Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2009
konaného 4. května 2009
Přítomni:
1. Karel Pačiska (místopředseda)

5. Miloš Vystrčil (předseda)

2. Jan Martinec

6. Jaroslav Vymazal

3. Marie Medová

7. Miroslav Vrbka

4. Miroslav Lukáš

8. Tomáš Čihák (tajemník)

Omluveni:
1. Emil Dračka

3. Jiří Vlach

2. Miloslav Popelka

4. Karel Moravec

Hosté:
1. Fryšová Iveta

4. Dušan Vichr

2. Hrůza Luděk

5. Jan Joneš

3. Novák Václav

6. Roman Slouka

Program:
1. Zahájení;
2. Aktualizace SWOT analýzy a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina (oblast
regionálního rozvoje a UP);
3. Projekty kraje Vysočina – situace, čerpání;
4. Průběžná informace o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních programů;
5. Strategie krajinného rázu – výsledky projednávání;
6. Fond Vysočiny – závěrečná zpráva;
7. Fond Vysočiny – připravované grantové programy;
8. Místní akční skupiny – aktuální stav;
9. Diskuse a různé;
10. Závěr.

1. Zahájení, vzájemné seznámení členů, výměna kontaktů
M. Vystrčil, předseda VRR, přivítal přítomné a přednesl návrh programu. Program byl upraven
do následující podoby:
1. Zahájení;
2. Strategie krajinného rázu – výsledky projednávání
3. Aktualizace SWOT analýzy a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina (oblast
regionálního rozvoje a UP);
4. Projekty kraje Vysočina – situace, čerpání;
5. Průběžná informace o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních programů;
6. Fond Vysočiny – závěrečná zpráva;
7. Fond Vysočiny – připravované grantové programy;
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8. Místní akční skupiny – aktuální stav;
9. Diskuse a různé;
10. Závěr.
Takto navržený program byl 7 hlasy schválen.
2. Strategie krajinného rázu – výsledky projednávání
J. Joneš okomentoval podkladový materiál „Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina“.
Na toto téma se rozvinula krátká diskuse.
Usnesení 07/03/2009/VRR
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informace o „Strategii krajinného rázu – výsledky projednávání“ a
žádá
OÚPSŘ, aby výbor byl seznámen s návrhem změny územního rozvoje a jejich možnými dopady.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Aktualizace SWOT analýzy a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina
(oblast regionálního rozvoje a UP)
V. Novák okomentoval podkladový materiál „Aktualizace SWOT analýzy a programové části
Programu rozvoje kraje Vysočina (oblast regionálního rozvoje a UP). Obsahem materiálu je
aktualizace SWOT analýzy kraje Vysočina (dále jen „SWOT“) jako druhé části Programu rozvoje
kraje Vysočina (dále jen „PRK“) a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen
„programová část PRK“) jato třetí části PRK.
PRK je základním rozvojovým dokumentem kraje Vysočina. Tvoří jej tři části – Profil kraje
Vysočina, SWOT a programová část PRK. Náplň všech tří částí PRK je popsána v příloze č. 1
materiálu.
Tři základní dokumenty PRK:
- Profil kraje Vysočina (dále jen „Profil“) představuje úvodní analytickou část PRK, při jejíž
tvorbě je využíváno širokého spektra statistických údajů z různých zdrojů. Profil je
předkládán k projednání Zastupitelstvu kraje Vysočina jednou za 7 – 9 měsíců. Poslední
verze profilu byla zastupitelstvem kraje vzata na vědomí v červnu 2008. Zastupitelstvo
kraje projedná další aktualizaci Profilu v březnu 2009.
- SWOT analýza kraje Vysočina (dále jen „SWOT“) tvoří druhou část PRK. Definuje silné a
slabé stránky kraje, možné hrozby či příležitosti. Poslední aktualizaci SWOT schválilo
zastupitelstvo kraje v říjnu 2004.
- programová část Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen „programová část PRK“)
definuje základní strategické oblasti rozvoje kraje Vysočina, které jsou dále rozváděny do
prioritních podoblastí. Nejnižší úroveň ve vertikální hierarchii tvoří jednotlivá opatření.
Poslední aktualizaci programové části PRK schválilo zastupitelstvo kraje v prosinci 2005.
Na toto téma se rozvinula krátká diskuse.
Usnesení 08/03/2009/VRR
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
návrh aktualizace částí SWOT a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina dle
