Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012
konaného 23. ledna 2012

Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

6. Popelka Miloslav

2. Martinec Jan

7. Moravec Karel

3. Lukáš Miroslav

8. Vrbka Miroslav

4. Vystrčil Miloš (předseda)

9. Fryšová Iveta (tajemnice)

5. Vymazal Jaroslav
Omluveni:
1. Medová Rubišarová Marie

3. Vlach Jiří

2. Dračka Emil
Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady Kraje Vysočina)

3. Vichr Dušan (ORR)

2. Hadravová Jana (ORR)

4. Molák Miloš (ORR)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Návrh plánu činnosti na rok 2012 (leden - říjen);
3. Předběžná informace o grantových programech a jejich úspěšnosti za rok 2011,
projednání koncepce výběru grantových programů z FV pro rok 2012;
4. Strategie Kraje Vysočina 2020;
5. Diskuze, různé;
6. 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. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesl návrh programu, který byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Návrh plánu činnosti na rok 2012 (leden - říjen);
3. Předběžná informace o grantových programech a jejich úspěšnosti za rok 2011,
projednání koncepce výběru grantových programů z FV pro rok 2012;
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

4. GP „Naše školka 2012“;
5. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny;
6. Výsledky 3. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových
žádostí o finanční podporu OP VK - v oblasti podpory 3.2.;
7. Strategie Kraje Vysočina 2020;
8. Diskuze, různé;
9. Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 8 hlasy schválen.
Martin Hyský informoval členy výboru o Strategii Kraje Vysočina 2020. Jedná se o strategický
dokument, který identifikuje základní rozvojové směry (prioritní témata) Kraje Vysočina do roku
2020. Strategie byla vypracována ve velmi krátkém časovém horizontu. Ke strategii proběhlo
celkem 5 zasedání pracovní skupiny, která byla jmenována radou kraje. Strategie byla
připomínkována členy pracovní skupiny, odbory krajského úřadu a dalšími vybranými
institucemi. Materiál bude předložen na zasedání zastupitelstva kraje na vědomí, neboť je nutné
ještě posoudit strategii z hlediska vlivů na životní prostředí - tzv. SEA. Nejpozději do konce ledna
má být Strategie zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde bude sloužit jako podklad
za Kraj Vysočina k rozpracování národních rozvojových priorit a Strategie regionálního rozvoje
ČR při přípravě na další programovací období.
2. Návrh plánu činnosti na rok 2012 (leden - říjen)
Členové výboru obdrželi s časovým předstihem plán činnosti výboru na rok 2012. Miloš Vystrčil
sdělil, že vzhledem k tomu, že je rok 2012 rokem volebním, je plán činnosti připraven pouze
do října. K předloženému návrhu činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh
na doplnění.
Usnesení 01/01/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
plán činnosti výboru na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Předběžná informace o grantových programech a jejich úspěšnosti za rok 2011,
projednání koncepce výběru grantových programů z FV pro rok 2012
Dušan Vichr informoval členy výboru o grantových programech a jejich úspěšnosti za rok 2011.
V loňském roce bylo celkem vyhlášeno 14 grantových programů (dále jen „GP“) v celkové
alokaci 44,3 mil. Kč. Alokace FV byla vyhlášena v rámci GP beze zbytku. Největší zůstatek
nerozdělených prostředků byl u GP „Bezpečná silnice 2011“, největší převis žádostí byl
u GP“ „Rozvoj podnikatelů 2011“, kde bylo celkem zaevidováno 219 žádostí. Celková rozdělená
podpora Fondu Vysočiny v roce 2011 činila 38.2 mil. Kč. Podrobné statistiky budou součástí
závěrečné zprávy, která bude předložena ZK v květnu.
Dále informoval o projednání koncepce výběru grantových programů z FV pro rok 2012.
Navrhovaný počet GP pro rok 2012 je 18 v souhrnném objemu ve výši 49 mil. Kč. Pro vyhlášení
navržených grantových programů v roce 2012 je navrženo využít disponibilní zůstatek
Fondu ve výši 15 mil. Kč a dále do Fondu převést částku v objemu 34 mil. Kč. Odbory Krajského
úřadu Kraje Vysočina (dále jen "KrÚ") zpracovaly návrhy na vyhlášení GP pro rok 2012.
Vzhledem k tomu, že dochází k častému opakování jednotlivých GP, vycházely odbory KrÚ
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ze zkušeností při administraci těchto GP v předchozích letech a z potenciálního zájmu žadatelů
o opakující se či nově připravované GP. Rovněž byla snaha o to, aby nedocházelo k dublování
finanční pomoci na realizaci projektů i z jiných zdrojů (stát, EU apod.) než z FV. Bylo bráno
