Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2015
konaného 20. dubna 2015
Přítomni:
1. Komínek Josef

8. Vymazal Jaroslav

2. Rubišarová Medová Marie

9. Hynk Vladislav

3. Ryšavý Zdeněk

10. Kučera Tomáš

4. Uchytil Miloš

11. Honzárek Libor

5. Svoboda Zdeněk

12. Černá Marie (předsedkyně)

6. Královec Pavel

13. Fryšová Iveta (tajemnice)

7. Jonáš Vítězslav
Nepřítomni (omluveni):
1. Číž Josef (místopředseda)
Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)

3. Hájková Ivona (ORR krajského úřadu)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel krajského úřadu)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Informace o přípravě a souvisejících činnostech na plánovací období EU 2014-2020;
3. Schválení dotací obcím v rámci POV pro rok 2015;
4. Příprava Kraje Vysočina na EXPO 2015;
5. GP FV Kraje Vysočina: GP Prodejny regionálních produktů, GP Inovační vouchery;
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu a zápisu
Marie Černá, předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
(dále jen „Vrr“), přivítala všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatovala,
že výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesla návrh programu, který byl schválen 9 hlasy.
2. Informace o přípravě a souvisejících činnostech na plánovací období EU 20142020
Iveta Fryšová podala informace:
 Není zcela funkční monitorovací systém, kterým mají být monitorované všechny projekty
podané v plánovacím období. Nyní je navíc situace komplikována auditem MF, který
bude řešen Evropskou komisí;
 OP (mimo IROP a OPVV) jsou ve schvalovacím procesu Evropské komise.
 MMR má připravené výzvy do specifických cílů 1.1. a 1.2. IROP. ;
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MMR upravilo a zpřesnilo metodiku pro Regionální akční plán (RAP). Kraje mají za úkol
dopracovat RAPy do konce dubna. Do konce května musí Regionální stálá konference
(RSK) RAPy schválit a doporučit NSK;
Jako zprostředkující subjekt pro IROP by v každém kraji měla vzniknout pobočka Centra
regionálního rozvoje, příspěvková organizace MMR. Další informace nejsou známy.
V současné době lze projektové záměry konzultovat přímo na MMR.

