Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2010
konaného 27. dubna 2010
Přítomni:
1. Martinec Jan

5. Vystrčil Miloš (předseda)

2. Medová Rubišarová Marie

6. Moravec Karel

3. Lukáš Miroslav

7. Vrbka Miroslav

4. Dračka Emil

8. Fryšová Iveta (tajemnice)

Omluveni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

3. Popelka Miloslav

2. Vymazal Jaroslav

4. Vlach Jiří

Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady kraje Vysočina)

3. Zikánová Jana (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)

4. Čihák Tomáš (Vysočina Tourism, p.o.)

Program:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Podmínky 2. výzvy OP VK - prioritní osa 3 oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky
dalšího vzdělávání;
3. Program rozvoje kraje – vypořádání připomínek;
4. Grantové programy FV;
5. Projednání Závěrečné zprávy FV za rok 2009;
6. Informace o činnosti RRAV a spolupráci s krajem;
7. Stav projektů kraje Vysočina;
8. Zpráva o činnosti kanceláře kraje Vysočina v Bruselu od 1. 11. 2009 - 15. 4. 2010;
9. Diskuze, různé;
10. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu
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 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého
zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Podmínky 2. výzvy OP VK - prioritní osa 3 oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky
dalšího vzdělávání
Jana Zikánová okomentovala podkladový materiál. Týká se připravované 2. výzvy do globálního
grantového programu Podpora nabídky dalšího vzdělávání, který kraj Vysočina realizuje v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto globálního
grantového programu již byla vypsána první výzva. Do této výzvy se přihlásilo celkem 35
žadatelů, z toho 16 projektů bylo realizováno v celkové výši cca 55 mil. Kč. Z celkové částky
globálního grantu ve výši 155 mil. Kč byla výzva vyhlášena ve výši 50 mil. Kč. Předpokládané
datum vyhlášení druhé výzvy je 26. května 2010 a předpokládané datum ukončení příjmu
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

