Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2016
konaného 7. března 2016
Přítomni:
1. Ryšavý Zdeněk

5. Královec Pavel

2. Uchytil Miloš

6. Vymazal Jaroslav

3. Číž Josef (místopředseda)

7. Hynk Vladislav

4. Svoboda Zdeněk

8. Černá Marie (předsedkyně)

Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

4. Kučera Tomáš

2. Rubišarová Medová Marie

5. Honzárek Libor

3. Jonáš Vítězslav

6. Fryšová Iveta (tajemnice)

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

4. Holý Petr (ORR)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel krajského úřadu)

5. Hájková Ivona (ORR)

3. Vichr Dušan (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Projednání návrhu grantového programu FV Rozvoj vesnice 2016;
3. Projednání návrhu grantového programu FV Prodejny regionálních produktů 2016;
4. Projednání návrhu grantového programu FV Inovační vouchery 2016;
5. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2016 – návrh dotací obcím;
6. Informace o přípravě aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina;
7. Informace o činnostech ve vazbě na čerpání dotací v rámci Programovacího období EU
2014-2020 (příprava KAP, zasedání RSK, kotlíkové dotace atd.);
8. Zásady MA21 a Zdraví 21 – návrh dotací;
9. Informace o aktualizovaném Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 20162020;
10. Projednání podpory pro NNO v Kraji Vysočina;
11. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2015;
12. Diskuze, různé;
13. 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,
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IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

že výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesla návrh programu, který byl schválen 7 hlasy.
2. Projednání návrhu grantového programu FV Rozvoj vesnice 2016
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál – výzvu pro předkládání žádostí do GP FV
„Rozvoj vesnice 2016“.
Jedná se o tradičně vyhlašovaný grantový program. Na základě potřeby zlepšování kvality
a bezpečnosti komunikací sloužících občanům bydlících v místních částech měst a obcí, i na
základě vyhodnocení ankety „Váš názor“, bude podpora v letošním ročníku směřována na
opravu místních komunikací a souvisejících chodníků.
Hlavní změny oproti výzvě loňského roku:
- Doplněna podmínka, že realizace projektu je možná i na pozemcích Kraje Vysočina za
podmínky doložení souhlasu kraje s realizací;
- Formulačně byly upraveny uznatelné a neuznatelné náklady;
- Byly provedeny drobné formulační úpravy u specifických kritérií.
Dotační titul bude předložen k vyhlášení zastupitelstvu kraje dne 29. 3. 2016.
Vladislav Hynk vznesl připomínku, že v tuto chvíli je projekt možné realizovat pouze v jedné
místní části. V případě zásahu do dvou místních částí lze pouze v případě, pokud se jedná o
spojnici silnic. Dušan Vichr možnosti potvrdil. Dále uvedl, že možnost realizace opravy ve více
místních částí, by vzhledem k výši alokace, nebyla efektivní.
Usnesení 06/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Rozvoj vesnice 2016“ dle materiálu Vrr-02-201602, př. 1.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Během jednání o tomto bodě se na zasedání dostavil Miloš Uchytil (hlasování se účastnil).
3. Projednání návrhu grantového programu FV Prodejny regionálních produktů 2016
Ivona Hájková okomentovala výzvu k předkládání žádostí v rámci GP FV „Prodejny
regionálních produktů 2016“ a seznámila členy Vrr s hlavními změnami oproti minulým
ročníkům. Jedná se také o opakující se dotačního titul zaměřený na podporu prodejen
regionálních produktů na Vysočině formou příspěvku na pořízení zařízení či vybavení prodejny,
případně rozšíření prodejních prostor. Důležitou podmínkou pro vyplacení dotace je doložit v
žádosti nebo při předkládání závěrečné zprávy o realizaci projektu vlastnictví statutu „Prodejna
regionálních produktů“, který uděluje příslušná certifikační komise.
Hlavní změnou oproti loňsku je navýšení alokace z 1 mil. Kč na 1,5 mil Kč. Dále došlo pouze
k úpravám formulace textu tak, aby výzva byla pro žadatele srozumitelnější.
Dotační titul bude předložen k vyhlášení zastupitelstvu kraje dne 29. 3. 2016.
Marie Černá konstatovala, že grantový program je velkým přínosem pro produkci regionálních
produktů, jak pro podnikatele, tak i pro spotřebitele.
Usnesení 07/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Prodejny regionálních produktů 2016“ dle
materiálu Vrr-02-2016-03, př. 1.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
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4. Projednání návrhu grantového programu FV Inovační vouchery 2016
Ivona Hájková okomentovala výzvu k předkládání žádostí v rámci GP FV „Inovační vouchery
2016“ a seznámila členy Vrr s hlavními změnami oproti minulým ročníkům. Jedná se o třetí
ročník dotačního titulu podporující spolupráci firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi
za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti. Grantový program je jedním z nástrojů
realizace Regionální inovační strategie (RIS) Kraje Vysočina. Inovační voucher slouží k podpoře
spolupráce podnikatelského subjektu a vědecko-výzkumného pracoviště, kde má být na
zakázku podnikatelského subjektu inovován produkt, proces, služba apod., kterou podnikatelský
subjekt nemůže z důvodu např. nedostatku vybavení, znalostí apod. provést sám.
Hlavní změnou, oproti předchozím ročníkům grantového programu, je úprava specifických
kritérií pro hodnocení projektů. Z důvodu znevýhodňování žadatelů z oblastí s nízkou
nezaměstnaností bylo specifické kritérium „podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu
příslušného okresu dle místa dopadu projektu v kraji“ nahrazeno specifickým kritériem
„poskytnutí dotace v rámci grantového programu Inovační vouchery v minulých ročnících“.
Dotační titul bude předložen k vyhlášení zastupitelstvu kraje dne 29. 3. 2016.
Usnesení 08/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Prodejny regionálních produktů 2016“ dle
materiálu Vrr-02-2016-04, př. 1.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
5. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2016 – návrh dotací obcím)
Marie Černá na úvod členy Vrr seznámila s procesem dalšího schvalování navržených dotací
POVV v orgánech kraje. Seznam žadatelů, který je nyní ke schválení předložen Vrr bude pro