v potaz i zda navrhovaný GP přispěje ke zvýšení absorpční kapacity kraje s ohledem
na zdroje z EU či státních programů. Důraz byl kladen i na to, aby navržené grantové programy,
pokud je to možné, pomohly zmírnit dopady pokračující ekonomické krize. Pro letošní rok
byl nově zařazen GP „Podporujeme prorodinnou politiku obcí 2012“, ostatní GP se opakují
z předchozích let. GP jsou rozděleny podle prioritních oblastí Programu rozvoje Kraje Vysočina.
Miloš Vystrčil vznesl dotaz, podle jakých pravidel bylo nastaveno nové přerozdělení 6 prioritních
oblastí. Dušan Vichr odpověděl, že systém přerozdělení zůstal stejný jako v předchozích letech tzn. návrhy GP od jednotlivých odborů byly přiřazeny jednotlivým prioritním oblastem PRK
(aktuální znění schváleno ZK v prosinci 2011). Miloš Vystrčil vyslovil názor, že tento systém
přerozdělení není vhodný. Bylo by vhodné k systému poměrného rozdělení finanční podpory dle
prioritních oblastí uspořádat jednání a jasně stanovit co je pro kraj důležité a jakou váhu to pro
kraj bude mít. Karel Pačiska vznesl dotaz, zda ORR nemá signály týkající se inovace GP.
Dušan Vichr odpověděl, že žádné podněty na nové GP nezaregistroval. Martin Hyský řekl, že na
základě požadavků žadatelů byly např. upraveny podmínky GP „Naše školka“ a GP
„Rozvoj podnikatelů“. Dušan Vichr doplnil, že GP jsou podle názvu stejné, ale podmínky výzev
se často meziročně upravují. Na únorové zasedání zastupitelstva budou předloženy tyto GP:
GP „Sportujeme 2012“, GP „Sportoviště 2012“, GP „Jednorázové akce 2012“, GP „Čistá voda
2012“, GP „Naše školka 2012“ a GP „Environmentální osvěta – přírodní zahrady 2012“.
Jaroslav Vymazal vyslovil podnět k přehodnocení GP. V posledních letech roste zájem
o cykloturistiku a tudíž by bylo vhodné vypsat GP zaměřeny na tuto oblast. Díky cykloturistice
dochází k významnému rozvoji kraje. Karel Moravec vyslovil názor, zda by zástupci obcí mohli
zasílat své podněty na nové GP na kraj. Následně by pracovníci krajského úřadu z došlých
podnětů navrhli takové GP, které by uspokojily požadavky obcí a měst. Miloš Vystrčil řekl,
že tento postup není možné bezproblémově praktikovat, neboť zájmy zástupců obcí a měst
nemusí být totožné se zájmy měst a obcí. Iveta Fryšová sdělila, že je vycházeno z podnětů,
které přichází z regionu a ty vždy vyhodnocuje příslušný gesční odbor. Např. ORR uvažoval
o přenastavení GP „Rozvoj podnikatelů“. Z důvodu hodnocení nastavení specifických kritérií
nebude tento grantový program měněn. Bude vyhlašován na stejném principu jako v minulých
letech. U tohoto GP není důvod nepodpořit uchazeče, kteří byli uspokojeni již v minulých letech.
Zda byl či nebyl uchazeč podpořen v minulých letech nemá žádný vliv na kvalitu a tím pádem na
hodnocení žádosti, která je hodnocena. Pouze v roce 2011 byl v tomto GP velký převis žádostí.
Miloš Vystrčil vyslovil žádost na vyhotovení statistiky uchazečů (uspokojených, neuspokojených)
o tento grantový program.
Usnesení 02/01/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
 předběžnou informaci o grantových programech a jejich úspěšnosti za rok 2011;
 přehled navrhovaných GP dle prioritních oblastí Programu rozvoje Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 03/01/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
aby v budoucnu byly grantové programy vyhlašovány až po stanovení důležitosti (váhy) nově
schválených prioritních oblastí obsažených v Programu rozvoje Kraje Vysočina a
žádá
aby před projednáváním navrhovaných grantových programů v radě kraje a v zastupitelstvu
kraje byly tyto GP předloženy k projednání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje
Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. GP „Naše školka 2012
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Celková alokace činí 4 mil. Kč. Jedná se o návrh
na vyhlášení grantového programu na podporu rekonstrukcí, oprav, případně dovybavení
mateřských škol umístěných v obcích kraje s maximální podporou 150 tis. Kč na jeden projekt.
V letech 2009, 2010 a 2011 byla vyhlášena tři kola tohoto programu. Dosud bylo podpořeno
celkem 107 projektů celkovou částkou 13,7 mil. Kč. Z důvodu klesajícího zájmu žadatelů z řad
malých obcích o tento typ dotace byl pro rok 2012 rozšířen možný okruh žadatelů na všechny
obce Kraje Vysočina. Příjemcem dotace mohou být města, městyse a obce na území
Kraje Vysočina. Miloš Vystrčil vyslovil nesouhlas s vyhlášením tohoto grantového programu
v rozšířené podobě pro velké obce nad 2 tis. obyvatel. Bylo by vhodné podpořit např. malotřídky
v obcích do 2000 obyvatel.

