Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 3/2020 konaného dne 1. června 2020
Přítomni:
1. Uchytil Miloš

7. Janoušek Pavel (místopředseda)

2. Medová Rubišarová Marie

8. Hynk Vladislav

3. Pokorný Jiří

9. Zahradníček Josef

4. Kobrle Ladislav

10. Fiala Jaroslav

5. Vlček Lukáš (předseda)

11. Fryšová Iveta (tajemnice)

6. Černá Marie
Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

4. John Jakub

2. Vraspír Zdeněk

5. Suchý Michal, ml.

3. Komárek Josef
Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)

2. Vichr Dušan (ORR)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019, (ORR);
4. Zpráva o programovacím období EU 2014 – 2020 (za 1. pol. 2020), (ORR);
5. Informace o průběžném vyhodnocení programu FV „Obnova venkova Vysočiny 2020“,
(ORR);
6. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu "MÍSTNÍ AGENDA 21 A
ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020", (ORR);
7. Projednání závěrečné zprávy Fondu Vysočiny za rok 2019, (ORR);
8. Krajský annex k národní RIS3, (ORR);
9. Možnosti podpory podnikatelského sektoru v Kraji Vysočina v souvislosti s COVID-19,
(ORR);
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 8 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
3. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Jedná se o zpracované vyhodnocení naplňování
Strategie rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „SRK“) za rok 2019, jehož obsahem je přiřazení výdajů
v rámci rozpočtu kraje jednotlivým opatřením SRK. ORR přiřadil ve spolupráci s odbory KrÚ výdaje
rozpočtu dle metodiky uvedené v příloze č. 1 materiálu. V příloze č. 2 je uveden přehled
jednotlivých výdajů rozpočtu kraje ve vazbě na opatření SRK a vývoj monitorovaných indikátorů