další schvalování v orgánech kraje, s největší pravděpodobností, rozšířen o další obce, které
projdou tzv. kontrolou připravenosti akce. Jedná se spíše o nárokovou dotaci a ze strany Vrr je
schvalování pouze formální záležitostí. Vrr by mohl být seznámen až s konečným seznamem
podpořených obcí. Příjemci dotace jsou prověření ORR. Členové Vrr se shodli, že nebudou
seznam žadatelů o dotaci v rámci POVV již prošlých kontrolou připravenosti požadovat ke
schválení.
Dušan Vichr podal informace, že pro rok 2016 bylo v termínu od 18. 1. 2016 do 5. 2. 2016
celkem přijato 650 žádostí. Dle zásad POVV je pro tento účel celkem vyčleněno 69 mil. Kč
a zapojením disponibilního zůstatku roku 2015, který činí 2,451 mil. Kč, vychází maximální
přidělená podpora pro žadatele na rok 2016 ve výši 110 tis. Kč (loni 105 tis. Kč).
Nejčastějším typem žádosti je podpora místních komunikací (zaznamenán pokles, domnívá se,
že důvodem je nový dotační titul MMR). Dále obce často žádají podporu na vodovody,
kanalizace, sklady obecní techniky, apod.
Podpora bude postupně projednávána na jednotlivých ZK, naposledy na ZK v září a následně
budou uzavírány smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení 09/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
návrh na přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016, které již prošly
úspěšně tzv. kontrolou připravenosti akce.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
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6. Informace o přípravě aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina
Dušan Vichr okomentoval dle powerpointové prezentace:
Důvody aktualizace ÚEK:
- Kraj Vysočina má zpracován ÚEK z r. 2008;
- Územní energetické koncepce (ÚEK) jsou zakotveny v § 4 zákona č. 406/2000 Sb. o
hospodaření energií ve znění pozdějších zákonů;
- Změna znění § 4 zákona č. 406/2000 Sb. v rámci novely tohoto zákona (zákon č.
103/2015 Sb.) – účinnost od 1. července 2015;
- Zrušení nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní
energetické koncepce;
- Nové nařízení vlády č. 232/2015 Sb. publikované ve sbírce zákonů, ročník 2015, částka
96, ze dne 14. září 2015;
- Nařízení vlády č. 232/2015 Sb. nabývá účinnosti 15 dní po jeho vyhlášení, tedy 29. září
2015;
- Nová Státní energetická koncepce (2015) - ÚEK musí být v souladu se SEK.
Hlavní změny:
- Horizont: územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let (původně 20 let);
- Povinnost zpracování: kraje a hlavní město Praha (původně také statutární města);
- Vyhodnocení: zpráva o uplatňování ÚEK (původně bez zprávy);
- Interval vyhodnocení: nejméně jednou za 5 let (původně 4);
- Posouzení: návrh ÚEK před vydáním posuzuje MPO (původně bez posouzení MPO);
- Podklad pro ZÚR a ÚP: ÚEK je podkladem pro zpracování zásad územního rozvoje nebo
územního plánu (původně pro PÚR a územně plánovací dokumentaci).
Vyplývající povinnosti pro kraje:
- Kraj a hlavní město Praha zpracuje zprávu o uplatňování územní energetické koncepce
v uplynulém období podle § 4 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(nejpozději do 1. 7. 2017);
- Územní energetická koncepce musí být podle § 4 odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zohledněna v zprávě
o uplatňování zásad územního rozvoje za uplynulé období nejpozději do 4 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona (nejpozději do 1. 7. 2019).
Kraj Vysočina:
- 1 veřejná zakázka na „Zprávu o uplatnění ÚEK a na Aktualizaci Územní energetické
koncepce“;
- Termín: rok 2016 „Zpráva“ rok 2017 „Aktualizace ÚEK“.
Vrr bude průběžně informován.
Usnesení 10/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
7. Informace o činnostech ve vazbě na čerpání dotací v rámci Programovacího
období EU 2014-2020 (příprava KAP, zasedání RSK, kotlíkové dotace atd.)
Dušan Vichr okomentoval powerpointovou prezentaci.
RSK a RAP
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Regionální stálá konference (RSK) = uskupení partnerů v regionu (kraj, SMO, SMS,
SPOV, KHK, VŠPJ a další);
Hl. cíl: na základě potřeb subjektů v regionu působit na ŘO k nastavení výzev OP
(harmonogram, alokace, bariéry apod.);
Příští zasedání 30. března 2016;
Potřeby obsaženy v Regionálním akčním plánu (RAP) - sběr projektových záměrů (2014)
o zima 2016 - mapování absorpční kapacity ve vybraných výzvách IROP pro MMR
(cyklostezky, terminály, památky, školky, zdravotnické zařízení, muzea, ÚPD),
o duben, květen 2016 – sběr a aktualizace záměrů pro aktualizaci RAP
(do 30. 7. 2016),
o připravována elektronická DB projektových záměrů.
Poklady zveřejněny na:
http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stala-konference/ds-302861/p1=70911

