Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 1/2018 konaného dne 15. ledna 2018
Přítomni:

1. Komínek Josef

7. Vlček Lukáš (předseda)

2. Vraspír Zdeněk

8. Černá Marie

4. Rubišarová Medová Marie

10. Hynk Vladislav

6. Kobrle Ladislav

12. Fryšová Iveta (tajemnice)

3. Uchytil Miloš
5. Pokorný Jiří

Nepřítomni (omluveni):
1. Komárek Josef
2. John Jakub
Hosté:

1. Pacal Pavel (člen rady kraje)
2. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)
3. Vichr Dušan (ORR)

9. Janoušek Pavel (místopředseda)

11. Fiala Jaroslav

3. Zahradníček Josef
4. Švomová Miluše

4. Vondráková Zuzana (OKPPCR)

5. Marková Renáta (OÚ IROP pro KV)

6. Charouzek Gustav (MAS Královská stezka,
o.p.s)

Program jednání:

1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu

3. Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025, (Zuzana
Vondráková);

4. Aktuální situace k IROP – čerpání/výzvy, (Renáta Marková);
5. Zpráva o činnosti MAS, (Gustav Charouzek);
6. Analýza potřeb měst a obcí, (Lukáš Vlček);

7. Projednání koncepce grantových programů Fondu Vysočiny pro rok 2018 (alokace FV),
(Dušan Vichr);

8. Grantový program Naše škola 2018 (Dušan Vichr);

9. Projekt Zajištění činnosti RSK pro území Kraje Vysočina II, (Iveta Fryšová);
10. Diskuze a různé;
11. Závěr.

1. Zahájení jednání
Lukáš Vlček, předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„Vrr, MA 21“) přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je Vrr, MA 21 usnášeníschopný.

2. Schválení programu a zápisu
Lukáš Vlček přednesl program dnešního zasedání výboru. Tento návrh programu byl 9 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

3. Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025
Zuzana Vondráková okomentovala powerpointovou prezentaci. V současné době se jedná ještě
o pracovní verzi, je dokončován proces SEA. Kompletní dokument by měl být připraven
k projednání v orgánech kraje během března 2018. Strategie je rozdělena do několika částí.
Stručně byla představena část analytická a SWOT analýza, detailně pak část návrhová
(strategická). Byly probrány jednotlivé rozvojové směry na úrovni 3 prioritních oblastí (oblast A
„infrastruktura a služby“, oblast B „řízení a spolupráce v cestovním ruchu“ a oblast C „marketing“).
Na závěr byla popsána část implementační včetně časového plánu a systému monitorování.
Během jednání se dostavili členové Zdeněk Vraspír a Miloš Uchytil.