žádostí je 9. července 2010. Žadatelé o finanční podporu mohou být vzdělávací instituce,
vysoké školy, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora a města, obce a svazky obcí.
Podporované aktivity zůstávají stejné jako tomu bylo u 1. výzvy. Na základě analýzy, která byla
vypracována k 1. výzvě, budou ponechány podporované aktivity v celém rozsahu stanoveném
Prováděcím dokumentem OP VK. Minimální částka pro jeden grantový projekt je 400 tis. Kč a
maximální částka určena pro jeden grantový projekt je 12 mil. Kč. Výše finanční podpory na
grantový projekt může dosáhnout až 100% způsobilých výdajů projektu (85% z Evropského
sociálního fondu, 15% ze státního rozpočtu ČR). Projekty budou hodnoceny individuálními
hodnotiteli, kteří jsou vybíráni z databáze hodnotitelů Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy. Projekty budou hodnoceny podle obecných a specifických kritérií. Specifická
kritéria si stanovuje vyhlašovatel sám.
U specifických kritérií došlo oproti předloženému materiálu k této změně:
Kritérium: Počet subjektů zapojených do projektu (počet subjektů, které vydají Prohlášení
o partnerství)
bude nově nahrazeno na základě provedené analýzy
Kritériem: Zaměření projektu na vytváření/inovaci produktů s komponentou ICT.
Miloš Vystrčil vznesl dotaz, co je komponent. Jana Zikánová odpověděla, že např. nově
vytvořený vzdělávací program musí obsahovat výuku nejméně v rozsahu 40 hodin v oblasti
práce s PC.
Během jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.
Martin Hyský dodal, že při jednání výběrové komise k 1. výzvě bylo doporučeno Zastupitelstvu
kraje Vysočina ke schválení 16 ze 17 projektů.
Usnesení 17/03/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
podmínky 2. výzvy OP VK - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího
vzdělávání.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Program rozvoje kraje – vypořádání připomínek
Členům výboru byl předložen materiál s vypořádanými připomínkami, které byly v gesci
ostatních komisí a výborů. Dušan Vichr sdělil, že na základě připomínek vznikla některá nová
opatření, např.: opatření zaměřené na podporu neziskového sektoru, došlo k úpravě opatření
zaměřené na mezinárodní spolupráci, byla vypracována vize rozvoje kraje Vysočina. Program
rozvoje kraje Vysočina bude nyní finálně upraven, předložen k projednání RK a měl by být
připraven ke schválení na červnovém zastupitelstvu kraje. Miloš Vystrčil dodal, že formulace
vize kraje je dobrá. Karel Moravec vznesl dotaz, zda u SWOTky existuje zpětná vazba. Miloš
Vystrčil sdělil, že obecně SWOTky slouží ke vzniku samotného dokumentu, ale také zejména
k formulaci konkrétních priorit rozvoje. Záleží na politickém rozhodnutí, která priorita z Programu
rozvoje kraje Vysočina bude více akcentována. Dušan Vichr dodal, že očíslování jednotlivých
bodů SWOT analýzy nijak nesouvisí se samotnou důležitostí těchto bodů. Iveta Fryšová
upřesnila, že před schválením v červnovém zastupitelstvu kraje bude materiál předložen k
posouzení SEA – tj.-posouzení koncepcí z hlediska vlivu na ŽP. V současné době pracujeme na
příslušných podkladech pro ministerstvo. Tímto materiál se členové výboru budou znova
zabývat na svém červnovém zasedání.
Usnesení 18/03/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
projednal
materiál Program rozvoje kraje Vysočina
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a
bere na vědomí
bez připomínek výše zmíněný materiál.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Grantové programy FV
Dušan Vichr předběžně informoval členy výboru o připravovaném posledním grantovém
programu (dále jen „GP“) pro tento rok. Jedná se o informativní materiál. Oficiální materiál bude
předložen radě kraje ke schválení dne 4.5.2010 a následně dne 11.5.2010 do zastupitelstva
kraje. Jedná se o GP Investujeme v sociálních službách. Celkový objem finančních prostředků je
2,5 mil. Kč. Cílem programu bude modernizace zařízení neziskových organizací poskytující
sociální služby. Z dosud vyhlášených GP je 5 již po uzávěrce podávání žádostí , z toho u 4 GP
již zasedaly řídící výbory a jimi navřená podpora bude předmětem jednání rady kraje a následně
zastupitelstva kraje.
GP Naše školka 2010:
zaevidováno 68 žádostí
navrženo na podporu 46 žádostí
GP Volný čas 2010:
zaevidováno 128 žádostí
navrženo na podporu 40 žádostí
GP Sportoviště 2010
zaevidováno 120 žádostí
navrženo na podporu 54 žádostí
GP Památkově chráněná území
zaevidováno 30 žádostí