Usnesení 04/01/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit GP „Naše školka 2012“.
Usnesení nebylo přijato (5 pro, 0 proti, 3 se zdrželi).
5. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. MAS jsou platformou trojstranné vzájemné
spolupráce veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Jedná se typicky
o občanské sdružení nebo obecně prospěšnou společnost s vlastní rozvojovou strategií, na
základě které může žádat o podporu svých projektů, respektive projektů subjektů působících v
jejím zájmovém území, v rámci programů Leader (dříve Leader ČR 2005-2008, nyní Program
rozvoje venkova ČR 2007-2013) i v rámci dalších programů EU. Na území Kraje Vysočina
vzniklo v posledních letech celkem 17 MAS. Na základě jednání se zástupci krajského sdružení
Národní sítě MAS bylo dohodnuto, že pro rok 2012 budou podporovány kromě
MAS podporovaných v rámci PRV i MAS, které nejsou příjemci podpory z PRV, ale svými
aktivitami významně přispívají k rozvoji venkovského prostoru našeho kraje. Tyto MAS budou
muset prokázat svou aktivitu svým zařazením do některého z dotačních titulů EU nebo případně
zapojením do programu osvojování schopností, který bude v gesci Ministerstva zemědělství ČR
v rámci PRV spuštěn v průběhu roku 2012. Jednalo by se max. o dalších 8 MAS. V rozpočtu
ORR je pro tento účel vyčleněno 500 tis. Kč. Dotace pro 1 MAS může činit max. 30 tis. Kč.
Dále informoval, že v Čl. 3 – Příjemce podpory – došlo oproti loňskému roku ke změně rozšíření okruhu příjemců podpory na všechny aktivní MAS v kraji.
Usnesení 05/01/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
podporuje
schválení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Výsledky 3. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových
žádostí o finanční podporu OP VK - v oblasti podpory 3.2
Jana Hadravová okomentovala podkladový materiál. Cílem globálního grantu (dále také „GG“)
je přispět k naplnění globálního cíle OP VK v oblasti podpory 3.2. Podporováno je podávání
a realizace projektů zaměřených na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení
informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina, čímž se globální grant podílí
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na posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti
ekonomiky a udržitelného rozvoje Kraje Vysočina. Celková částka v GG je 172 157 999 Kč.
Dosud byly vyhlášeny 2 výzvy – 1 výzva dne 25. 8. 2009 – 9. 10. 2009 a druhá výzva dne
26 5. 2010 – 9. 7. 2010. 3 výzva byla vyhlášena dne 20. 7. 2011, ukončení příjmu žádostí bylo
dne 2. 9. 2011. Doba trvání projektů: max. 36 měsíců od data zahájení realizace; všechny
grantové projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 3. 2015. Celkem bylo zaevidováno
33 žádostí v celkovém objemu 96,9 mil. Kč. Následovalo formální hodnocení a hodnocení
přijatelnosti a poté věcné hodnocení..Celkem bylo doporučeno 9 žádostí k poskytnutí podpory
v celkovém objemu 25 mil. Kč. Miloš Vystrčil vznesl dotaz jaké projekty byly z GG realizovány.
