Příloha č. 9
Počet stran: 16

Hodnocení grantových programů garanty
GP č. 347 - 370
(GP jsou řazeny dle struktury programu rozvoje kraje)

Obsah:
Prioritní oblast 1: Konkurenceschopná ekonomika a zaměstnanost ........................ 2
GP 351. Naše škola 2016 ................................................................................ 2
GP 358. Inovační vouchery 2016. ................................................................... 2
GP 359. Prodejny regionálních produktů 2016. ............................................... 3
GP 363. Rozvoj podnikatelů 2016 ................................................................... 4
Prioritní oblast 2: Kvalitní a dostupné veřejné služby ................................................ 4
GP 349. Jednorázové akce 2016 .................................................................... 4
GP 350. Sportoviště 2016 ................................................................................ 5
GP 352. Sportujeme 2016 ............................................................................... 6
GP 357. Tábory 2016 ...................................................................................... 6
GP 362. Prevence kriminality 2016 ................................................................. 7
GP 367. Investujme v sociálních službách 2016 ............................................. 7
GP 368. Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016 .............. 8
Prioritní oblast 3: Moderní infrastruktura a mobilita ................................................... 9
GP 347. Bezpečná silnice 2016 ....................................................................... 9
GP 354. Čistá voda 2016 .............................................................................. 10
GP 355. Informační a komunikační technologie 2016 ................................... 11
GP 356. Infrastruktura ICT 2016 .................................................................... 11
Prioritní oblast 4: Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov .............................. 12
GP 361. Rozvoj vesnice 2016 ....................................................................... 12
GP 366. Odpady 2016 ................................................................................... 12
GP 369. Životní prostředí 2016 ...................................................................... 13
Prioritní oblast 5: Atraktivní kulturní a historické dědictví a cestovní ruch............ 13
GP 347. Památkově chráněná území 2016 .................................................. 13
GP 353. Cyklodoprava a cykloturistika 2016 ................................................. 14
GP 360. Regionální kultura 2016 ................................................................... 14
GP 364. Lyžařské běžecké trasy 2016 .......................................................... 15
GP 365. Edice Vysočiny 2016 ....................................................................... 15
GP 370. Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II ............................................ 16

1

Prioritní oblast 1: Konkurenceschopná ekonomika a zaměstnanost
GP 351. Naše škola 2016
Program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku
Grantový program Naše škola navazuje na úspěšný program Naše školka a reaguje tak na
demografický vývoj v Kraji Vysočina, kdy se silné ročníky dětí postupně přesouvají z MŠ na
ZŠ. Zaměření programu zůstalo obdobné a finanční příspěvek ve výši 30 - 120 tis. Kč (při
minimálně 50 % spolufinancování) mohou příjemci použít na spolufinancování rekonstrukcí,
oprav, modernizací nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen,
tentokrát však v budovách základních škol. Cílem tohoto programu je tak podpořit základní
školy, aby jejich stav odpovídal hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám
v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu dětí školního věku.
Podporovány jsou právnické osoby vykonávající činnost základní školy dle příslušného
zákona, popřípadě jejich zřizovatelé (obce).
Z celkem 67 došlých žádostí s požadavkem cca 6,9 mil. Kč byly dotace v souhrnné výši 3,8
mil. Kč přiznány 35 projektům. Menší část těchto projektů je nyní ve fázi realizace, ukončeno
jich bylo už 23 (stav k 10. 4. 2017). Celkový plánovaný objem všech realizovaných projektů
činí 11 mil. Kč. Převis poptávky nad finančními možnostmi tohoto programu byl díky jeho
modifikace z mateřských na základní školy vyšší než v minulých letech, neuspokojeno
zůstalo 47 % žadatelů.
Co se týče typů podpořených projektů, celková nebo částečná rekonstrukce sociálního
zařízení byla obsahem 63 % podpořených projektů, rekonstrukce či oprava kuchyně (jídelny)
nebo její dovybavení gastronomickým zařízením byly součástí 37 % podpořených projektů.
Vzhledem k vysokému zájmu o tento program v jeho nové podobě byl pro rok 2017 již
vyhlášen grantový program Naše škola 2017.