navrženo na podporu 21 žádostí
U GP Rozvoj podnikatelů 2010 již proběhla uzávěrka. Celkem bylo zaevidováno 165 žádostí.
Zbývající GP jsou před uzávěrkou.
5. Projednání Závěrečné zprávy FV za rok 2009
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Materiál byl projednán v Radě Fondu a následně
bude předložen ke schválení do zastupitelstva kraje. Závěrečná zpráva se týká roku 2009.
V roce 2009 byly při tvorbě alokace využity tak jako v předchozích letech nerozdělené
prostředky z předchozího roku ve výši 14,8 mil. Kč a Fond byl dále povýšen o částku 63 mil. Kč.
Fond Vysočiny v roce 2009 hospodařil s finančními prostředky ve výši 77,9 mil. Kč. V roce 2009
bylo vyhlášeno celkem 16 GP v souhrnném objemu 61,8 mil. Kč. Všechny tyto grantové
programy byly zároveň i v roce 2009 vyhodnoceny. Od začátku fungování Fondu Vysočiny do
konce roku 2009 byly vyhlášeny GP v celkovém objemu 555 mil. Kč. V roce 2009 byly zejména
vyhlašovány GP zaměřené na investiční projekty. Z celkového počtu 16 GP, které byly v roce
2009 vyhlášeny, bylo 13 GP opakovaných z let minulých a 3 GP byly nově zaměřené – Naše
školka, Jdeme příkladem - předcházíme odpadům a Krajina Vysočiny. V roce 2009 bylo
vyhodnoceno 17 GP - GP Regionální kultura byl vyhlášen na konci roku 2008, ale samotné
vyhodnocení proběhlo na začátku roku 2009 – a v rámci těchto programů byla podpora
přidělena z 1173 došlých žádostí 737 žadatelům. Žadatelé celkem požadovali finanční
prostředky ve výši 89 mil. Kč. Rozdělená podpora činila 61,4 mil. Kč. Nejvíce přišlo žádostí na
programy podporující volnočasové aktivity. Rozdělená podpora k 31.12.2009 byla 503 mil. Kč a
celková skutečná vyplacená podpora k 31.12.2009 byla 425 mil. Kč. Miloš Vystrčil vznesl dotaz,
zda se plánuje provázání grantových programů pro příští roky s aktualizovaným PRK. Dušan
Vichr odpověděl, že nově vyhlašované GP budou vycházet z nového Programu rozvoje kraje
Vysočina a budou s ním muset být v souladu. Iveta Fryšová doplnila, že u GP které jsou v gesci
ORR, se sleduje provázanost s Programem kraje Vysočina. Emil Dračka vznesl podnět
k chystanému GP Investujeme v sociálních službách. Bylo by dobré do budoucna zařadit mezi
žadatele i obce. Dušan Vichr odpověděl, že obce zde nejsou z důvodu toho, že mají stabilní
rozpočet oproti NNO, které jsou odkázány pouze na dotace a různé příspěvky.
Usnesení 19/03/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
projednání Závěrečné zprávy FV za rok 2009
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a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z FV za rok 2009.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o činnosti RRAV a spolupráci s krajem
Martin Hyský sdělil přítomným členům, že Kraj Vysočina přestal spolufinancovat Regionální
rozvojovou agenturu. Došlo ke snížení pracovních úvazků. Kraj Vysočina ponechal po jednom
zástupci. Zástupcem je radní kraje Ing. Martin Hyský. Hlasovací právo zůstává. Na zasedání
valné hromady byla projednána závěrečná zpráva a výsledkem je, že hospodaření je vyrovnané
s mírným přebytkem. Doplnil, že zakázky tendrujeme dál podle pravidel kraje Vysočina.
Usnesení 20/03/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti RRAV a spolupráci s krajem.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Stav projektů kraje Vysočina
Iveta Fryšová informovala členy výboru o projektech, které připravuje ORR. Jedná se např. o
dva velké investiční projekty. Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče a Centrum
pro popularizaci vědy Vysočina. Jedná se o projekty v celkové výši přibližně 1,3 mld. Kč. Další
projekty v přípravě či realizaci - např. projekt na energetické úspory připravovaný do operačního
programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013,
realizace projektu v rámci přeshraniční spolupráce, projekty z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
Vrr vyslovuje požadavek, aby ORR na příští zasedání připravil informativní seznam „živých“
projektů, které se připravují či realizují a kde je kraj Vysočina předkladatel.
8. Zpráva o činnosti kanceláře kraje Vysočina v Bruselu od 1. 11. 2009 - 15. 4. 2010
Iveta Fryšová informovala členy výboru o zastoupení kraje Vysočina v Bruselu. Od 1. 1. 2010
bylo zrušeno stále zastoupení kraje Vysočina v Bruselu. V současné době pozici zástupce kraje
Vysočina vykonává Mgr. Josef Kodet, který za touto činností do Bruselu dojíždí. Danou činnost
lze rozdělit do několika oblastí. Oblast „společenská“ – kraj se zapojuje do aktivit, do kterých se