Jana Hadravová odpověděla, že se jedná o projekty: např. pro jazykové školy, vzdělávací
instituce, hospodářskou komoru. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávání lektorů dalšího
vzdělávání a také na podporu nabídky dalšího vzdělávání - účastníků dalšího vzdělávání,
např. pro oblast cestovního ruchu, pro sociální oblast a podnikatelskou oblast. V těchto
projektech jde o zkvalitnění vzdělávacích metod, vývoj nových obsahů vzdělávání a jejich pilotní
ověření.
Miloš Vystrčil pohovořil o časových prodlevách poskytovatele dotace vůči svým příjemcům.
Uvedl příklad projektu Gymnázia Humpolec. Vznesl dotaz, jak je možné, když žadatel doloží
monitorovací zprávu, tak z ORR neobdrží včas odpověď o vyhodnocení monitorovací zprávy.
Tudíž vyslovil požadavek na ORR o zaslání statistiky týkající se přehledu monitorovacích zpráv.
Iveta Fryšová odpověděla, že administrace tohoto operačního programu je velmi náročná.
Žadatelé své monitorovací zprávy dokládají neúplné, které obsahují plno chyb. Pracovníci ORR
s těmito žadateli komunikují a vyzývají je k nápravě chyb. Tím dochází k časovým prodlevám.
Jeden z problémů byl rovněž přechod na elektronické monitorovací zprávy. Málokterý příjemce
dotace je schopen doložit monitorovací zprávu zcela v pořádku. Jana Hadravová doplnila, že
žadatelé jsou několikrát vyzýváni, aby své monitorovací zprávy doplnili a bylo možné proplatit
všechny způsobilé výdaje, o které příjemce žádá. Iveta Fryšová sdělila, že pokud by pracovníci
ORR nevyzývali žadatele k nápravě chyb, budou žadatelům kráceny dotace, což by následně
mohlo vést k odstupu příjemců od smluv a tím ohrožení GG OP VK v Kraji Vysočina jako celku.
Usnesení 06/01/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
výsledky 3. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí
o finanční podporu OP VK - v oblasti podpory 3.2 a
žádá
ORR o předložení souhrnné průběžné zprávy o čerpání finančních prostředků příjemci a
pověřuje
Miloše Vystrčila ke spolupráci s ORR na podobě zprávy.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Strategie 2020 Kraje Vysočina
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Vznik dokumentu souvisí zejména s přípravou
kraje na nové programovací období Evropské unie 2014-2020, kdy je žádoucí, aby byl připraven
celokrajský dokument, který by identifikoval základní rozvojové směry (prioritní témata)
Kraje Vysočina pro toto období a zároveň reflektoval nejzásadnější dokumenty, které předurčují
podobu nového programovacího období tj. Strategii Evropa 2020 a obdobné dokumenty
republikové úrovně - zejména Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR,
Národní program reforem ČR a vznikající Strategii regionálního rozvoje ČR. Tato Strategie by
měla rovněž sloužit jako základní podklad při vyjednávání zájmů Kraje Vysočina
v připravovaných sektorových či regionálních operačních programech, jejichž architektura by
měla být známa v roce 2012. ORR byla zpracována analytická část a SWOT analýza Strategie
a z ní vycházející návrhová (strategická) část. V rámci návrhové části bylo stanoveno pět
Číslo jednací: KUJI

