich čištění včetně obnovy nevyhovujících kanalizačních systémů, čímž dochází ke
zlepšení životního prostředí zejména zlepšení kvality povrchových vod. Cílem podprogramu
C – Ochrana před povodněmi je zvýšení úrovně ochrany obyvatel před povodněmi v obcích,
čímž dochází k zajištění ochrany majetku i životů obyvatel obcí. Největší zájem bývá
zpravidla o podprogram B.
Grantový program je dobře zacílen, jelikož jiné dotační tituly v dostatečné míře nepodporují
zpracování těchto projektových dokumentací. Finanční náročnost zpracování jednotlivých
projektových dokumentací se pohybuje řádově ve statisících korun, což představuje zhruba
5 % nákladů na následné realizační stavební práce. Většina těchto projektových
dokumentací slouží jako nutný podklad pro podání žádostí o finanční prostředky na vlastní
realizace staveb z fondů EU nebo státního rozpočtu. Následným přínosem jsou investice
v Kraji Vysočina na samotné realizace staveb v uvedené oblasti každoročně ve stovkách
milionů korun. Realizace projektových dokumentací i následná realizace vodních děl má
pozitivní vliv na objem zakázek u projekčních kanceláří a stavebních firem a tedy udržení
zaměstnanosti v regionu.
Významnější podpořené projekty v oblasti zásobování pitnou vodou byly např. v obcích
Horní Paseka, Leskovice nebo Smrk. V oblasti odvádění a čištění odpadních vod byly
podpořeny významnější projekty např. v povodí řeky Jihlavy v obcích Cejle, Puklice nebo
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Okříšky, dále v obcích Dukovany nebo Kralice nad Oslavou. V oblasti ochrany před
povodněmi byly podpořeny významnější projekty ve městě Světlá nad Sázavou a v obci
Naloučany.
Vypracoval: Ing. Radek Zvolánek
GP 307. Informační a komunikační technologie 2014
Program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina
Grantový program Informační a komunikační technologie i v tomto roce nabídl finanční
prostředky na zlepšení vybavení obcí, spolků obcí, příspěvkových organizací samospráv
nebo neziskových organizací v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vzhledem
k vyčlenění programu podporujícího výstavbu technické komunikační infrastruktury bylo
v roce 2014 součástí toho grantového programů celkem 4 podprogramů zaměřených na
webové stránky, bezpečnost a archivaci dat, sítě, virtualizaci a vzdělávání v oblasti ICT.
Účelem poskytovaných finančních prostředků bylo zajištění podpory při vytváření a
především dalším rozvoji a zlepšování prostředků pro spolehlivou aplikaci eGovernmentu a
zvyšování povědomí a gramotnosti v oblasti informačních technologií a jejich užívání v Kraji
Vysočina.
V rámci celého grantového programu bylo doručeno celkem 111 žádostí do všech titulů,
požadovaná výše podpory se vyšplhala na 3 935 060 Kč. Tak jako tradičně každý rok, u
titulu A a i u titulu B zájem několikanásobně převýšil alokovanou částku. Do obou titulů byly
přesunuty volné prostředky z titulů D a E, nicméně ani tak nebylo možné přidělit
požadovanou podporu všem projektům. Z celkového počtu 172 žádostí získalo podporu
z Fondu Vysočiny 60 projektů, rozděleno bylo 2 272 780 Kč.
V roce 2014 byl zájem o dotaci z Fondu Vysočiny o něco nižší než v roce 2013, i s ohledem
na oddělení grantového programu Infrastruktura ICT 2014. Projekty opět zahrnovaly aktivity
typické pro jednotlivě zaměřené oblasti grantu. V titulu A tradičně žádali o podporu žadatelé
usilující o vylepšení webových stránek a služeb pro uživatele. Titul B zahrnoval projekty
zaměřené na různé metody zálohování a archivaci dat. Titul C byl většinou věnovaný
rozšíření serverové a desktopové virtualizace a titul E vzdělávání v oblasti ICT.