Iveta Fryšová doplnila informace ke strategii např. o nově navrhovaném vzniku Rady pro cestovní
ruch. Jedná se o zapojení podnikatelského sektoru a odborné veřejnosti do rozhodování v oblasti
cestovního ruchu na krajské úrovni. Marie Černá vyslovila podnět na lepší činnost v oblasti
propagace ze strany Vysočina Tourism, p.o. Dále vyzvala k přesunu cestovního ruchu pod odbor
regionálního rozvoje, jak tomu bylo dříve. Tyto oblasti spolu úzce souvisí, neboť cestovní ruch je
segmentem regionálního rozvoje. Zdeněk Kadlec na tuto problematiku zareagoval. V současné
době se neuvažuje o vrácení CR pod ORR. Tehdejší změna byla konzultována se samosprávou
kraje.
Usnesení 01/01/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 –
2025.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Aktuální situace k IROP – čerpání/výzvy
Renáta Marková okomentovala powerpointovou prezentaci, která bude zaslána společně se
zápisem. Centrum pro regionální rozvoj ČR je státní příspěvková organizace, která podléhá MMR,
které vykonává funkci zřizovatele. K datu 15. 1. 2018 bylo vyhlášeno 78 výzev individuální výzvy
(napřímo se hlásí konkrétní žadatelé) a i výzvy pro integrované nástroje. Integrovaný regionální
operační program (dále jen „IROP“) je rozděl do pěti prioritních os.
PO 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
PO 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
PO 3 – Dobrá zpráva území a zefektivnění veřejných institucí
PO 3 – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Přehled stavu výzev – u 30-ti výzev kompletně ukončené hodnocení, 19 výzev s ukončeným
příjmem žádostí, u kterých probíhá jejich hodnocení a 29 výzev otevřeno pro příjem žádostí o
podporu. Pro rok 2018 se v IROP plánují k vyhlášení výzvy „Sociální bydlení II“ a „Rozvoj
sociálních služeb II“.
Iveta Fryšová vznesla dotaz na výzvy v oblasti školství. Renáta Marková odpověděla, že u výzev
mateřských škol se jedná o osm projektů a v současné době není zatím zpráva o
zpoždění realizace projektů. U výzev středních škol se jedná o 24 projektů, které jsou v realizaci.
Výzva 46. „Infrastruktura ZŠ“ je kompletně vyhodnocena. V současné době řídící orgán připravuje
metodický postup, jak prodloužit termín realizace projektů. Ve výzvách je nastaven termín
realizace projektů pro SŚ září 2018 a ZŠ červen 2019. Projekty, které se nevešly do alokace,
budou řídicím orgánem označeny jako náhradní projekty a budou dány na seznam čekatelů.
U specifického cíle 2.4 se neuvažuje o finančním navýšení. Pro rok 2019 se uvažuje o vyhlášení
výzvy „Sociální inkluze“. Lukáš Vlček podotknul, že v současné době je dostatek projektů a tudíž
není nutné vypisovat další výzvy. Projekty mají vazbu na národní strategické dokumenty.
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Vladislav Hynk vznesl dotaz na seznam projektů ZŠ. Renáta Marková odpověděla, že podrobné
údaje jsou k dispozici na stránkách www.dotaceeu.cz/IROP, kde údaje zveřejňuje řídící orgán.
Iveta Fryšová doplnila, že velký problém je ve výkonnostní rezervě. Vznesla dotaz na termín
realizace projektů při podpoře náhradního projektu. Renáta Marková odpověděla, že platí termín
ukončení realizace, který je uveden ve výzvě. Tudíž musí žadatel využít vlastních finančních
prostředků. Iveta Fryšová pohovořila o bariérách v čerpání a o nedostatku hodnotitelů v IROPu.
Tato problematika je řešena prostřednictvím Regionální stálé konference (dále jen „RSK“). RSK
dále také řeší prodloužení termínů realizace v případě, pokud projekt byl delší dobu hodnocen
(celý proces by neměl trvat déle než 7 měsíců), výkonností rezervu a její plnění v integrovaných
nástrojích, možnost prodloužení výzev při podávání projektů. Tyto témata jsou řešena přes MMR a
přes další řídící orgány. Renáta Marková doplnila, že hodnocení projektů provádí zaměstnanci
úřadu.

5. Zpráva o činnosti MAS
Gustav Charouzek okomentoval prezentaci, která bude zaslána společně se zápisem. Všech
16 MAS má v současné době schválenou strategii. Všechny MAS musí mít schváleny interní
postupy. Mezi činnosti MAS patří: animace území, příprava výzev, konzultace, příjem žádostí,
MS2014+, administrace, konzultace a podpora s realizací a proplacením, kontrola udržitelnosti.
Iveta Fryšová doplnila, že u dvou MAS došlo k pozdějšímu schválení (až v prosinci 2017). Vznesla
dotaz na postup řídícího orgánu z pohledu posunu harmonogramu podle strategií. Renáta
Marková odpověděla, že přesné údaje nemá, ale v současné době řídící orgán nesdělil, že by
uvažoval o prodloužení termínu. Marie Medová Rubišarová vznesla dotaz na výši alokace MAS na
celé období v Kraji Vysočina. Iveta Fryšová odpověděla, že 1,5 mld. Kč a zazávazkováno musí být
27% do konce roku 2018.
6. Analýza potřeb měst a obcí
Tento bod bude z časových důvodů přesunut na březnové zasedání výboru.