dle opatření SRK je obsahem přílohy č. 3 materiálu. V příloze č. 4 mají členové k dispozici přehled
projektů kraje a jeho PO, které mají přidělenou podporu z některého z tematických operačních
programů v rámci programovacího období EU 2014-2020, které jsou administrovány v systému MS
2014+. Ne všechny projekty lze provázat s jedním kalendářním rokem z důvodu jejich víceleté
realizace, jsou v příloze č. 4 uvedeny všechny. Lukáš Vlček vznesl podnět na revizi SRK
(konkretizace priorit). Iveta Fryšová odpověděla, že na základě usnesení zastupitelstva kraje byly
stanoveny dva úkoly, a to aktualizace profilu SRK a prioritizace jednotlivých témat. SRK je
rozdělena na analytickou a návrhovou část. U jednotlivých oblastí jsou navrhována opatření
v obecnější rovině. Všechny oblasti se musí v daném území rozvíjet. Předpokládá se oslovení
jednotlivých gesčních odborů, aby prioritizovaly jednotlivá opatření, které mají na starosti. ORR
zpracuje samostatnou kapitolu, která bude zaměřena na prioritizaci témat ve vazbě na největší
problémy území kraje. Lukáš Vlček dále vznesl podnět na zakomponování provozních nákladů
úřadu do vyhodnocení SRK. Jedná se o významný náklad, se kterým se musí pracovat. Dušan
Vichr odpověděl, že v SRK jsou rozvojové činnosti a nejsou zde zakomponovány provozní výdaje
úřadu (drobné výdaje na kapitolách odborů a výdaje personálního charakteru). Iveta Fryšová
doplnila, že vyčíslit platy zaměstnanců úřadu k jednotlivým činnostem by nebylo přesné a efektivní.
Efektivnost administrace u FV byla stanovena pomocí minimální výše dotace.
V průběhu tohoto bodu se dostavil člen výboru Jiří Pokorný.
Usnesení 13/03/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za
rok 2019 dle materiálů Vrr, MA 21-03-2020-03, př. 1, př. 2, př. 3 a př. 4.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
4. Zpráva o programovacím období EU 2014 – 2020 (za 1. pol. 2020)
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. V průběhu měsíce března měly být předloženy do
Vlády ČR materiály týkající se návrhu Dohody o partnerství a návrhy jednotlivých operačních
programů pro období 2021+. Z důvodu nutnosti zaměřit se na operativní řešení naléhavějších
úkolů spojených s pandemií onemocnění COVID-19 bylo ze strany vedení MMR rozhodnuto vládě
tyto materiály nepředkládat k projednání. Ze strany MMR bylo požádáno o odklad předložení
těchto materiálů do 30. září 2020. Již nyní je jasné, že současná situace s pandemií bude mít
významný dopad do nastavení a přípravy programového období 2021-2027 včetně jeho
základních parametrů (víceletý finanční rámec, podporovaná témata apod.). Pandemie bude mít
negativní vliv i na časový harmonogram přípravy celého nového programového období. Lukáš
Vlček vznesl dotaz na možnost změny čtyř základních témat v RAPu. Dušan Vichr odpověděl, že
témata jsou v současné době odsouhlasena, ale ke změně může dojít.
Usnesení 14/03/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálu Vrr, MA 21-03-2020-04, př. 1 a
př. 2.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o průběžném vyhodnocení programu FV „Obnova venkova Vysočiny 2020
Iveta Fryšová informovala členy výboru o průběžném vyhodnocení programu FV Obnova venkova
Vysočiny 2020. V souladu se schválenou výzvou programu OVV probíhá pro rok 2020 v termínu
od 1. února 2020 do 26. června 2020 sběr žádostí. Aktuálně bylo přijato dalších 152 žádostí,
všechny žádosti jsou v administrativním souladu s výzvou programu. Celkové požadavky na dotaci
u těchto žádostí jsou ve výši 18 996 036 Kč.
Usnesení 15/03/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
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bere na vědomí
informaci o průběžném vyhodnocení programu Obnova venkova Vysočiny 2020.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu "MÍSTNÍ AGENDA 21 A
ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020
Iveta Fryšová sdělila, že se jedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí dle Programu na
podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje určeného pro obce, svazky obcí, obecně
prospěšné společnosti, spolky, ústavy a nadace realizující místní Agendu 21 a pro školy zařazené
v programu Škola podporující zdraví. Žádosti obcí, škol podporujících zdraví, nestátních
neziskových organizací (dále jen „NNO“), mikroregionů a místních akčních skupin (dále jen „MAS“)
byly předkládány Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“)
od 20. 1. 2020, do 7. 5. 2020. Žádosti přijaté od 17. 4. 2020 do 7. 5. 2020 byly posouzeny
z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených
„Programem“. Výše alokace pro rok 2020 je 2 800 000 Kč, prozatím bylo poskytnuto 2 140 700 Kč.
Usnesení 16/03/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o průběžném vyhodnocení programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI
VYSOČINA 2020.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Projednání závěrečné zprávy Fondu Vysočiny za rok 2019
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Fond zahrnuje po změně dotační politiky, která
proběhla v roce 2018, téměř všechny systémové dotační tituly kraje. Celkem bylo pro rok 2019
vyhlášeno 38 programů v objemu 369 146 410 Kč. V průběhu roku 2019 ve vazbě na řešení
kůrovcové kalamity a sucha v lesích byla zastupitelstvem kraje kromě již schválené alokace FV
schválena i možnost využití až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv. Ve vazbě na toto
usnesení bylo z této částky čerpáno dofinancování programu Hospodaření v lesích 2019 ve výši
18 366 460 Kč a dále ve vazbě na vyhlášení nového programu Hospodaření v lesích 2019 II. Z 38
programů vyhlášených v roce 2019 bylo 14 programů opakovaných z předchozího roku. Dalších
24 programů bylo tematicky přeměněno z původních pravidel RK (7 programů) nebo Zásad ZK (17
programů). Žádný program však nebyl vyloženě nově zaměřený. Marie Černá vyjádřila poděkování
za zpracování této zprávy.
Usnesení 17/03/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2019
dle materiálu Vrr, MA 21-03-2020-07, př. 1.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Krajský annex k národní RIS3
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
