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Popis problému:
Obdobně jako v předchozích letech je předkládán Radě Fondu návrh na schválení finanční
alokace Fondu Vysočiny (dále i "FV"), a to pro rok 2016.
V předchozích letech byla struktura finančního rámce FV vždy určena podle členění
Programu rozvoje Kraje Vysočina (dále i „PRK“), a to dle jeho prioritních oblastí v závislosti
na struktuře platné verze PRK. Tyto prioritní oblasti byly naplněny finančními prostředky a to
zejména ve vazbě na zpracované návrhy grantových programů pro daný rok ze strany
odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen "KrÚ"). Příloha č. 1 ukazuje vývoj/čerpání
prostředků ve FV dle jednotlivých prioritních oblastí PRK za poslední tři roky vč. statistických
údajů za jednotlivé GP (příloha č. 1a – rok 2013, příloha č. 1b - rok 2014, příloha č. 1c –
rok 2015 a příloha č. 1d – struktura verzí PRK z prosince 2011 a března 2015).
Příděl nových prostředků do Fondu Vysočiny z krajského rozpočtu v posledních 10 letech:
rok 2006: 35,1 mil. Kč
rok 2007: 53,2 mil. Kč
rok 2008: 67,1 mil. Kč
rok 2009: 63,1 mil. Kč
rok 2010: 7,0 mil. Kč
rok 2011: 40,0 mil. Kč
rok 2012: 34,0 mil. Kč
rok 2013: 42,0 mil. Kč
rok 2014: 44,1 mil. Kč
rok 2015: 45,0 mil. Kč
Dosud nerozdělené zdroje Fondu včetně vratek z přidělených dotací z předchozích let tvoří
aktuální disponibilní zůstatek Fondu, jehož výše k 30. 11. 2015 činí 11 367 001 Kč.
Návrh řešení, zdůvodnění:
Odbory KrÚ zpracovaly návrhy na vyhlášení grantových programů (dále jen "GP") pro rok
2016 na jednotných šablonách. Ke zpracování návrhů na jednotných šablonách bylo
přistoupeno z důvodu zajištění stejného rozsahu základních údajů o připravovaných
grantech a tím i snazší porovnatelnosti navrhovaných GP.
Vzhledem k tomu, že dochází k častému opakování jednotlivých GP, vycházely odbory KrÚ
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
z FV k duplicitě finanční pomoci na realizaci projektů z jiných zdrojů (státu, popř. EU a
dalších). Bylo přihlíženo také k tomu, zda navrhovaný GP přispěje ke zvýšení absorpční
kapacity kraje s ohledem na zdroje EU či státních programů. GP rovněž musí být v souladu
s existujícími koncepčními dokumenty kraje.
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I pro rok 2016 je navrženo zachovat členění finančního rámce FV dle struktury Programu
rozvoje Kraje Vysočina, který zahrnuje všechny oblasti, do nichž může rozvojová pomoc
kraje směřovat. Členění finančního rámce je navrhováno na úroveň jeho pěti prioritních
oblastí dle platné verze PRK z března 2015 (schválený ZK dne 24. 3. 2015).
Navrhovaný počet GP pro rok 2016 je 23 v celkovém objemu 59,3 mil. Kč. Jejich souhrnný
přehled v členění dle prioritních oblastí PRK ukazuje příloha č. 2. Podrobněji rozpracované
návrhy grantových programů ze strany odborů KrÚ na již zmíněných šablonách jsou pak
obsahem přílohy č. 3.
Pro vyhlášení navržených grantových programů v roce 2016 je navrženo využít disponibilní
zůstatek Fondu ve výši 11 367 001 Kč a dále do FV převést částku v objemu 48,0 mil. Kč,
čímž vzroste disponibilní objem Fondu na částku 59 367 001 Kč.
Prostředky ve výši 59,3 mil. Kč navrhujeme přerozdělit mezi prioritní oblasti PRKu dle přílohy
č. 2. Částka ve výši 67 001 Kč zůstane ve FV nerozdělena.
V roce 2015 bylo vyhlášeno rovněž 23 grantových programů v objemu 56 mil. Kč. S výjimkou
grantu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 (místo něho navržen GP Edice
Vysočiny 2016) jsou navrženy všechny k vyhlášení i pro rok 2016.
Jednotlivé grantové programy budou následně vyhlašovány zastupitelstvem kraje v průběhu
roku po rozpracování navrhovaných grantů odbory KrÚ do formy Výzvy k překládání
projektů.
Stanoviska:
Stanovisko odboru ekonomického:
Ekonomický odbor nemá připomínky k předloženému materiálu.
Materiál bude před zasedáním zastupitelstva kraje projednán ještě ve výboru regionálního
rozvoje (18. 1. 2016) a ve finančním výboru (19. 1. 2016).
Návrh usnesení:
Rada Fondu
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2016 dle materiálu
RF-01-2016-01, př. 2;
 převod prostředků ve výši 48 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2015 do
rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2016.
odpovědnost: V. Novotný, ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
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