Vypracoval: Luděk Hrůza

GP 358. Inovační vouchery 2016
Program na podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi za
účelem posílení jejich konkurenceschopnosti
Cílem programu s alokací 2 mil. Kč byla podpora spolupráce malých, středních i velkých
podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi související s
přístupem k know-how, jeho využitím a s aplikovaným výzkumem a vývojem. V roce 2016 byl
program, který je prvním z nástrojů naplňování Regionální inovační strategie, vyhlášen již
potřetí.
O příspěvek ve výši 50 – 200 tis. Kč mohly žádat podniky (právnické osoby) všech
velikostních kategorií. Velikost žadatele (dle počtu zaměstnanců v okamžiku podání žádosti)
však byla rozhodujícím kritériem pro výši poskytnuté dotace (do 50 zaměstnanců 80 %, nad
50 zaměstnanců 60 %). Schválené prostředky bylo možno použít na nákup znalosti, použití
výzkumného zařízení, testování, měření, návrh či zhotovení prototypu, analýzu vhodnosti
materiálu, designu produktu či tvorbu podnikatelské plánu k inovativnímu produktu apod.
Ve třetím ročníku bylo přijato 15 žádostí o příspěvek v souhrnné výši 2,52 mil. Kč. Z důvodu
administrativního nesouladu byly z hodnocení vyřazeny 4 žádosti. Zbývajícím 11 žadatelům
byl přiznán příspěvek v celkové výši 1 868 911 Kč. V sedmi případech byla podpořena
žádost malého podniku, ve čtyřech případech pak žádost podniku středního. Z oborového
hlediska byly podpořeny 3 projekty v oblasti kovozpracujícího průmyslu, po dvou projektech
v oblasti strojírenství, dřevozpracujícího a chemického průmyslu a dále 1 projekt v oblasti
plastikářského a elektrotechnického průmyslu. Ve většině podpořených projektů se jednalo o
produktovou inovaci. Realizace projektů je umožněna do konce roku 2017. Do 31. 3. 2017
byl prozatím zcela zrealizován jeden projekt.
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Přestože je v současné době vyhlášen podobný dotační nástroj na národní úrovni, zvažuje
garant programu, na základě pozitivní odezvy z území (kontroly, dotazníková šetření
partnerů apod.), vyhlášení tohoto programu i v roce 2017. Při informační kampani se opět
zaměří na malé firmy, které tvoří přes 60 % žadatelů. Nižší zájem středních a především
velkých firem lze odvodit od výše poskytované dotace, která pro velké firmy není
pravděpodobně dostatečně zajímavá, přesto však zůstávají oprávněnými žadateli v rámci
tohoto grantového programu, což program odlišuje od národního dotačního titulu. Na
doporučení hodnotící komise se zvažuje rozšíření okruhu spolupracujících vědeckovýzkumných institucí a rozšíření okruhu žadatelů (nově také fyzické osoby podnikající).
Informace o grantovém programu jsou zveřejňovány na webových stránkách kraje,
CzechInvestu, krajské hospodářské komory, okresních hospodářských komor, webových
stránkách www.inovacnivouchery.cz, dále v krajských periodikách a na odborných akcích pro
podnikatele (semináře, Veletrh dotačních příležitostí apod.).
Vypracovala: Ing. Ivona Hájková

GP 359. Prodejny regionálních produktů 2016
Program na podporu prodejců v Kraji Vysočina formou příspěvku na pořízení zařízení,
vybavení prodejny a rozšíření prodejních prostor
Cílem tohoto grantového programu FV je podpora podnikatelských subjektů zaměřujících se
na prodej regionálních produktů, které jsou zároveň součástí certifikované Sítě regionálních
prodejen Kraje Vysočina. Zmíněnou certifikaci uděluje zemědělská a ekologická regionální
agentura ZERA, o.s., se sídlem v Náměšti nad Oslavou. V roce 2016 byl grantový program
vyhlášen počtvrté, tentokrát s alokací opět ve výši 1 500 000 Kč. K navýšení alokace bylo
přistoupeno na základě výrazného převisu žádostí v minulém ročníku. Finanční příspěvek ve
výši 30 – 150 tis. Kč (při minimálně 50 % spolufinancování) mohli žadatelé použít na pořízení
zařízení nebo vybavení prodejny (např. pokladny, váhy, chladící a mrazící pulty a vitríny,
regály, klimatizační jednotky apod.), případně úpravy a rozšiřování prodejních prostor
(formou stavební investice nebo technické zhodnocení). Podpoření žadatelé mohou projekt
realizovat až do 31. 8. 2017.
