Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2010
konaného 26. ledna 2010
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

5. Vystrčil Miloš (předseda)

2. Martinec Jan

6. Vymazal Jaroslav

3. Medová Marie

7. Moravec Karel

4. Lukáš Miroslav

8. Vrbka Miroslav

Omluveni:
1. Dračka Emil

3. Vlach Jiří

2. Popelka Miloslav

4. Fryšová Iveta (tajemnice)

Hosté:
1. Novotný Vladimír (náměstek hejtmana)

4. Dušan Vichr (ORR)

2. Hyský Martin (člen Rady kraje Vysočina)

5. Vencovská Marta (ORR)

3. Hadravová Jana (ORR)
Program:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Alokace Fondu Vysočiny pro rok 2010;
3. Koncepce vyhlašování GP z Fondu Vysočiny;
4. Grantový program Naše školka 2010;
5. Grantový program Rozvoj podnikatelů 2010;
6. Grantové programy ostatních odborů KrÚ k vyhlášení do ZK;
7. Informace o aktuálních výzvách v rámci ROP JV - stav čerpání v jednotlivých oblastech
podpory;
8. POVV – aktuální situace ohledně podaných žádostí (ORR);
9. Program Zdraví 21 – realizace v roce 2010 - plán (ORR);
10. Informace o podmínkách vyhlášení 3. výzvy z OP VK;
11. Diskuze, různé;
12. Závěr.

1. Zahájení
Miloš Vystrčil, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen
„Vrr“), přivítal všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatoval, že výbor je
usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu, který byl 7 hlasy schválen.
2. Alokace Fondu Vysočiny pro rok 2010 a 3. Koncepce vyhlašování GP z Fondu
Vysočiny
Vladimír Novotný okomentoval podkladový materiál „Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok
2010. V polovině roku 2009 došlo k pozastavení vypisování grantových programů. Dosud
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