RSK – pracovní skupiny
Přehled pracovních skupin a témata, kterými se zabývají:
- PS Vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, výzkum a vývoj, podnikání)
o tvorba a koordinace KAP a MAP, rozparcelování území pro MAP
o SMART Akcelerátor
- PS Životní prostředí
o nastavení kotlíkových dotací
- PS Doprava (silnice II. a III. třídy, cyklodoprava, doprava ve městech)
- PS Zdravotnictví a sociální oblast (10.2. – možnosti financování ve zdravotnictví)
- PS Veřejná správa a IT
- PS Cestovní ruch – příští zasedání 31. března 2016 (zacílení DT státu)
o vazba na národní dotační tituly, koordinace projektových záměrů, marketingových
aktivit
MAP, KAP
- Cílem je vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávání s ohledem na vzdělávací
potřeby každého žáka, účelnost investic;
- Rozvoj funkčních partnerství v oblasti rozvoje vzdělávání v území
= samospráva – školy (+zřizovatelé) – žáci, rodiče – NNO apod.;
- významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV a IROP, podmínka čerpání.
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání – zaměřen na žáky nad 15 let
- plán rozvoje zázemí a činnosti středních škol, nositelem je kraj,
- 25. 2. 2016 podán projekt, strategický rámec – předpoklad zpracování říjen 2016,
- max. ukončení naplnění KAP – projekty škol: 31. 12. 2022,
- schvalování: RSK → MŠMT.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání - zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let
- plán rozvoje zázemí a činnosti mateřských a základních škol, neformální vzdělávání,
- možní nositelé: ORP (10), mikroregion (1), MAS (4), výzva: srpen 2015 –31. 12. 2016;
cca polovina nositelů již podala žádost,
- rozpočet na zpracování MAP: 0,5 mil. Kč - 6 mil. Kč,
- max. ukončení realizace – projekty škol: 31. 10. 2018,
- musí být zapojeno min. 70 % zřizovatelů škol v daném územní → MŠMT,
- probíhají ustavující jednání Řídících výborů, upřesňování potřeb škol, červen str. rámec.
Kotlíkové dotace
- OPŽP 2014-2020, SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění;
- Na Vysočinu cca 239 mil. Kč na 2 roky, závazek vyměnit 1600 jednotek;
- 3% z nákladů vynaložených na výměnu kotlů půjde kraji na administraci;
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Sběr žádostí od 18. 1. 2016;
sebráno cca 2300 žádostí – finanční alokace asi na 2000 projektů;
další průběh: kontrola žádostí a výzvy k doplnění → březen příprava podkladů pro
smlouvy → 1. pol. dubna rozhodnutí rady → podpis smluv.