V roce 2016 bylo v rámci programu přijato 9 žádostí v souhrnné výši 832 tis. Kč. Všech 9
žádostí bylo v pořádku po formální stránce i z hlediska souladu projektu se základními
kritérii. Z důvodu podvisu nedošlo k hodnocení žádostí dle specifických kritérií, neboť pořadí
žádostí dle získaných bodů by nemělo vliv na poskytnutí dotace, a dotace byla poskytnuta
všem přijatým projektům.
3 z 9 podpořených žadatelů plánují kromě pořízení vybavení a zařízení prodejen realizovat
také stavební úpravy podnikatelských prostor. Zároveň ve čtyřech případech by měla
vzniknout zcela nová prodejna regionálních produktů. 4 žadatelé využijí maximální možnou
podporu ve výši 150 tis. Kč.
Informace o grantovém programu byly zveřejňovány na webových stránkách kraje,
CzechInvestu, krajské hospodářské komory a okresních hospodářských komor, dále pak na
webových stránkách Zemědělské a ekologické regionální agentury, o.s., v krajských
periodikách a na odborných akcích zaměřených na podnikatele.
Vzhledem ke sníženému zájmu žadatelů v roce 2016, kteří musí být zároveň členy Sítě
regionálních prodejen, a k výrazným apelům z území, resp. z malých obcí, volajících po
podpoře malých vesnických prodejen, se garant programu rozhodl v roce 2017 grantový
program Prodejny regionálních produktů nevyhlašovat a zaměřit se na podporu vesnických
prodejen v rámci samostatného grantu.
Vypracovala: Ing. Ivona Hájková
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GP 363. Rozvoj podnikatelů 2016
Program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku
na pořízení strojů nebo strojních zařízení
Grantový program Rozvoj podnikatelů představuje jeden z hlavních finančních zdrojů Kraje
Vysočina, ze kterého lze čerpat finanční prostředky na podporu podnikání. Na základě
zhodnocení dostupných dat o vývoji na trhu práce a zaměstnanosti byl pro rok 2016 program
zacílen shodně jako roce 2015 na zhodnocení nebo pořízení strojů a strojních zařízení
drobnými a středními podnikateli podnikajícími. Preferovanou oblastí byla výroba textilií,
výroba oděvů a výroba usní a souvisejících výrobků. O něco méně bylo preferováno
stavebnictví a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Třetí preferovanou
kategorií byla výroba potravinářských výrobků, zpracování dřeva, výroba dřevěných,
korkových, proutěných a slaměných výrobků (kromě nábytku), výroba papíru a výrobků
z papíru, tisk a rozmnožování nahraných nosičů a výroba nábytku. Čtvrtou kategorií žadatelů
bez bodového zvýhodnění podle oboru podnikání byli podnikatelé ze zbývajících oborů
zpracovatelského průmyslu. Cílem grantového programu bylo především zachování,
případně posílení zaměstnanosti na území Kraje Vysočina ve firmách do 50 zaměstnanců.
Z celkem 179 došlých žádostí s požadavkem 21 mil. Kč byly dotace v souhrnné výši 10 mil.
Kč (max. 150 tis. Kč/40 % celkových nákladů) přiznány 84 projektům zaměřeným zejména
na nákup technologií do truhlářských provozů (55 %), druhá nejčetnější kategorie projektů
bylo pořízení technologií pro stavební výrobu (23 %) Na ostatní obory zpracovatelského
průmyslu pak připadlo zbývajících 22 % podpořených projektů.
Celkem 48 podpořených projektů je nyní ve fázi realizace, ukončeno jich bylo zatím 36 (stav
k 10. 4. 2017). Převis poptávky nad finančními možnostmi tohoto programu byl vyšší než
v minulých letech, neuspokojeno tak zůstalo 53 % žadatelů (v roce 2015 to bylo 45 %).
