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

7. Jaroslav Vymazal

2. Jan Martinec

8. Miloslav Popelka

3. Marie Medová

9. Jiří Vlach

4. Miroslav Lukáš

10. Karel Moravec

5. Emil Dračka

11. Miroslav Vrbka

6. Miloš Vystrčil (předseda)

12. Tomáš Čihák (tajemník)

Hosté:
1. Martin Hyský (radní kraje Vysočina)

4. Jana Hadravová (ORR)

2. Dušan Vichr (ORR)

5. Jana Zikánová (ORR)

3. Václav Novák (ORR)
Program:

1. Zahájení;
2. Informace o socioekonomické situaci v kraji Vysočina, porovnání s ČR
3. Ukončené projekty kraje 2004 – 2006, 2007 – 2013 – informace o ukončených
krajských projektech – přehledná tabulka (název projektu, období realizace –
začátek, konec, celkový finanční objem, spolufinancování ze strany kraje a ze
strany státu a evropských fondů)
4. Živé projekty kraje 2004 – 2006, 2007 - 2013 – informace o živých projektech
– přehledná tabulka (název projektu, předpokládané období realizace –
začátek, konec, celkový finanční objem, předpokládané spolufinancování ze
strany kraje a ze strany státu a evropských fondů)
5. Připravované projekty k předložení v aktuálních výzvách – stručná informace
6. Strategické projekty kraje Vysočina – informace z jednání Výboru regionální
rady (M. Hyský?)
7. Výzvy grantových programů z ORR i ostatních odborů;
8. Aktualizace SWOT analýzy a programové části Programu rozvoje kraje
Vysočina;
9. GG OPVK 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina projednání 1. výzvy;
10. Diskuse a různé;
11. Závěr.
1. Zahájení
M. Vystrčil, předseda VRR, přivítal přítomné a objasnil změnu termínu zasedání výboru.
Přednesl návrh programu, který byl 9 hlasy schválen
2. Informace o socioekonomické situaci v kraji Vysočina, porovnání s ČR
Členové VRR byli seznámeni se základními ekonomickými ukazateli kraje Vysočina a jejich
porovnáním s ČR. Následně byl výbor seznámen M. Hyským s opatřeními, která kraj Vysočina
za účelem zmírnění dopadů hospodářské krize přijímá a která financuje z vlastních zdrojů.
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