Vypracovala: Klára Jiráková
GP 308. Infrastruktura ICT 2014
Program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina
Pro rok 2014 byla v rámci Fondu Vysočiny podpora oblasti síťové infrastruktury vyčleněna do
samostatného programu, a to především díky stálému vysokému zájmu ze strany řady obcí,
které usilují o vybudování plně funkčních lokálních sítí, které by navazovaly na krajskou
páteřní síť. Důvodem byla i rychle roste poptávka po budování přístupové infrastruktury (tzv.
poslední míle) v obcích, kde je dostupná vysokorychlostní páteřní síť, a nejsou vyřešeny
místní rozvody.
Cílem nového grantového programu Infrastruktura ICT 2014 bylo rozšíření a zkvalitnění
dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv.
NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí), pokrytí míst s nedostatečnou dostupností
internetu, zlepšení rychlosti a kvality přístupu k internetu a zlepšení dostupnosti služeb
mobilních sítí prostřednictvím zlepšení dostupnosti signálu GSM.
Na krajský úřad bylo v rámci tohoto grantového programu doručeno celkem 22 žádostí,
celková výše požadované podpory byla 3 704 136 Kč. Podpora byla přidělena 19 projektům,
přerozděleno 2 588 297 Kč.
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Přihlášené projekty se vesměs týkaly vybudování vysokorychlostního internetu v obcích,
výměny zastaralých telekomunikačních rozvodů na optická vlákna nebo vybudování školních
wi-fi sítí.
Vypracovala: Klára Jiráková

Prioritní oblast 4: Venkov, multifunkční zemědělství, lesní hospodářství
GP 309. Naše školka 2014
Program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče
Grantový program Naše školka patří k tradičním zdrojům dotací pro obecní projekty v rámci
Fondu Vysočiny. Po zaměření programu na snížení energetické náročnosti provozu budov
mateřských škol v roce 2013 došlo pro rok 2014 po vyhodnocení dopadů takového opatření
k návratu zaměření programu zpět k spolufinancování rekonstrukcí, oprav, modernizací nebo
dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách mateřských
škol. Cílem grantového programu tedy bylo finančně podpořit opatření vedoucí ke zlepšení
hygienických, bezpečnostních a prostorových podmínek hygienického a stravovacího zázemí
sloužícího dětem předškolního věku při jejich pobytu v mateřské škole. Podporování jsou
provozovatelé předškolních zařízení všech právních forem.
Z celkem 72 došlých žádostí byly dotace v souhrnné výši 3,5 mil. Kč přiznány 31 projektům.
Menší část těchto projektů je nyní ve fázi realizace, ukončeno jich bylo už 25 (stav k 9. 4.
2015). Celkový plánovaný objem všech realizovaných projektů činí 9,7 mil. Kč. Převis
poptávky nad finančními možnostmi tohoto programu byl velký, neuspokojeno bohužel
zůstalo 57 % žadatelů.
Nejčastějším typem výstupu podpořeného projektu byla celková nebo částečná rekonstrukce
sociálního zařízení (52 %), případně rekonstrukce či oprava kuchyně (jídelny) nebo její
dovybavení gastronomickým zařízením (48 %). Pro značný zájem o takto zaměřený grantový
program a velký převis poptávky nad finanční možnosti programu byl i v roce rok 2015
program vyhlášen se stejným zaměřením a 64 došlých žádostí svědčí o tom, že toto
rozhodnutí bylo správné.
Vypracoval: Luděk Hrůza
GP 320. Rozvoj vesnice 2014
Program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních
částí obcí Vysočiny
Grantový program Rozvoj vesnice byl vůbec prvním vyhlášeným programem nově vzniklého
Fondu Vysočiny v roce 2002. V roce 2014 pokračoval ve svém tradičním zaměření na
projekty realizované obcemi a městy v místních částech měst a obcí Kraje Vysočina.