Nejčastějším typem podpořeného projektu byly nákupy strojů pro zpracování dřeva, případně
strojů na výrobu nábytku, tedy typicky formátovací pily srovnávací frézky, případně
olepovačky hran nábytku nebo kolíkovačky, mnoho projektů tvořily také stroje pro stavební
výrobu, tedy například nového pásového minirýpadla či nakladače. Několik projektů se také
věnovalo využití druhotných surovin vzniklých při zpracování dřeva a týkalo se nákupu stroje
na výrobu briket či pelet. Z preferované oblasti výroby textilií nebo oděvů se pak jednalo
například o projekt na pořízení moderního vyšívacího stroje na výrobu oděvů nebo UV
tiskárny na potisk textilu. Objevil se i projekt řešící nákup stroje pro sváření optických vláken.
Výsledky vyhodnocení programu společně s aktuální analýzou trhu práce a zaměstnanosti
budou standardně zohledněny při přípravě a vyhlášení dalšího kola programu.
Vypracoval: Luděk Hrůza

Prioritní oblast 2: Kvalitní a dostupné veřejné služby
GP 349. Jednorázové akce 2016
Program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit
Grantový program Jednorázové akce 2016 byl zaměřen na volnočasové a sportovní aktivity
dětí, mládeže i dospělých. Cílem programu bylo podpořit krátkodobé akce s jasně
vymezeným začátkem a koncem trvajících max. jeden měsíc, propagující smysluplné, aktivní
a nekonzumní trávení volného času ve městech i na vesnicích po celém Kraji Vysočina. Jde
o tradiční a od roku 2012 každoročně vyhlašovaný grantový program, po kterém je velká
poptávka.
Program byl rozdělen na dva podprogramy. Cílovou skupinou podprogramu A byly děti
a mládež. Nejčastějším typem podpořených projektů byly akce typu dětské dny, loučení
s prázdninami, akce k zahájení prázdnin, karnevaly, pohádkové lesy, taneční a sportovní
soutěže, atd. Cílovou skupinou podprogramu B byla široká veřejnost zahrnující všechny
věkové generace. Mezi nejčastější projekty patřily různé předvánoční akce, trh řemesel
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s ukázkami lidových tradic, setkání seniorů, sportovní turnaje a klání – především běžecká,
cyklistická, fotbalová. Objevily se také netradiční sporty jako např. požární útok, závody
historických vozidel, stolní hokej „šprtec“, vytrvalostní víceboj v extrémních sportech.
Při výběru byly upřednostněny akce otevřené pro co nejširší spektrum obyvatel Kraje
Vysočina, akce při kterých se účastníci zapojili do připraveného programu aktivně a akce, na
jejichž organizaci se podíleli dobrovolníci. V roce 2016 přišlo 132 žádostí, z čehož bylo
podpořeno 66 žádostí celkovou částkou 1 200 000 Kč.
Grantový program je určen širokému spektru žadatelů se sídlem v Kraji Vysočina:
neziskovým organizacím, školám a školským zařízením, obcím a svazkům obcí. Jednotlivé
typy žadatelů jsou poměrně rovnoměrně zastoupené.
Úskalím programu je velká různorodost akcí, která ztěžuje výběr projektů a dále velký převis
žádostí, který s sebou nese velký počet neúspěšných žadatelů. Nejčastějšími chybami
žadatelů, které se pravidelně opakují a vyplývají z nedostatečného pročtení výzvy
grantového programu, jsou nedodržení formálních náležitostí stanovených výzvou (např.
nedodržení max. % výše dotace, neuznatelné náklady v rozpočtu projektu, chybějící povinné
přílohy). Všechny tyto nedostatky se dají eliminovat využitím možnosti konzultace či kontroly
projektu ze strany garantů před oficiálním podáním žádosti.
Vypracovala: Jana Albrechtová
GP 350. Sportoviště 2016
Program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území
Kraje Vysočina
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo v rámci FV vyhlášení grantového programu
„Sportoviště 2016“ určeného na podporu projektů zaměřených na údržbu, výstavbu a
modernizaci sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina s celkovým
objemem finančních prostředků ve výši 3 000 000 Kč.
Program byl rozdělen do dvou podprogramů: Podprogram A: Drobná údržba sportovišť –
alokován 1 000 000 Kč; Podprogram B: Výstavba a modernizace sportovišť – alokovány
2 000 000 Kč. Zaregistrováno bylo celkem 96 žádostí s celkovým objemem požadovaných
prostředků ve výši 5 149 846 Kč. Z toho bylo 18 žádostí vyřazeno pro formální nesoulad. 78
žádostí bylo řídícímu výboru předloženo k hodnocení. Na zasedání řídícího výboru bylo
ze 78 hodnocených projektů vybráno k podpoře celkem 56 projektů v celkové výši podpory
3 000 000 Kč.