nerozdělené zdroje Fondu včetně vratek z přidělených dotací z předchozích let tvoří aktuální
disponibilní zůstatek Fondu, jehož výše k 31. 12. 2009 činí 36 433 556 Kč. Pravidla pro
rozdělování se nemění. FV zaměřujeme zejména na tzv. „tvrdé projekty. Navrhovaný počet GP
je 11 s požadovaným objemem ve výši 36,4 mil. Kč z původních 21 GP navržených odbory
krajské úřadu. Jaroslav Vymazal vznesl dotaz, kolik obcí na vysočině má svoje webové stránky
na které byly použity finanční prostředky z GP? Vladimír Novotný odpověděl, že přesný údaj lze
získat u vedoucího OI, ale zájem o jejich pořízení rámci GP Webové stránky byl veliký.
Usnesení 01/01/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
souhlasí
s navrženou koncepcí vyhlašování grantových programů z Fondu Vysočiny a navrženým
poměrným rozdělením prostředků z Fondu Vysočiny pro rok 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)
4. Grantový program Naše školka 2010
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál „Grantový program Naše školka 2010“. Jedná se
o GP, který se opakuje z předchozího roku z důvodu velkého zájmu. Hlavním cílem grantového
programu 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 prostorovým podmínkám
v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu dětí předškolního věku.
Celkový objem finančních prostředků je 5 mil. Kč. Příjemci podpory mohou být města, městyse a
obce do 2 000 obyvatel. Došlo k úpravám u specifických kritérií. Doplnili jsme je o dvě nová
kritéria umístění dítěte/dětí s handicapem - upřednostňovány budou projekty týkající se
mateřských škol, které navštěvují děti s handicapem a kritérium přidělení podpory žadateli
v roce 2009 - upřednostňovány budou projekty žadatelů nepodpořených v rámci grantového
programu Naše školka v roce 2009. Dále došlo k úpravám minimálního podílu příjemce podpory,
a to na 50 % z celkových nákladů projektu.
Během jednání se dostavil člen výboru Karel Moravec.
5. Grantový program Rozvoj podnikatelů 2010
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál „Grantový program Rozvoj podnikatelů 2010“.
Jedná se o GP, který ze z části opakuje z předchozího roku. Je rozdělen na dva podprogramy.
Podprogram A – Příspěvek pořízení nových technologií a výrobních prostředků, případně
rozšíření výroby a výrobních prostor a nově podprogram B - spolupráce malých a středních
podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi ve směrech např.
vývoje produktů, testování a měření, návrhů prototypů, analýz vhodnosti použití materiálů.
Celkový objem finančních prostředků je 10 mil. Kč. - podprogram A 8 mil. Kč a podprogram B 2
mil. Kč. Marie Medová vznesla dotaz, když u jednoho z podprogramu zůstane nevyčerpaná
částka, zda dojde k přesunu finanční částky do druhého z podprogramu. Vladimír Novotný
odpověděl, že ano.
6. Grantové programy ostatních odborů KrÚ k vyhlášení do ZK
Dušan Vichr okomentoval podkladové materiály k tomuto bodu.
1) GP Památkově chráněná území 2010 – jedná se o GP, který byl v loňském roce vypsán
poprvé. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování obnovy
dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektu (v
exteriéru zejména oken, dveří, fasád,střešní krytiny, mříží atd.; v interiéru štukové
výzdoby a maleb, dřevěných stropů, kamenných ostění atd.) nebo rehabilitace (tvarové,
konstrukční a materiálové) těchto konstrukcí a stavebních prvků dle historicky
doložitelného stavu objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se
v městských nebo vesnických památkových rezervacích nebo zónách a podstatným
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způsobem se uplatňují v jejich výrazu (tj. pohledově exponovaná exteriérová místa,
veřejně přístupné interiéry objektů). Příjemcem podpory je vlastník objektů. Minimální
podíl příjemce podpory je 50 % celkových nákladů projektu. Celkový objem finančních
prostředků je 1,5 mil. Kč.
2) GP Sportoviště 2010 - jedná se o GP, který se vyhlašuje již několikátým rokem. GP se
dělí na dva podprogramy A a B.
Podprogram A: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit
spolufinancování při nezbytné drobné údržbě sportovních a tělovýchovných zařízení
(např. nátěry, drobná stavební údržba apod.), které využívají občané regionu a tak
přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti z řad občanů našeho
kraje.
Podprogram B: Účelem poskytovaných finančních prostředků je 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 z řad občanů našeho kraje.
Minimální podíl příjemce podpory je u podprogramu A 60 % celkových nákladů projektu a
u podprogramu B je 70 % celkových nákladů projektu. Celkový objem finančních
prostředků jsou 2 mil. Kč.
3) GP Volný čas 2010 – jedná se o GP, který se vyhlašuje již několikátým rokem. Podpora
programu je zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež
a na podporu činností, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti
jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujícími s dětmi a mládeží. Pro
potřeby této výzvy se rozumí dlouhodobou aktivitou pravidelná celoroční činnost.
Minimální podíl příjemce podpory je 60 % celkových nákladů projektu. Celkový objem