8893/2012
Číslo stránky

5

tématických priorit (Vysočina jako atraktivní venkovský prostor, Lidé na Vysočině, Ochrana
přírodního bohatství, Moderní infrastruktura, Konkurenceschopná ekonomika), které jsou dále
rozvedeny do úrovně jednotlivých opatření, které podrobněji představil. Součástí dokumentu
jsou rovněž projektové karty, které obsahují strategické projekty kraje pro toto období.
Zpracována byla i sada indikátorů hodnotící rozvoj kraje a vazba na vybrané národní strategické
dokumenty a dokumenty Evropské unie. Karel Pačiska vznesl dotaz na další postup Strategie
2020 Kraje Vysočina. Dušan Vichr odpověděl, že Strategie bude předložena na zasedání
zastupitelstva kraje na vědomí. Miloš Vystrčil vyslovil podnět na úpravu textu vize ve Strategii,
a to:
Původní verze:
Kraj Vysočina chce být konkurenceschopným a zdravým regionem s moderní a fungující
infrastrukturou a službami. Regionem s atraktivním a živým venkovem, ale i funkčními
regionálními středisky. Regionem, který si váží svého přírodního bohatství a dokáže vhodně
využít jeho potenciálu. Regionem, který dokáže připravit lidské zdroje pro svůj další ekonomický
rozvoj.
Nová verze:
Kraj Vysočina chce být konkurenceschopným a zdravým regionem s moderní a fungující
infrastrukturou a službami. Regionem s atraktivním a živým venkovem i funkčními regionálními
středisky. Regionem, který si váží svých obyvatel, svého přírodního bohatství a dokáže vhodně
využít jejich potenciálu. Regionem, který dokáže připravit lidské zdroje pro svůj další ekonomický
rozvoj.
Původní verze:
Záměrem Kraje Vysočina je dobudování optické sítě (ROWANet), která bude sloužit výhradně
veřejnému sektoru.
Nová verze:
Záměrem Kraje Vysočina je dobudování optické sítě (ROWANet), která bude sloužit veřejnému
sektoru.
Dále vyslovil podnět na zakomponování do kapitoly B „Lidé na Vysočině“ témata bezpečnost
a prevence sociálního vyloučení.
Miloš Molák odpověděl, že slovo „výhradně“ musí ve Strategii být uvedeno, neboť na tento
projekt je čerpána dotace z EU, ROWANET je určen výhradně pro veřejný sektor. Iveta Fryšová
doplnila, že se jedná o prioritizaci v jednotlivých oblastech a ne o kompletní výčet rozvojových
aktivit.
Jaroslav Vymazal pohovořil o nevhodnosti umístění krajské knihovny v Havlíčkově Brodě.
Krajská knihovna by se měla nacházet v krajském městě. Zmínil možnost využití budovy
PRIORu. Tímto tématem se členové výboru budou zabývat na některém ze svých dalších
zasedáních.
Usnesení 07/01/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
znění Strategie 2020 Kraje Vysočina a další postup prací.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuze, různé
Jaroslav Vymazal informoval členy výboru o nenavrácení Přemyslovského kříže do Jihlavy.
Gotická plastika ukřižovaného Krista, která je evidována na Ústředním seznamu kulturních
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památek České republiky, zůstane součástí expozice v Obrazárně Strahovského kláštera
v Praze. V Jihlavě nejsou vhodné klimatické podmínky.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2012 je naplánováno
na pondělí 19. března 2012 od 10.00 hodin.
9. Závěr
Miloš Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

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

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 24. ledna 2012.
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