V rámci hodnocení projektů proběhla dvě zasedání řídícího výboru. Na prvním byly vyřazeny
projekty, které nesplňovaly formální kritéria a byly určeny priority pro hodnocení a stanoven
systém hodnocení projektů. Na druhém zasedání byly přehodnoceny projekty, u nichž se
jednotliví hodnotitelé rozcházeli v bodování, a stanovil se bodový průměr jednotlivých
projektů. Nejlépe hodnoceným projektům byla přidělena podpora.
V rámci podprogramu A byly podpořeny drobné úpravy a opravy sportovních areálů (např.
rekonstrukce oplocení, sociálních zařízení, opravy nátěrů, povrchů sportovišť, apod.) a
realizací projektů v tomto podprogramu došlo ke zkvalitnění sportovního prostředí pro
všechny zájemce o sport. V rámci podprogramu B byly podpořeny vetší investiční akce a
účelem poskytovaných finančních prostředků bylo zajistit spolufinancování při výstavbě,
modernizaci a rekonstrukci sportovních a tělovýchovných zařízení většího rozsahu, které
využívají občané ze širšího regionu a tak přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití
nejširší veřejnosti.
Zacílení programu odpovídá poptávce samospráv, sportovních klubů, tělovýchovných jednot
a škol; grantový program byl správně zacílen. Jako každý rok i letos se bohužel nepodařilo
uspokojit všechny žadatele.
Vypracoval: Mgr. Ivo Mach
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GP 352. Sportujeme 2016
Program na podporu dlouhodobé sportovní činnosti dětí a mládeže
Grantový program Sportujeme 2016 byl určen především na pravidelné celoroční sportovní
aktivity dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na
zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy jako modelu zdravého životního
stylu, na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot pracujících s mládeží v souladu
s Programem rozvoje Kraje Vysočina.
Největší skupinou žadatelů byly spolky, tělovýchovné jednoty a organizace, které mají ve své
hlavní činnosti, uvedenou činnost sportovní. V menší míře pak byly zastoupeny školy
a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele.
Alokace programu byla pro rok 2016 stanovena ve výši 1 800 000 Kč. V rámci výzvy GP
Sportujeme 2016 bylo evidováno celkem 88 žádostí, z nichž bylo podpořeno 34 projektů
v celkové výši 1 800 000 Kč. Z pohledu garanta byly podpořeny projekty, které naplnily
myšlenku grantového programu.
Nejčastějšími chybami žadatelů, které se pravidelně opakují, jsou: absence povinných příloh,
překročení či nedosažení min. nebo max. částky či procentuálního podílu. Všechny tyto
nedostatky se dají eliminovat ze strany samotných žadatelů.
Program je žadateli o dotace velmi vyhledávaný a je o něj stále velký zájem. Grantový
program splnil očekávání garanta, a proto je s tímto zaměřením navržen k vyhlášení i v roce
2017 s finanční alokací vyšší o 700 000 Kč, tedy 2,5 mil. Kč.
Vypracovala: Kateřina Němcová
GP 357. Tábory 2016
Program na podporu obnovy vybavení letních táborů
Grantový program Tábory 2016 měl za úkol zvýšení technického a hygienického standardu
tábořišť využívaných pro pořádání každoročních letních táborů dětí a mládeže, zejména
těch, které jsou vyvrcholením pravidelné celoroční činnosti. Účelem poskytovaných
finančních prostředků je zajistit spolufinancování obnovy nebo oprav vybavení pro táboření
v Kraji Vysočina
V rámci tohoto programu přišlo 27 žádostí a 18 z nich bylo podpořeno částkou ve výši 800
tis. Kč.
Preferovány byly žádosti, u kterých byl předpoklad co možná největší využitelnosti zařízení
pro táborovou činnost, co nejmenšího finanční zatížení dětí a mládeže za pobyt na těchto
táborech a zvýhodnění těch táborů, kde vedoucí pobírají za svoji činnost na těchto táborech
v porovnání s ostatními menší odměny.
Grantový program byl vyhlášen na základě poptávky terénu a navázal tak na oblíbený
obdobný program, který byl vyhlašován v letech 2006, 2007 a nově 2015. Organizace
působící v této oblasti a skladba žadatelů byla z velké části tvořena neziskovými
organizacemi, školy a školská zařízení byla v menšině.