3. Ukončené projekty kraje 2004 – 2006, 2007 – 2013 – informace o ukončených krajských
projektech – přehledná tabulka (název projektu, období realizace – začátek, konec,
celkový finanční objem, spolufinancování ze strany kraje a ze strany státu a evropských
fondů)
T. Čihák provedl členy výboru předloženými tabulkami. Cílem je zmapování toho, jak byl a je kraj
Vysočina aktivní ve využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů v období let 2004 –
2006 a 2007 - 2013. Jsou zde individuální projekty kraje i globální granty Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jsou zde shrnuta grantová schémata ze Společného
regionálního operačního programu a operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
M. Vystrčil doporučil doplnit podkladový materiál o souhrnnou tabulku, která by obsahovala
celkové součty a informaci o tom, kolik finančních prostředků kraj Vysočina vyčerpal
z individuálních projektů a globálních grantů a doporučil provést celkovou revizi tabulek.
Na zasedání se dostavil člen výboru E. Dračka.
4. Živé projekty kraje 2004 – 2006, 2007 - 2013 – informace o živých projektech –
přehledná tabulka (název projektu, předpokládané období realizace – začátek, konec,
celkový finanční objem, předpokládané spolufinancování ze strany kraje a ze strany
státu a evropských fondů)
T. Čihák předal informaci o situaci v letech 2007 – 2013. Podkladový materiál obsahuje výčet
projektů, které jsou již podány a je doplněno, zda projekt uspěl. Jedná se o různé druhy projektů,
které jsou v různé fázi. Celkem jsou podány projekty za téměř 3 mld. Kč.
5. Připravované projekty k předložení v aktuálních výzvách – stručná informace
T. Čihák informoval o projektech, které jsou v tzv. zásobníku. Jedná se o projekty, které jsou
schváleny jako záměry, ale nebyly ještě podány.
Usnesení 10/04/2009/VRR
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o projektech kraje Vysočina a
ukládá
tajemníkovi výboru zabezpečit upřesnění statistik a jejich následné rozeslání členům výboru.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Strategické projekty kraje Vysočina – informace z jednání Výboru regionální rady
M. Hyský sdělil členům výboru, že 31. srpna 2009 proběhne zasedání Výboru regionální rady,
kde by měla být schválena výzva. Následně zrekapituloval průběh celé záležitosti okolo
strategických projektů. V říjnu 2008 byl na zasedání Výboru regionální rady schválen postup, jak
budou přijímány projekty v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Byla
vytvořena komise, která má 14 členů – 3 členové za Jihomoravský kraj, 3 za kraj Vysočina, 1 za
Vysočina Tourism, 1 za Centrálu cestovního ruchu Jihomoravského kraje, 1 za Masarykovu
universitu, 1 za Vysokou školu polytechnickou a 4 úředníci z Úřadu regionální rady. Komise
spolupracovala při tvorbě znění výzvy. Byla zpracována studie jaké destinace a aktivity pro
cestovní ruch jsou nejvhodnější. Před rozhodnutím Výboru regionální rady budou jednotlivé
projekty posuzovat také členové komise.
7. Výzvy grantových programů z ORR i ostatních odborů
T. Čihák poskytl základní informace o grantových programech „Naše školka“ a „Rozvoj malých
podnikatelů 2009“.
Naše školka – o grantový program byl velký zájem, žádost doručilo 95 obcí, 70 žádostí se
dostalo do hodnocení a podporu nakonec obdrží 33 obcí. Jednalo se o podporu projektů měst
a obcí do 2000 obyvatel na modernizace a dovybavení stávajících mateřských škol.
Rozvoj malých podnikatelů 2009 – program je ve fázi uzavření otevírání obálek, počet došlých
žádostí je 131, z toho pouze 1 žádost směřovala do Podprogramu B, což je příspěvek na
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splácení jistiny již poskytnutých účelových úvěrů. K dispozici je 14 mil. Kč, finanční prostředky je
možné převést z jednoho podprogramu do druhého.
V současné době odbor regionálního rozvoje ani jiné odbory nepřipravují nové grantové
programy.
8. Aktualizace SWOT analýzy a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina
V. Novák uvedl, že podkladový materiál, který členové výboru obdrželi, je výstup z jednotlivých
odborů, komisí a výborů. Termín doručení byl do 30. 6., což však nebylo dodrženo. Materiál
obdrželi členové výboru také v elektronické podobě, kde je možno ve změnovém režimu
sledovat změny, ke kterým došlo. V současné době je potřeba připravit materiál k projednání
v radě kraje.
M. Vystrčil vznesl dotaz, zda došlo k porovnání se stávající SWOT analýzou vzniklou při
přípravě územně analytických podkladů tak, jak VRR doporučoval a poznamenal, zda by nebylo
vhodné zdůraznit prioritní strategické záměry.
V. Novák sdělil, že vzhledem k nedodržení stanoveného termínu nemohlo být porovnání zatím
provedeno. Ke zdůraznění prioritních strategických záměrů uvedl, že některé přednostní aktivity
byly v materiálu zdůrazněny.
Následně proběhla k tomuto tématu krátká diskuse, ve které členové výboru mimo jiné většinově
podpořili uspořádání podrobnějšího semináře k aktualizaci Programu rozvoje kraje.
Na zasedání se dostavil člen výboru J. Vlach.
9. GG OPVK 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina - projednání 1.
výzvy
J. Hadravová informovala, že odbor regionální rozvoje bude vyhlašovat 1. výzvu v rámci
globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Je připraven v oblasti
podpory 3.2 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky tomu, že byl na
základě doporučení ministerstva školství globální grant připraven a byl schválen, má kraj
Vysočina možnost získat cca 155 mil. Kč.
Výzva byla projednána na zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, kde byla
definována specifická kritéria a současně byla představena také na jednání Rady pro rozvoj
lidských zdrojů.
V globálním grantu, který bude vyhlášen 25. 8., bude 70 mil. Kč s tím, že je omezena horní
hranice pro jeden grant na 12 mil. Kč, minimálně může mít projekt 400 tis. Kč. Zítra, tj. 5. 8. 2009
bude zahájen informační seminář ke globálnímu grantu a následně budou probíhat semináře pro
žadatele tak, aby 9. října 2009 mohlo být ukončeno přijímání žádostí.
Následně proběhla k tématu krátká diskuse, ze které vyplynulo, že členové výboru podporují
realizaci takových projektů, které jsou na území kraje Vysočina realizovány z vnitřních zdrojů,
s důrazem na místní znalost.
10. Diskuse a různé
Nebyly podány náměty k diskusi.
11. Závěr
M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání Výboru regionálního
rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2009 je naplánováno na 29. 9. 2009 od 15.00
hodin.

Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
Zapsala a zpracovala: Dana Uchytilová 5. srpna 2009.
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