finančních prostředků jsou 2 mil. Kč.
Usnesení 02/01/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
podporuje schválení
grantových programů Naše školka 2010, Rozvoj podnikatelů 2010, Památkově chráněná území
2010, Sportoviště 2010 a Volný čas 2010 na únorovém zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Informace o aktuálních výzvách v rámci ROP JV - stav čerpání v jednotlivých
oblastech podpory
Martin Hyský informoval členy výboru o vývoji v čerpání finančních prostředků z operačních
programů. Co se týká projektů schválených k financování i proplacených prostředků příjemcům,
jsou velmi úspěšné regionální operační programy. ROP JV patří v rámci ROP i TOP mezi
nejúspěšnější (50 % z alokace je s příjemci smluvně zajištěno, 12 % je již proplaceno), tudíž
plnění pravidla N+3 není v žádném případě ohroženo.
Informace o připravovaných výzvách: V roce 2010 jsou připravovány výzvy do oblastí podpory
2.1 a 2.2 a v závislosti na výsledku notifikace u EK i pro oblasti 3.2 a 3.3. V roce 2011 do oblastí
podpory 1.2, 3.2 a 3.3. Plán výzev je zveřejněn na webové stránce Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod: http://www.jihovychod.cz (sekce: http://www.jihovychod.cz/cs/prozadatele/aktualni-vyzvy). Tyto informace jsou pouze indikativní, skutečnost se může měnit
v souvislosti s plněním indikátorů, vývoje kurzu EUR – CZK a dalších proměnných. K 4.1.2010
činí percentuální poměr smluvně vázaných prostředků subjektům na VYS a JMK 48,66/51,34 ve
prospěch JMK
Usnesení 03/01/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o aktuálních výzvách v rámci ROP JV – stav čerpání v jednotlivých oblastech podpory.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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8. POVV – aktuální situace ohledně podaných žádostí
Dušan Vichr sdělil členům výboru předběžné informace k Programu obnovy venkova Vysočiny.
V loňském roce podalo žádostí celkem 620 obcí. Termín podávání žádostí je do 31.1.2010.
Zatím bylo podáno něco kolem 200-300 žádostí. Na příštím zasedání Vrr již bude k dispozici
materiál týkající se návrhu na přidělení dotací pro rok 2010, který bude následně předložen
zastupitelstvu kraje k projednání.
Usnesení 04/01/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o Programu obnovy venkova Vysočiny – aktuální situace ohledně podaných žádostí.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Program Zdraví 21 – realizace v roce 2010 - plán
Marta Vencovská informovala členy výboru o Programu Zdraví 21 pro kraj Vysočina, který úzce
souvisí s programem Zdravý kraj Vysočina a realizací místní Agendy 21 (MA21).
Pracovní skupina Zdraví 21, která je složena z pracovníků KrÚ a odborných poradců,
v současné době se připravuje aktualizace dokumentu Program Zdraví 21 v kraji Vysočina.
Dokument bude zpracován do května 2010. Tento materiál, ve kterém budou rozpracovány
priority na nejdůležitější související aktivity, by se měl stát základem zdravotních plánů,
zdravotní politiky či zdravotní koncepce kraje v oblasti ochrany a podpory zdraví a prevence
nemocí. Program Zdraví 21 je nedílnou součástí projektu Zdravý kraj Vysočina.
Usnesení 05/01/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o Programu Zdraví 21 – realizace v roce 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Informace o podmínkách vyhlášení 3. výzvy z OP VK
Jana Hadravová okomentovala podkladový materiál „Podklady pro projednání 3. výzvy
předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , prioritní osy 1, oblasti podpory
1.1, 1.2, a 1.3“. Celkem kraj Vysočina má v rozhodnutích na první část programovacího období
388 mil. Kč. Zazávazkováno je celkem 73%. Pro 3. výzvu zbývá 102 mil. Kč. Ve 3. výzvě je
časově omezena délka projektů, která bude předpokládáme 20 měsíců, projekty musí končit
nejpozději do 30. 6. 2012. Minimální částka pro jeden grantový projekt bude 400 tis. Kč a max.
částka pro jeden grantový projekt bude 12 mil. Kč. Do 3. výzvy jsou zahrnuty nepřímé náklady.
Jedná se o náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou
daného projektu. Karel Pačiska vznesl dotaz co je 1.4. Jana Hadravová odpověděla, že se jedná
o novou oblast podpory, která bude směřovat k základním školám. Nebudou se vyžadovat
průběžné monitorovací zprávy a nebude probíhat administrativní kontrola dokladů. Proplácení
způsobilých výdajů bude fungovat prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů. Limit pro jednu
školu bude přibližně 1,2 mil. Kč.
Usnesení 06/01/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o podmínkách vyhlášení 3. výzvy z OP VK.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
11. Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné náměty.
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12. Závěr
Miloš Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání Výboru
regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2010 je naplánováno na 9. 3. 2010
od 13.00 hodin.

Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
Zapsala a zpracovala: Eva Charvátová 29. ledna 2010.
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