Podporované typy projektů se pak rok po roce střídají tak, aby bylo pokryto co největší
portfolio majetku obcí a měst v těchto lokalitách. Na základě dlouhodobě sledovaného vývoje
poptávky byl pro rok 2014 program zacílen na rekonstrukce nebo opravy místních
komunikací a přilehlých chodníků. Chodníky nebylo možno budovat ani opravovat
samostatně a nemohly být ani převažujícím předmětem projektu. Podpořeným projektem
musel být pořizován nebo zhodnocován výlučně majetek obce.
Cílem programu byla podpora dopravní obslužnost území okrajových místních částí obcí a
měst a v případě oprav a budování chodníků, případně osazování zpomalovacích prvků, i
zvyšování dopravní bezpečnost chodců. Vlivem dlouhodobé zanedbanosti silniční sítě
způsobené nedostatkem finančních prostředků v obecních rozpočtech přetrvává u řady
malých sídel na území kraje Vysočina zhoršená dopravní dostupnost, obslužnost a v
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neposlední řadě i bezpečnost provozu na místních komunikacích. Tento stav se snaží
předmětný grantový program v rámci své finanční alokace alespoň částečně řešit.
Z celkem 41 došlých žádostí byly dotace v souhrnné výši 3,9 mil. Kč přiznány 28 projektům.
Většina těchto projektů je nyní ve fázi realizace, ukončeno jich bylo zatím pouze 7 (stav k 9.
4. 2015). Celkový plánovaný objem všech realizovaných projektů činí cca 11 mil. Kč. Převis
poptávky nad finančními možnostmi tohoto programu byl poměrně veliký, neuspokojeno
zůstalo 32 % žadatelů.
Jelikož se jednalo o monotématický, úzce zaměřený program, nejčastějším typem výstupu
podpořeného projektu byla oprava nebo rekonstrukce komunikace. Další kolo programu je
zaměřeno do oblasti oprav, rekonstrukcí nebo výstavby veřejného osvětlení a bylo vyhlášeno
v březnu 2015.
Vypracoval: Luděk Hrůza

Prioritní oblast 5: Životní prostředí
GP 301. Bioodpady 2013
Program na podporu uceleného systému nakládání s bioodpadem
Cílem grantového programu bylo podpořit snižování obsahu biologicky rozložitelných
komunálních odpadů ve směsném komunálním odpadu, který je ve velkém množství stále
ukládán na skládky (odstraňování odpadu je v hierarchii nakládání s odpady poslední).
Realizace projektů přispívá k podpoře a naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství
Kraje Vysočina, zákona o odpadech a směrnic Evropské unie.
Z grantového programu bylo možné spolufinancovat nádoby na bioodpad, kompostéry a
místní informační kampaň k problematice bioodpadu.
Předcházením vzniku odpadu a tříděním odpadu začíná legislativně daná hierarchie
nakládání s odpady, která klade stejně jako GP velký důraz na prevenci, osvětu a třídění
využitelných složek odpadů. Možní příjemci dotace byli pouze obce, kterých bylo podpořeno
celkem 19 z 21 došlých žádostí. Rozdělená dotace činila 622 tis. Kč.
Vypracovala: Ing. Eva Navrátilová
GP 305. Životní prostředí 2014
Program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Cílem vyhlášeného GP byla podpora realizace aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v oblastech odpady, ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory a
zdroje energie zvýšit ve společnosti osobní zodpovědnost za současný a budoucí stav
životního prostředí i aktivní účast na ochraně životního prostředí.
Mezi podporované aktivity programu patřily: akce pro veřejnost, environmentální výukové
programy, materiál a pomůcky pro tematické kurzy, akce a aktivity, konzultační a poradenské
služby a realizace přírodních zahrad.