zapojují všechny ostatní kraje ČR, oblast projektová – vyhledáváme možností, dle zadání kraje,
do kterých se chceme zapojit a hledání partnerů a nebo jsou přijímány nabídky k partnerství do
jiných projektů. Kancelář je ponechána v Českém domě jako zázemí k jednání. Stále zastoupení
kraje v Bruselu bylo zrušeno i Jihočeským krajem.
9. Diskuze, různé
Tomáš Čihák seznámil přítomné členy výboru o záměru předložení 2 projektů do výzvy
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb
v cestovním ruchu. Jedná se o projekty Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku
2013 a projekt Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013. Oba navržené
projekty na sebe navzájem navazují a jsou zaměřeny na zkvalitnění marketingu turistické
nabídky kraje Vysočina. Projekty jsou v celkové výši cca 13 mil. Kč. Materiál bude předložen ke
schválení do červnového zastupitelstva kraje. Výsledek finančního hospodaření Vysočina
Tourism, p.o. za rok 2009 byl v mínusu 450 tis. Kč. Martin Hyský doplnil, že tento materiál byl
dnes radou kraje schválen. Iveta Fryšová řekla, že tyto projekty jsou důležité pro Vysočina
Tourism, p.o., neboť pokrývají velkou část činnosti Vysočina Tourism, p.o. Je důležité vnímat to,
že 92,5 % finančních prostředků získá příspěvková organizace z operačního programu a 7,5 %
finančních prostředků musí dofinancovat kraj. Jsou to finanční prostředky určené na standardní
aktivity, které tato organizace vykonává (např. prezentace kraje na veletrzích – Region Tour
apod.). Miloš Vystrčil dodal, že by bylo dobré tyto projekty podpořit a vznesl dotaz na budoucí
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vypracování vzdělávacího projektu, který by se zaměřil na historická místa kraje Vysočina a
v rámci škol by byla studenty navštěvována (předpoklad podání v rámci OPVK). Emil Dračka
souhlasil s návrhem Miloše Vystrčila týkajícího se vzdělávacího projektu Zástupci ORR slíbili, že
prověří možnost realizace tohoto projektu z OP VK.
Iveta Fryšová sdělila, že v současné době ve Vysočina Tourism, p.o. probíhá kontrola
zřizovatelem. Byly zjištěny některé nesrovnalosti v projektech, kontrola je zaměřena mimo jiné i
na realizované projekty.
Usnesení 21/03/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o situaci Vysočina Tourism, p.o. a informaci o stavu realizace rozpracovaných
projektů.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 22/03/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
podporuje
další rozvoj aktivit Vysočina Tourism, p.o. v souladu s předloženými podkladovými materiály
včetně podpory předložení nově plánovaných projektů.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 23/03/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
Vysočina Tourism, p.o. a ORR zvážit možnost předložení projektu v rámci druhé výzvy
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , prioritní osa 3, oblast podpory
3.2, za účelem podpoření znalostí vyučujících a následně studentů o přírodním a kulturním
dědictví kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Emil Dračka pohovořil o medializaci soutěže Vesnice roku. Bylo by dobré zmapovat průběh
soutěže Vesnice roku na Vysočině formou publikace. Na tuto publikaci by mohlo přispět i
Ministerstvo pro místní rozvoj. Dušan Vichr doplnil, že některé kraje vydávají publikace
k aktuálním ročníkům soutěže. Představa SPOV a MMR je sjednotit tyto publikace a vydávat je
ve všech krajích CR.
Usnesení 24/03/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
žádá
ORR o přednesení zprávy o možnosti dokumentování medializace soutěže Vesnice roku v kraji
Vysočina na příštím zasedání výboru.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Miloš Vystrčil pohovořil o zasedání, které proběhlo na Krajském úřadě kraje Vysočina, týkající se
10 největších problémů kraje Vysočina. Vznesl námět, zda by kraj Vysočina souhlasil, aby
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě mohla provést statistické šetření k problémům kraje
Vysočina. Martin Hyský doplnil, že se tímto tématem již zabývali a do budoucna se o tom
uvažuje.
10. Závěr
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Miloš Vystrčil, předseda výboru, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2010 je naplánováno na 8.
06. 2010 od 13.00 hodin.

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

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 30. 4. 2010.
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