7. Projednání koncepce grantových programů Fondu Vysočiny pro rok 2018 (alokace
FV)
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Navrhovaný počet GP pro rok 2018 je 21
v celkovém objemu 67 mil. Kč. Pro vyhlášení navržených grantových programů v roce 2018 je
navrženo využít disponibilní zůstatek Fondu ve výši 9 087 335 Kč a dále do FV převést částku v
objemu 58,0 mil. Kč, čímž vzroste disponibilní objem Fondu na částku 67 087 335 Kč. V roce 2017
bylo vyhlášeno 20 grantových programů v objemu 62 mil. Kč. Devatenáct těchto grantů (již není
navrhován grant Klenotnice Vysočiny) je navrženo k vyhlášení i pro rok 2018. Granty Edice
Vysočiny a Ekologická výchova (dříve pod názvem Životní prostředí) jsou navrženy k vyhlášení po
roční pauze. Jednotlivé grantové programy budou následně vyhlašovány zastupitelstvem kraje
v průběhu roku po rozpracování navrhovaných grantů odbory KrÚ do formy Výzvy k překládání
projektů. Změny GP oproti roku 2017: největší změna u GP Cyklodoprava a cykloturistika – nově
výstavba cyklostezek, GP Venkovské prodejny - nově na větší obce, GP Bezpečná silnice - nově
podprogram budováni parkovacích míst, GP Rozvoj vesnice – nově zaměřen na obnovu místních
komunikací a místních částí. Lukáš Vlček vyslovil podnět na navýšení alokace na GP Rozvoj
vesnice. Iveta Fryšová doplnila, že alokace FV postupně roste, v systémových nástrojích Kraje
Vysočina (FV, Pravidla RK, Zásady ZK) je vyčleněna částka ve výši přibližně 270 mil. Kč. Ladislav
Kobrle vznesl dotaz na GP Inovační vouchery 2018. Iveta Fryšová odpověděla, že GP je určen na
zvýšení spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mezi podnikatelskou sférou a vědeckovýzkumnými pracovišti vysokých škol a výzkumných ústavů s cílem komercializace výsledů
výzkumu a vývoje.
Z jednání odešel předseda výboru Lukáš Vlček a členka výboru Marie Medová Rubišarová.
Jednání se ujal místopředseda Pavel Janoušek.
Usnesení 02/01/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit
 poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2018 dle materiálu Vrr, MA 21-01-201801, př. 2.,
 převod prostředků ve výši 58 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2017 do rozpočtu
Fondu Vysočiny na rok 2018.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Grantový program Naše škola 2018
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Jedná se o návrh na vyhlášení grantového
programu na podporu technického zhodnocení, oprav nebo dovybavení základních škol
umístěných v obcích kraje s maximální podporou 120 tis. Kč na jeden projekt. Tento program
nahradil od roku 2016 program Naše školka. Cílem navrhovaného programu je udržet kapacity
stávajících ZŠ a zároveň zlepšit jejich prostředí a vybavenost. Každoročně se nyní počet žáků
docházejících na ZŠ zvyšuje o cca 500 žáků v celém kraji. Zajištění dostupnosti základního
vzdělávání zejména na venkově souvisí i se slaďováním rodinného a pracovního života obyvatel
kraje. V kraji existuje více než 250 základních škol, z toho téměř polovina je jich malotřídních.
Usnesení 03/01/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „NAŠE ŠKOLA 2018“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Projekt Zajištění činnosti RSK pro území Kraje Vysočina II
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Regionální stálá konference pro území Kraje
Vysočina (dále jen „RSK“) je dobrovolným partnerským uskupením, které se v programovém
období 2014 – 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 za účelem řešení aktuálních rozvojových potřeb
Kraje Vysočina. Dne 12. 10. 2015 byla v rámci OP TP, prioritní osy 1 (Podpora řízení a koordinace
Dohody o partnerství), specifického cíle 1.3 (Podpořit kapacity pro implementaci evropských
strukturálních a investičních fondů na nižší než národní úrovni) vyhlášena Výzva č. 3, která se
zaměřuje mj. na podporu zajištění chodu regionálních stálých konferencí v jednotlivých krajích ČR.
Smyslem výzvy je především podpořit činnost sekretariátů regionálních stálých konferencí,
zabezpečení jejich zasedání, přípravu odborných podkladů pro jejich jednání a související činnosti.
Dobu realizace projektu výzva stanovuje na 24 měsíců ode dne registrace žádosti v systému
MS2014+, s tím, že po uplynutí této doby je možné podat další, navazující projekt.

Usnesení 04/01/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“
dle přílohy č. 1 materiálu,
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 2 170 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu
s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 12. března 2018 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
11. Závěr
Pavel Janoušek, místopředseda Vrr, MA 21, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.
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Ing. Lukáš Vlček
předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 17. ledna 2018.
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