Strategie CLLD (MAS)
- Standardizaci získaly všechny MAS v kraji;
- Nyní probíhá formální hodnocení strategií – MMR;
- Bude následovat věcné hodnocení strategií ze strany jednotlivých řídících orgánů dle
zaměření strategií;
- Předpoklad začátku čerpání – 2. pol. 2016;
- Prezentace obsahu strategií členům pracovních skupin RSK - 21. 3. 2016;
- Podpora přechodného období ze strany kraje – 1,3 mil. Kč (cca 80 tis. Kč na každou
MAS a krajské sdružení) – sběr žádostí 14. 3. až 1. 4.
OP AT-CZ
- Program schválen, v běhu je první výzva;
- Úvodní konference 9. 3. 2016 v Sankt Pöltenu;
- Aktuální výzva:
o zaměřena na všechny tematické oblasti,
o probíhá konzultace projektů,
o ukončení sběru žádostí 22. 3. 2016,
o Monitorovací výbor 27. a 28. 6. 2016 – schválení projektů.
- Kontakt: Krajský úřad Kraje Vysočina - Odbor regionálního rozvoje (Mgr. Oldřich Sklenář,
Mgr. Gabriela Janoušková).
Vladislav Hynk vznesl dotaz, zda vznikne celokrajská mapa podpořených žádostí v rámci
kotlíkových dotací, aby bylo vidět, kolik kotlů bylo v jednotlivých obcích vyměněno. Martin
Hyský doplnil, že v rámci publicity bude snaha zpracovat vyhodnocení kotlíkových dotací
ve vztahu na vliv na životní prostředí.
Usnesení 11/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnostech ve vazbě na čerpání dotací v rámci Programovacího období EU 20142020.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
8. Zásady MA21 a Zdraví 21 – návrh dotací
Petr Holý, dle podkladového materiálu, podal informace, že v termínu od vyhlášení Zásad
zastupitelstvem kraje, dne 15. 12. 2015 do 16. 2. 2016 proběhlo první kolo sběru žádostí,
v němž bylo na krajský úřad doručeno celkem 47 žádostí o finančním objemu cca 2,5 mil Kč.
(Celková alokace činí 2,8 mil Kč).
Usnesení 12/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje
 rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21
a Zdraví 21 dle materiálu Vrr-02-2016-08, př. 1.;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
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9. Informace o aktualizovaném Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období
2016-2020
Petr Holý uvedl, dle podkladových materiálů, že Program ZDRAVÍ 21 pro Kraj Vysočina byl
střednědobý koncepční materiál na období 2008 – 2015, který se stal základem pro realizaci
projektů podpory zdraví a prevence nemocí na území kraje. Tyto aktivity byly finančně
podporovány i Krajem Vysočina, a to prostřednictvím Fondu Vysočiny, systémových dotací nebo
přímou podporou na preventivní programy vlastních příspěvkových organizací.
Rada Kraje Vysočina rozhodla dne 29. 9. 2015 zpracovat aktualizaci Programu ZDRAVÍ 21 pro
Kraj Vysočina a jmenovala tým zpracovatelů.
Program ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina svým soustředěním na preventivní intervence
doplňuje Zdravotní plán Kraje Vysočina. Vzájemnou provázanost aktualizovaného Programu
ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina a Zdravotního plánu Kraje Vysočina zajistili zástupci Odboru
zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina a Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina.
Aktualizovaný dokument je základem pro realizaci projektů podpory zdraví a prevence nemocí
na území kraje, které mohou čerpat finanční prostředky z národních i evropských zdrojů.
Usnesení 13/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
plnění programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina dle materiálu Vrr-02-2016-09, př. 3;
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Program ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016
– 2020 dle materiálu Vrr-02-2016-09, př. 1 a Vrr-02-2016-09, př. 2.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
10. Projednání podpory pro NNO v Kraji Vysočina
Petr Holý okomentoval podkladový materiál týkající se každoročně opakující se žádosti spolku
KOUS Vysočina o tzv. mimořádnou podporu pro projekty NNO z Kraje Vysočina ve výši 200 tis.
Kč.
Žádost o podporu na rok 2016 byla doručena odboru regionálního rozvoje dne 19. 2. 2016.
Žádost obsahuje všechny náležitosti. Cílem této podpory pro členské organizace KOUS
Vysočina, z.s. je podpora aktivit, do nichž je zapojena veřejnost, a které slouží k propagaci Kraje
Vysočina. Výše podpory jednotlivých členských organizací je maximálně 5 tis. Kč na jednu
žádost.
Usnesení 14/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje
 vyhradit si právo rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586
01 Jihlava, IČO: 22734686 dle materiálu Vrr-02-2016-10a,př. 1;
 rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s., Žižkova
98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu za
podmínek uvedených v materiálu Vrr-02-2016-10a, př. 1;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu Vrr-02-2016-10a, př. 1.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Dále Petr Holý okomentoval podkladový materiál týkající se další opakující se žádosti spolku
KOUS Vysočina na podporu v souvislosti s plněním Strategie udržitelného rozvoje NNO ve výši
300 000 Kč.
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Usnesení 15/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje
 rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova
98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč za podmínek uvedených v
materiálu Vrr-02-2016-10b, př. 1;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu Vrr-02-2016-10b, př. 1.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
11. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2015
Ivona Hájková, dle podkladového materiálu, shrnula činnost ERDV za rok 2015:
- Předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava v roce 2015 - Plzeňský kraj;
- Těžiště práce ERDV v roce 2015 bylo nadále spatřováno v činnosti 7 znalostních platforem
Přehled znalostních platforem:
- Výzkum a inovace – Horní Falc;
- Kooperace vysokých škol – Dolní Bavorsko;
- Kooperace podniků a vytváření klastrů – Horní Rakousko;
- Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh – Kraj Vysočina;
- Cestovní ruch orientovaný na přírodu a zdraví, kulturu a města - Plzeňský kraj;
- Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost – Dolní Rakousko;
- Mobilita, dostupnost a doprava – Jihočeský kraj.
Znalostní platforma Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh:
- Garantována Krajem Vysočina;
- Nosná témata pro přípravu projektů z akčního rozpočtu ERDV a fondů EU pro rok 2015
(stanovená experty ZP):
o zlepšení jazykových znalostí (němčina, čeština),
o zvýšení atraktivity přeshraničního trhu práce a vytvoření dalších pobídek pro
udržení mladých lidí a kvalifikovaných odborníků v regionu.
Konkrétní kroky naplňování nosných témat ZP Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh:
1) příprava středoškolské studentské soutěže v ERDV
- Druhý ročník vyhlášen v polovině prosince 2015;
- Téma soutěžních příspěvků směřováno do oblasti cestovního ruchu – „Poznej skryté
krásy Evropského regionu Dunaj Vltava“;
- Výherci této soutěže budou mít možnost cestovat a poznávat ERDV, navštívit kancelář
ERDV v Linci apod.
2) realizace středoškolských studentských stáží
Evropský region Dunaj Vltava finančně podpořil prostřednictvím akčního rozpočtu 2 projekty
středních škol z Vysočiny, které byly realizovány v průběhu října 2015:
- odborná stáž dvou studentek oboru cukrář v soukromé cukrárně v Regensburgu,
- exkurze 8 gymnazistů do Regensburgu.
3) nastavení pravidel možné podpory lektora (rodilého mluvčího) pro dlouhodobou spolupráci při
výuce němčiny na středních školách v Kraji Vysočina)
- Pravidla schválena, první projekt k zajištění lektora s využitím akčního rozpočtu ERDV
pro školní rok 2016/2017 by měl být podán v 1. pololetí 2016.
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4) realizace stáží pro studenty VŠ ERDV v Kanceláři ERDV v Linci
- Ve spolupráci s Kanceláří ERDV připraven projekt k financování z prog. ERASMUS +;
- Z důvodu naplnění personální kapacity kanceláře bude projekt realizován až v roce 2016,
přičemž snahou regionu je zapojení především studentů z Vysoké školy polytechnické
Jihlava, obor cestovní ruch.
Aktivity znalostních platforem
přehled témat a projektů řešených ostatními znalostními platformami, do kterých byl Kraj
Vysočina v průběhu roku 2015 zapojen - viz příloha č. 2
obecně lze tyto aktivity shrnout:
- odborníci v dané znalostní platformě prezentují zajímavé projekty v dané oblasti,
realizované v některém z regionu ERDV, s cílem předání dobré praxe,
- definují možné projekty k realizaci z akčního rozpočtu ERDV,
- připravují projektové fiše k projektům, které se budou ucházet o podporu v programech
Evropské územní spolupráce, Central Europe, Start Dunaj apod.,
- podílí se na přípravě odborných konferencí pro odbornou ale i širokou veřejnost, jako
byly v roce 2015 např.:
o Trilaterální dopravní konference za účasti zástupců ministerstev dopravy – březen
2015,
o Konference Průmysl 4.0. – ERDV jako Inovativní průmyslový prostor – říjen 2015,
o Mezinárodní konference dopravy LOGI 2015 – říjen 2015.
Spolupracují na přípravě odborných publikací:
- Energetická analýza či Analýza strategií pro inteligentní specializaci v Evropském
regionu Dunaj-Vltava atd.;
- aktualizované vydání „Průvodce vysokých škol ERDV“ + mapa vysokých škol – brožura
ve dvou jazykových mutacích poskytuje ucelenou nabídku studijních oborů VŠ v rámci
ERDV a v rámci celého ERDV bude distribuována do všech SŠ a VŠ.
Další odborné publikace, na kterých znalostní platformy spolupracují:
- novinová příloha Wirtschaftszeitung „Portrét - ERDV jako inovačního prostoru„
- představení Evropského regionu Dunaj-Vltava jako regionu inovací, jehož
součástí jsou stručné informace o členských regionech ERDV a přehled
aktuálně řešených témat v jednotlivých znalostních platformách,
brožura „Příprava a realizace dopravních staveb v zemích ERDV“, která shrnuje
podmínky pro přípravu a realizaci dopravních staveb v rámci jednotlivých zemí (ČR,
AT, DE) ERDV, upozorňuje na rozdílnost legislativních předpisů apod. Tato brožura
bude ve dvou jazykových verzích k dispozici studentům dopravních a stavebních
oborů VŠ v regionech ERDV, institucím v oblasti dopravy, ministerstvům atd.,
přehled „Klastry v ERDV“ – tiskovina mapující fungující klastry v Evropském regionu
Dunaj-Vltava a obsahující řadu kontaktních informací, bude distribuována
na odborných akcích zaměřených na podnikatelský, výzkumný a vysokoškolský
sektor.
Prezentační akce Evropského regionu Dunaj-Vltava:
- ERDV se v průběhu letošního roku rovněž prezentoval na celé řadě akcí pro
veřejnost, realizovaných v jednotlivých regionech,
- seznam akcí definují Regionální kontaktní místa ve spolupráci s Kanceláří ERDV,
- v Kraji Vysočina byla např. finančně z rozpočtu ERDV podpořena akce Světového
poháru biatlonu v Novém Městě na Moravě,
- dále byly podpořeny např. regionální dny, v rámci kterých byly v Plzni prezentovány
regionální produkty Kraje Vysočina.
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V roce 2016 předsedá Evropského regionu Dunaj-Vltava region Dolní Rakousko, v roce 2017 by
měl předsedat Kraj Vysočina.
Usnesení 16/02/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2015.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
12. Diskuze, různé
Členové Vrr obdrželi „Tematický atlas Kraje Vysočina“. Martin Hyský informoval, že
aktualizovanou publikaci popisující charakteristiku Kraje Vysočina, zpracoval ORR po osmi
letech. Dušan Vichr doplnil, že atlas byl vydán v nákladu 3000 ks a bude distribuován
do středních škol, zastupitelům kraje, vybraným obcím, atd.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2016 je naplánováno
na 18. dubna 2016 od 13:00 hod. v sídle krajského úřadu.
13. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončila zasedání.

Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 7. března 2016
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