Martin Hyský doplnil informace ze zasedání Národní stálé konference (NSK):
 Byl zde představen koncept RAP;
 Byla diskutována problematika cílených výzev (zejména IROP – dopravní komunikace
I. a II. tříd. MMR bude akceptovat územní dimenzi v rámci RAP, tak aby byla dána
alokace;
 Byla řešena otázka představ o územní dimenzi (řídicí orgány s ÚD úplně nepočítají);
 Byly představeny závěry z RSK jednotlivých krajů;
 OP Inovace pro konkurenceschopnost, zprostředkujícím subjektem pro tento operační
program nebude CzechInvest, ale bude muset vzniknout nový subjekt.
Iveta Fryšová uvedla, že v souvislosti s RAP u specifického cíle 1.1. by bylo na základě
stanoveného klíče a RAP přidělena krajům finanční alokace bez ohledu na konkrétní projekty
(RAP definuje celkovou alokaci, nikoliv konkrétní projekty). V hodnocení přijatelnosti projektů
bude řídící orgán kontrolovat dodržení výše alokované částky na jednotlivé kraje.
Jaroslav Vymazal vyjádřil poděkování Kraji Vysočina za vyvinutou aktivitu.
Vítězslav Jonáš se dotázal, zdali se zájemci o aktuální informace o operačních programech
mohou obrátit na nějakou konkrétní osobu na krajském úřadě. Iveta Fryšová odpověděla, že
na ORR tyto informace podává Lemperová Stanislava. Pro veřejnost pravidelně probíhají
semináře. Marie Černá uvedla, že konzultačním místem pro IROP je i Úřad regionální rady.
Usnesení 15/03/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě a souvisejících činnostech na plánovací období EU 2014-2020.
usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
V průběhu jednání o tomto bodě se na zasedání dostavili Tomáš Kučera, Miloš Uchytil a Pavel
Královec
3. Schválení dotací obcím v rámci POV pro rok 2015
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. V souladu se schválenými Zásadami
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina
v rámci Programu obnovy venkova ze dne 16. 12. 2014 proběhl pro rok 2015 v termínu
od 1. ledna 2015 do 31. ledna 2015 sběr žádostí. Celkem bylo v termínu přijato 650 žádostí (v
roce 2014 – 647 žádostí). Všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami.
Celkové požadavky na dotaci u všech žádostí jsou ve výši 81 416 000 Kč. V kapitole odboru
regionálního rozvoje je pro tento účel celkem vyčleněno celkem 69 000 000 Kč.
V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015 může tedy být v průběhu roku
postupně navrženo na podporu všech 650 žádostí v souhrnné dotaci 68 014 000 Kč. Ze
zůstatku ve výši 986 000 Kč bude čerpáno 390 000 Kč jako odměna obcím s rozšířenou
působností za výpomoc při administraci POVV. Částka ve výši 596 000 Kč zůstane nerozdělena.
Maximální přidělená podpora na rok 2015 bude činit 105 000 Kč (garantovaná výše finanční
podpory pro obec činí 104 000 Kč).
Dne 12. května 2015 bude zastupitelstvu kraji předložen návrh na rozdělení dotací pro prvních
46 obcí, které již prošly úspěšně tzv. kontrolou připravenosti akce, ve výši 4 845 000 Kč a dále
budou ke schválení předloženy i jednotlivé smlouvy.
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Usnesení 16/03/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova dotace obcím,
na projekt a ve výši dle materiálu Vrr-03-2015-03, př. 1 za podmínek uvedených
v materiálu Vrr-03-2015-03, př. 2.,
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu Vrr-03-2015-03, př. 2.
usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
4. Příprava Kraje Vysočina na EXPO 2015
Iveta Fryšová podala informace dle powerpointové prezentace. Kraj Vysočina se v rámci
českého pavilonu bude prezentovat na EXPU 2015 v termínu od 16. do 30. 9. 2015. Prezentace
je zaměřena na hru světla a skla. Expozicí budou provázet světelné trubice napojené na QR
kódy, pod kterými budou dané informace o Vysočině. Audiovizuální technikou budou promítány
filmy o Kraji Vysočina (od prezentace přírodního a kulturního dědictví po záběry do výrobních
prostor firem na Vysočině). Nedílnou součástí expozice bude výstava sklářských výrobků
významných uměleckých sklářů z Kraje Vysočina a výstava světel. Partnery Kraje Vysočina pro
EXPO 2015 jsou Vysoká škola polytechniká Jihlava, Střední umělecko-průmyslová škola
Jihlava–Helenín, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Pro prezentace regionálních výrobků bude další řada
partnerů z podnikatelského sektoru Kraje Vysočina. Ve spolupráci s CzechTradem Miláno Kraj
Vysočina připravuje podnikatelskou misi, kdy zástupci podnikatelského sektoru Vysočiny se
setkají s podnikateli Itálie (zástupci sklářského, textilního, potravinářského a strojírenského
průmyslu). Návrh expozice je hotov, v následujících dnech budeme soutěžit dodavatele
expozice.
Marie Černá se dotázala na časový horizont EXPA 2015. Iveta Fryšová reagovala, že EXPO
2015 bude zahájeno 1. května 2015 a prvním prezentujícím krajem v českém pavilonu bude
Jihomoravský kraj. Z ČR se bude EXPA 2015 účastnit 6 krajů. Kraje se v místě expozice
v Českém domě budou střídat s CzechTourismem.
Od června budou pro Kraj Vysočina spuštěny webové stránky s bližšími informacemi o EXPU
2015.
Usnesení 17/03/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě Kraje Vysočina na EXPO 2015
usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
5. GP FV Kraje Vysočina: GP Prodejny regionálních produktů, GP Inovační vouchery;
Ivona Hájková okomentovala, dle podkladového materiálu, grantový program Prodejny
regionálních produktů 2015. Jedná se o třetí ročník grantového programu. Na základě
zkušeností s nevyčerpáním alokace předešlých ročníků byla finanční alokace navržena na 1 mil.
Kč (2014 - 1,5 mil. Kč). Příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby (podnikatelské
subjekty do 50 zaměstnanců). Cílem programu je podpora malých podnikatelských subjektů
zaměřujících se na prodej regionálních produktů, které jsou nebo se stanou součástí Sítě
regionálních prodejen. Min. a max. výše dotace je stanovena na 30 tis. Kč až 50 tis. Kč za
podmínek dodržení 50% spoluúčasti žadatele. Další výrazná změna souvisí s novelou zákona
250/2000 Sb. – povinnost zveřejnění 30 dnů. GP bude navržen zastupitelstvu kraje k vyhlášení
dne 12. 5. 2015, ale sběr žádostí tedy proběhne 15. – 20. 6. 2015. Po novu jsou i zveřejněna ve
výzvě specifická kritéria.
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Marie Černá se dotázala na začátek realizace projektu. Ivona Hájková reagovala, že uznatelné
náklady vznikají až od podpisu smlouvy. Iveta Fryšová doplnila, že na GP se podílí ZERA zemědělská ekologická regionální agentura, jako nositel značky Regionální produkt, Regionální
prodejna. Tomáš Kučera se dotázal na statistiku vyhodnocení loňského ročníku. Ivona
Hájková odpověděla, že celkem bylo podpořeno 11 projektů o celkové alokaci 1,2 mil. Kč. Marie
Černá konstatovala, že i kvalitní projekty nebyly podpořeny z důvodu nesplnění formálních
náležitostí. Iveta Fryšová upozornila na možnost žadatelů požádat ORR o konzultaci
projektových záměrů a projektových žádostí.
Ivona Hájková dle podkladového materiálu okomentovala grantový program Inovační vouchery
2015. Finanční alokace činí 2 mil. Kč. Příjemci dotace jsou podnikatelské subjekty ve vybraných
oborech. Min. a max. výše dotace je stanovena na 30 tis. Kč až 150 tis. Kč za podmínek
dodržení spoluúčast 20% (40%) dle velikosti firmy. Cílem programu je podpora inovačních aktivit
podniků, zaměřených především na spolupráci s výzkumnou sférou, které zvyšují jejich
konkurenceschopnost, zefektivňují komercializaci výsledků výzkumu a vývoje a posilují inovační
prostředí v Kraji Vysočina. Jedinými změnami oproti loňskému ročníku je omezený příjem
žádostí 15. – 20. 6. 2015 a zveřejnění specifických kritérií. Iveta Fryšová doplnila, že GP je
vyhlašován v souladu s Regionální inovační strategií Kraje Vysočina. V loňském roce bylo
přihlášeno 9 žádostí. Grantový program bude projednán i v radě pro inovace. Ivona Hájková
doplnila, že v současné době již registruje zájem o projekty z vědeckovýzkumných institucí
a vysokých škol.
Usnesení 18/03/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 vyhlásit grantový program „Prodejny regionálních produktů 2015“,
 vyhlásit grantový program „Inovační vouchery 2015“.
usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. Diskuze, různé
Nebyla vznesena témata k diskuzi.
7. Závěr.
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, zástupcům ORR za přípravu materiálů a ukončila
zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2015 je naplánováno
na 1. června 2015 od 13:00 hod. v sídle krajského úřadu.

Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 20. dubna 2015
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