Žadateli byly obce, školy, školská zařízení a neziskové organizace zabývající se ekologickou
výchovou. Celkem bylo podáno 60 žádostí, z nichž se 40 žadateli byla uzavřena smlouva o
poskytnutí dotace. Rozdělena byla částka ve výši 1,7 mil. Kč. Nejvíce žádostí cca 50 % bylo
zaměřeno na projekty přírodních zahrad.
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Podpora projektů přispívá k plnění cílů Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a
osvěty Kraje Vysočina, Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, Programu ke
zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina a dalších koncepčních materiálů na národní úrovni.
Vypracovala: Ing. Eva Navrátilová
GP 322. Bioodpady 2014
Program na podporu uceleného systému nakládání s bioodpadem
Z grantového programu bylo možné spolufinancovat nádoby na bioodpad, kompostéry a
místní informační kampaň k problematice bioodpadu.
Realizace projektů podpořila účelné využití bioodpadu, snížení množství biologicky
rozložitelných odpadů ukládaných na skládky, širší zapojení obyvatel Kraje Vysočina do
systému třídění všech využitelných složek komunálního odpadu.
Příjemci dotace byly obce a právnické osoby, jejichž předmět podnikání zahrnuje nakládání
s odpady. Celkem bylo podpořeno 15 žadatelů ve výši alokace programu 1 mil. Kč.
Podpora projektů přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a
směrnic Evropské unie o snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na
skládky a jejich využití.
Vypracovala: Ing. Eva Navrátilová

Prioritní oblast 6: Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví
GP 304. Památkově chráněná území 2014
Program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a
zón
Program je zaměřen na podporu obnovy nepamátkových objektů, které se nacházejí
na území městských a vesnických památkových rezervací nebo městských a vesnických
památkových zón. Tento program má nezastupitelné místo v péči o kulturní dědictví kraje
Vysočina, protože kompenzuje vlastníkům náklady s obnovou objektů podle podmínek
zákona o státní památkové péči stejně jako vlastníkům kulturních památek.
V roce 2014 byl vyhlášen grantový program Památkově chráněná území 2014 po roční
přestávce. Celková alokace byla 1,6 mil. Kč. Výše podpory byla výzvou stanovena v rozmezí
10 tis. až 100 tis. Kč. Minimální spoluúčast žadatele na financování projektu byla stanovena
na 50 % celkového objemu projektu.
V rámci programu došlo 35 žádostí s celkovým objemem požadované finanční podpory
3 041 159 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu byly vyřazeny 3 žádosti. Po posouzení
základních a specifických kritérií byla finanční podpora poskytnuta 20 projektům v celkovém
objemu finančních prostředků 1 599 999 Kč.
Vypracovala: Jaroslava Panáčková
GP 313. Regionální kultura 2014
Program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění
Kraj Vysočina prostřednictvím tohoto grantového programu podporuje od roku 2002 pořádání
kulturních akcí v Kraji Vysočina, které rozvíjejí kulturní život regionu a podporují občanskou
sounáležitost a vznik nových kulturních akcí navazujících na tradice kraje.
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O finanční podporu z daného programu můžou žádat všechny subjekty působící v oblasti
neprofesionálního umění se zaměřením na rozmanité obory v oblasti kultury, zejména se
jedná o občanská sdružení.
V roce 2014 byl vyhlášen grantový program Regionální kultura 2014 na realizaci akcí od
1. července 2014 do 30. června 2015. Celková alokace v grantovém programu byla pro tento
rok navýšena o 300 tis. Kč na 1 800 tis. Kč. Výše podpory byla výzvou stanovena v rozmezí
5 tis. až 50 tis. Kč. Minimální spoluúčast žadatele na financování projektu byla stanovena na
70 % celkového objemu projektu.
V rámci programu bylo doručeno 82 žádostí s celkovým objemem požadované finanční
podpory 3 212 827 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu bylo vyřazeno 11 žádostí. Po
posouzení základních a specifických kritérií byla finanční podpora poskytnuta 48 projektům
v celkovém objemu finančních prostředků 1 799 489 Kč.