materiálů VRR-03-2009-02, př. 2 až 8 a
doporučuje
provést porovnání návrhů SWOT analýzy se SWOT analýzou, která byla vypracována v rámci
pořizování Územně analytických podkladů pro kraj Vysočina
doporučuje
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aby v rámci navrhovaných opatření byly zdůrazněny dlouhodobé priority a strategické záměry
kraje.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Projekty kraje Vysočina – situace, čerpání
T. Čihák předal ústní informaci o situaci a čerpání projektů kraje Vysočina.
5. Průběžná informace o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních
programů
T. Čihák okomentoval prezentaci „ROP Jihovýchod duben 2009“. Prezentace byla zaměřena na
tato témata:
- Prioritní osy ROP NUTS 2 Jihovýchod;
- Stav čerpání ROP JV duben 2009;
- Oblast podpory 3. 2 Rozvoj reg. středisek;
- Projekty doporučené k financování v oblasti podpory 3. 2 Rozvoj regionálních středisek
v ROP JV k 5. únoru 2009;
- Oblast podpory 3. 3 Rozvoj a stab. venkova;
- Projekty doporučené k financování v oblasti podpory 3. 3 Rozvoj a stabilizace
venkovských sídel v ROP JV k 5. únoru 2009 dle obcí s rozšířenou působností;
- Plán výzev ROP JV na rok 2009.
Usnesení 09/03/2009/VRR
bere na vědomí
informace „o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních programů“ a
doporučuje
předkládání 1x ročně.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Fond Vysočiny – závěrečná zpráva
D. Vichr okomentoval podkladový materiál „FOND VYSOČINY – Závěrečná zpráva o čerpání
podpory z Fondu Vysočiny v roce 2008“.
Fond Vysočiny byl zřízen usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 018/02/2002/ZK ze dne 19.
března 2002 (Zastupitelstvo kraje zřizuje na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a
v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny). Fond Vysočiny představuje nástroj k realizaci
regionální politiky v rámci schváleného Programu rozvoje kraje Vysočina.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí informace o
„FONDU VYSOČINY – Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce
2008“.
7. Fond Vysočiny – připravované grantové programy
T. Čihák okomentoval podkladový materiál „Fond Vysočiny – připravované grantové programy“.
Jedná se o grantové programy „Rozvoj malých podnikatelů 2009“ a „Naše školka“.
Cílem programu „Rozvoj malých podnikatelů 2009“ je podpora malých podniků. Podpora je
cílena na překonávání objektivních nevýhod malých podniků ve srovnání s velkými podniky
(zejména horší přístup ke kapitálu). Význam podpory malých podniků je zvláště v době
hospodářské recese dán jak jejich často rozhodující rolí v zaměstnanosti obyvatelstva, tak jejich
přizpůsobivostí.
Hlavním cílem programu „Naše školka“ je zkvalitnění předškolní péče na území kraje Vysočina.
Cílem tohoto programu je podpořit opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení budov
stávajících mateřských škol tak, aby jejich stav odpovídal hygienickým, bezpečnostním a
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prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu dětí
předškolního věku.
8. Místní akční skupiny – aktuální stav
L. Hrůza okomentoval prezentaci „Místní akční skupiny Vysočiny“. Prezentace byla zaměřena na
tato témata:
- Vnější zdroje financování MAS Vysočiny;
- Účast MAS Vysočiny v Programu Leader ČR v letech 2005 – 2008;
- Podpora MAS z rozpočtu kraje Vysočina;
- Účast MAS Vysočiny v Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 (opatření IV.1.1.
Místní akční skupina);
- Účast MAS Vysočiny v Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 (opatření IV.2.1.
Realizace projektů spolupráce);
- Aktuální stav (duben 2009);
- Příklad úspěšného projektu.
9. Diskuse a různé
Nebyly podány náměty k diskusi.
10. Závěr
M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání Výboru regionálního
rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2009 je naplánováno na 28. 7. 2009 od 15.00
hodin.

Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

Zapsal a zpracoval: Martin Šalanda 11. května 2009.
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