V rámci grantu přišla spousta zajímavých projektů, které měly za úkol dovybavit a
modernizovat mobilní či stálá tábořiště. Nákupy tee - pee, stanů a stanových podsad,
vybavení umýváren a sociálního zařízení, nákupy várnic a dalších věcí, které určitě
napomohly zkvalitnit konání volnočasových aktivit ve zmiňovaných zařízeních v Kraji
Vysočina. Grant měl pozitivní ohlas ze strany žadatelů.
Vypracoval: Petr Horký
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GP 362. Prevence kriminality 2016
Program na podporu specifických programů prevence kriminality
Grantový program byl vyhlášen 10. května 2016 s termínem předložení žádostí od 13.
června do 15. července 2016 a ukončením realizace projektů do 30. listopadu 2017. Na
program bylo vyčleněno celkem 1,3 mil. Kč. Cílem programu bylo podpořit neziskové
organizace, obce a školy tak, aby se zapojily do realizace opatření Programu prevence
kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 (dále „Program“).
Ve stanoveném termínu bylo předloženo 19 žádostí od 15 různých žadatelů, přičemž 15
žádostí bylo hodnoceno a 4 žádosti nehodnoceny z důvodu nesplnění podmínek
stanovených Výzvou. Řídící výbor navíc musel řešit připomínku jednoho z členů, že Diecézní
charita Brno předložila 3 projekty (2x Oblastní charita Třebíč a 1x Oblastní charita Jihlava),
což je v rozporu s Výzvou, která obsahovala podmínku, že „V rámci 1 kola může žadatel
podat pouze 2 žádosti. V případě podání více žádostí budou všechny žádosti žadatele
vyřazeny“. Na základě stanoviska právního oddělení, že obě oblastní charity jsou 1 žadatel,
rozhodl řídící výbor všechny 3 žádosti oblastních charit vyřadit.
Z požadovaných dotací na realizaci všech předložených projektů ve výši 1 930 559 Kč bylo
na realizaci zbývajících 12 projektů splňujících podmínky poskytnuto 1 079 951 Kč. Většina
projektů bude realizována v průběhu roku 2017.
Hlavním cílem opatření obsažených v Programu je snižování (omezování) trestné činnosti a
zvyšování pocitu bezpečnosti občanů. Z tohoto pohledu je možno konstatovat, že grantové
programy vyhlášené v předcházejících letech a poskytnuté dotace nemalou měrou přispívají
ke snižování trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Daří se například omezovat
trestnou činnost páchanou mladistvými a nezletilými, účinně pomáhat osobám vracejícím se
z výkonu trestu odnětí svobody, napomáhat obětem trestných činů zejména z řad uživatelů
internetu a obětem majetkových a úvěrových podvodů. Celkový nápad trestné činnosti ve
srovnání s rokem 2014 (8 107 trestných činů), 2015 (6 880 trestných činů) klesl v roce 2016
na 5 986 trestných činů. Předpoklad je, že tomu tak bude i nadále, neboť podpořené projekty
2016 řeší bezpečnostní problémy spojené s rizikovou skupinou mládeže, pomoc obětem
trestných činů (především zadlužování a podvody na seniorech), internetovou kriminalitu,
kriminalitu páchanou obyvateli sociálně vyloučených lokalit a nepřizpůsobivými obyvateli a
na problematiku trestné činnosti páchané pod vlivem alkoholu. Z celkového počtu 12
podpořených projektů je 10 projektů neziskových organizací, pro něž byl program zejména
určen.
Preferovány byly zejména projekty, které řešily více než 1 aktuální bezpečnostní problém
kraje, a to komplexně a s co nejvyšším vlastním podílem finančních prostředků. Nejčastěji
byly projekty zaměřeny na problematiku zvyšování finanční gramotnosti mládeže, pomoc
seniorům jako obětem trestných činů, práci s recidivisty, práci s rizikovou mládeží a
kriminality spojené s majetkovými a úvěrovými podvody.
O vyhlášení grantového programu byly informovány obce a neziskové organizace působící
v oblasti prevence kriminality. Zájem žadatelů byl na stejné úrovni jako v roce 2015.