V průběhu tohoto bodu se dostavil člen výboru Miloš Uchytil.
Iveta Fryšová doplnila, že se jedná se o schválení Krajské přílohy RIS3 strategie za Kraj Vysočina
na období 2021+, která bude součástí Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní
specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie ČR) na období 2021+. Ve vazbě na nové
programové období dochází k aktualizaci Národní RIS3 strategie ČR (v gesci Ministerstva
průmyslu a obchodu) a tedy i jednotlivých krajských příloh. Ty identifikují významné segmenty
krajského hospodářství (tzv. prioritní odvětví neboli domény krajské specializace), pro které jsou
výzkum, vývoj a inovace klíčovým parametrem jejich dalšího rozvoje a konkurenceschopnosti. S
ohledem na specifika hospodářského a výzkumného prostředí dále definují klíčové oblasti změn,
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kterých má být v daném období dosaženo, a konkrétní návrhy intervencí k jejich naplňování.
V rámci přípravy dokumentu byly jeho dílčí části konzultovány s relevantními partnery v území a
s národním RIS3 manažerem, který je v rámci agendy na MPO zodpovědný za přípravu Národní
RIS3 strategie ČR. K připomínkování dokumentu byla oslovena řada subjektů v regionu, např.
Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, CzechInvest, Technologická agentura ČR, Úřad
práce, Agentura na podporu inovací API, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav teoretické a
aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. – Centrum Telč, vybrané klastry a 35 firem především
z progresivních odvětví. Lukáš Vlček vznesl dotaz na došlé podněty od dotázaných partnerů. Iveta
Fryšová odpověděla, že od oslovených organizací byly doručeny připomínky spíše formálního
charakteru.
Usnesení 18/03/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Krajskou přílohu RIS3 strategie za Kraj Vysočina na období 2021+ dle
materiálu Vrr, MA 21-03-2020-08, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Možnosti podpory podnikatelského sektoru v Kraji Vysočina v souvislosti s COVID19
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Iveta Fryšová pohovořila o materiálu. Jedná se o projednání podpůrných opatření Kraje Vysočina
na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19.
Usnesením vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí informace o výstupech dotazníkového šetření
k dopadům pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor v Kraji Vysočina. Mezi nejzasaženější
oblasti patří služby s vazbou na cestovní ruch (ubytovatelé, restaurace, provozovatelé atraktivit
apod.). Mezi opatření, která by tyto subjekty ocenily v rámci podpory, patřily např. marketingová
podpora jejich nabídky. Negativní vliv na cestovní ruch nemá jen doba od vyhlášení nouzového
stavu do znovuotevření atraktivit, ubytovacích a stravovacích kapacit, ale také pokles zahraničních
návštěvníků, omezení konferenční turistiky, nemožnost konání „velkých“ akcí sportovních i
kulturních a další. Česká republika nastavila a bude dále nastavovat dle informací z MMR nástroje,
které mají dopad na podnikatelský sektor ve službách v cestovním ruchu. Aktuálně jsou
připravovány nástroje, které budou zaměřeny na návštěvníky, tj. turistické vouchery, které by měly
sloužit k částečnému krytí ubytování na dovolené apod. a mají „přivést“ návštěvníky do regionů
České republiky na více jak třídenní dovolenou. Z tohoto důvodu kraj vyhlásil nesoutěžní program
„Vysočina - moje dovolená“ a druhým soutěžním programem je Program Fondu Vysočiny
„Vysočina táhne 2020“. Mezi žadatelé patří oblastní destinační společnosti, nesmí být p.o.
zřizované krajem a ani obce nemohou žádat. Kraj také uvažuje o další formě podpory a to
„Slevové vouchery“. Tato podpora je zatím v jednání. Josef Zahradníček vznesl dotaz, zda budou
mít nárok na slevu i obyvatelé Kraje Vysočina při rekreaci v Kraji Vysočina. A dále upozornil, že od
3. 7. do 7. 7. se uskuteční cykloakce Křížem krážem Vysočinou a je problém s ubytováním na
jednu noc. Iveta Fryšová odpověděla, že vouchery jsou připravovány i pro občany Kraje Vysočina.
Jiří Pokorný vznesl dotaz na zpětnou kontrolu u příjemců darů. Iveta Fryšová odpověděla, že
žádosti budou vyhodnoceny do konce června odbornou komisí, která bude složena se zástupců
ORR – podnikatelský sektor, regionální produkty/potraviny, OSH - marketing, OKPPCR –
atraktivity v regionu. Komise bude posuzovat příspěvky dle zapojení regionálních producentů,
zapojení atraktivit, znevýhodněnost území apod.. Následná práce s výstupy bude probíhat přes
Vysočina Tourism – tj. rozšířená nabídka produktů v území kraje. Dále vznesl dotaz na členění
zahraničních turistů Kraje Vysočina. Iveta Fryšová odpověděla, že za posledních 18 měsíců byla
udělána studie na základě zbytkových dat mobilních operátorů, kteří turisté Kraj Vysočina
navštívili. Nejvíce bylo turistů z Rakouska, Holandska, Polska a Německa. Lukáš Vlček vznesl
dotaz na navýšení alokace Programu Rozvoj podnikatelů v důsledku koronavirové krize. Iveta
Fryšová odpověděla, že program je zaměřen na konkurenceschopnost firem, kdy žádosti se sbírají
až na přelomu června/července. Odvětví, která podporuje program, nebyla pandemií covid-19 tak
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výrazně zasažena. V případě velkého převisu žádostí bude dále řešeno případné navýšení
alokace Programu.
Usnesení 19/03/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o přípravě soutěže „Vysočina – moje dovolená“ dle materiálu Vrr, MA 21-03-2020-09, př.
1a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle Vrr,
MA 21-03-2020-09, př. 2.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Diskuze a různé
Iveta Fryšová informovala členy výboru o konferenci Venkov 2020. Ta se uskuteční od 21. 9 – 23.
9. 2020 ve Žďáře nad Sázavou.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 24. srpna 2020 od 14:00 hodin v restauraci
Hotelu Gustav Mahler Jihlava, Křížová 4, Jihlava.
11. Závěr
Lukáš Vlček, předseda Vrr, MA 21, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

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 3. června 2020.
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