Kraj Vysočina každoročně pořádá anketu Zlatá jeřabina – udílení ceny za nejlepší kulturní
počin v loňském roce. Za rok 2014 byly do ankety nominovány akce: FabrFest v Třebíči,
Otevřeno Jimramov, Novoměstské Slunohraní a Trampský širák.
Vypracovala: Jaroslava Panáčková
GP 317. Edice Vysočiny 2014
Program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii
Edice Vysočiny je grantový program určený na podporu ediční a publikační činnosti s vazbou
na kulturu a historii určený pro neomezený okruh žadatelů. Vzhledem k velké poptávce
žadatelů o vydávání publikací bylo navrženo v roce 2014 opět tento grantový program
vyhlásit (naposledy bylo vydávání publikací podporováno v roce 2010). Celková alokace byla
1 mil. Kč Výše podpory byla výzvou stanovena v rozmezí 10 tis. až 100 tis. Kč. Minimální
spoluúčast žadatele na financování projektu byla stanovena na 50 % celkového objemu
projektu.
V rámci programu bylo doručeno 36 žádostí s celkovým objemem požadované finanční
podpory 2 246 730 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu byly vyřazeny 2 žádosti. Po
posouzení základních a specifických kritérií byla finanční podpora poskytnuta 18 projektům
v celkovém objemu finančních prostředků 999 815 Kč.
Vypracovala: Jaroslava Panáčková
GP 318. Lyžařské běžecké trasy 2014
Program na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina
Jedná se o grantový program vyhlašovaný podruhé, tentokrát s alokací ve výši 1,3 mil. Kč a
s určením pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Účelem poskytovaných
finančních prostředků bylo zajistit spolufinancování úpravy stop lyžařských běžeckých tras a
dalších nákladů, které napomáhají zkvalitnit nabídku aktivního trávení volného času na
Vysočině v zimní sezóně – např. nezbytná opatření pro dostatečný bezpečnostní standard
trasy (oprava přejezdových mostků, zprůchodnění tras, apod.) nebo pořízení přídavného
zařízení na úpravu stop. Maximální poskytovaná dotace činila 200 tis. Kč při výši dotace 60
%. Povinností žadatelů bylo označit trasy jednotně dle metodiky KČT. Prostřednictvím tohoto
grantu bylo vyznačeno 680 km lyžařských běžeckých tras.
V rámci grantového programu bylo doručeno celkem 10 žádostí, z nichž všechny byly
navrženy k podpoře. Vzhledem k mírné zimě očekáváme nižší míru vyčerpané alokované
částky, zejména v hlavní položce úprava stop lyžařských běžeckých tras.
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Pro rok 2015 je program schválen k opětovnému vyhlášení, tentokrát se sníženou alokací
1,1 mil. Kč a s několika dalšími úpravami v uznatelných výdajích, které by umožňovaly více
zkvalitnit vybrané úseky tratí doprovodnou infrastrukturou a dále pak náklady na realizaci
tištěných materiálů s mapkami o trasách a návazných službách. Hlavní přidanou hodnotou
grantového programu v příštím roce by mělo být zajištění jednotného on-line zaznamenávání
pohybu rolby, která se bude promítat na jednotný krajský geoportál.
Domníváme se, že obdobně jako podpora obnovy značení pěších tras a cyklotras, tak
úprava lyžařských běžeckých tras je oblastí, která si podporu z veřejných zdrojů zaslouží,
navíc je identifikována v Programu rozvoje kraje Vysočina v opatření 5.1 Infrastruktura
cestovního ruchu. Rádi bychom nastavili tuto podporu jako systémovou a každoroční, s tím,
že bychom měli možnost zjednodušit systém kofinancování ve složitějším případě, že stopy
upravují různé stroje s různou spotřebou, byla by zachována jednotnost systému značení i
jednotná webová mapová služba pro uživatele.
Vypracovala: Ing. Renata Šimánková

15