Ze zasedání řídícího výboru byla vznesena připomínka na upřesnění podmínek podávání
počtu žádostí za 1 žadatele tak, aby žádosti mohly předkládat jednotlivé oblastní charity
v kraji.
Vypracoval: Ing. Josef Pokorný
GP 367. Investujme v sociálních službách 2016
Program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních
poskytujících sociální služby
Grantový program byl v roce 2016 vyhlášen už posedmé. Jeho vyhlášení se opakovaně
setkává s velkým ohlasem ze strany poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina, pro
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které je grant určen. Cílem programu je zvýšení kvality a efektivity poskytování sociálních
služeb prostřednictvím dotací na nezbytné investiční vybavení či jeho modernizaci
v zařízeních, které poskytují registrované sociální služby na území Kraje Vysočina. V rámci
programu byly žadatelům poskytovány dotace na krytí investičních nákladů na nemovitý
majetek nebo na pořízení movitého vybavení v hodnotě nad 40 tis. Kč. Grantovým
programem byly podpořeny investice do pořízení movitého vybavení nezbytného
k poskytování sociálních služeb. Celkový objem finančních prostředků činil 3 500 000 Kč.
Program byl vyhlášen v červnu 2016, termín pro podávání žádostí byl do 5. 8. 2016.
Doručeno bylo 24 projektů v celkovém objemu požadované podpory 3 955 965 Kč. Z důvodu
administrativního nesouladu bylo vyřazeno 7 žádostí, k finanční podpoře jich bylo navrženo
celkem 17. Většina žadatelů byla z řad neziskových organizací, ostatní žadatelé byly města
a obce na území Kraje Vysočina. Z podpořených projektů jich bylo 11 zaměřeno na pořízení
movitého vybavení usnadňující mobilitu a zvýšení kvality péče o zdravotně postižené klienty
a 6 projektů na pořízení movitého vybavení umožňující zlepšení kvality poskytování
sociálních služeb v pobytových zařízeních či na stavební úpravy těchto prostor. Smluvně
byla přidělena dotace v celkové výši 2 881 859 Kč, zůstatek alokace je ve výši 618 141 Kč.
Většina projektů je ve fázi realizace, ukončeno jich bylo zatím sedm (stav k 31. 3. 2017).
Nejčastějšími chybami žadatelů je absence povinných příloh, neúplně vyplněná žádost či
povinné přílohy, nebo zaměření projektu neodpovídá výzvě grantového programu.
O tento program je mezi žadateli o dotaci trvale velký zájem, protože získání finančních
prostředků na investice v sociální oblasti je velmi problematické. Grantový program splnil
očekávání garanta, a proto bude s tímto zaměřením navržen k vyhlášení i v roce 2017. Kraj
tímto způsobem podporuje další rozvoj a lepší dostupnost sociálních služeb pro obyvatele
Vysočiny.
Vypracovala: Mgr. Olga Tvarůžková
GP 368. Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
Program na podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit v obcích a městech na území
Kraje Vysočina
Zastupitelstvo Kraje Vysočina i v roce 2016 schválilo v rámci FV vyhlášení grantového
programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“, určeného k podpoře
prorodinných a proseniorských aktivit obcí a měst na území Kraje Vysočina. Opětovné
vyhlášení programu představuje jeden z nástrojů, prostřednictvím kterého dochází k realizaci
jednotlivých opatření Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina. Celkové finanční prostředky
pro tento grantový program v roce 2016, stejně jako v předchozím roce, byly stanoveny
v objemu 1 300 000 Kč. Základním posláním grantového programu je zlepšovat životní
podmínky rodin i seniorů na komunální úrovni.
Program je zaměřen na podporu obcí, které se ve své působnosti věnují prorodinné a
proseniorské politice a podporují realizaci takto zaměřených aktivit. Snahou programu je
motivovat obce k vytvoření či aktualizaci koncepčního dokumentu rodinné a seniorské
politiky a také podání přihlášky do celostátní soutěže „Obec přátelská rodině“. Žádoucí jsou
projekty, které počítají s udržitelností jednotlivých aktivit a kde obce při realizaci spolupracují
s nestátními neziskovými organizacemi. Grantový program počítal s výší dotace v rozpětí od
40 do 150 tisíc Kč a vyžadoval spoluúčast obce ve výši minimálně 50%.
Grantový program byl vyhlášen 25. června 2016 s termínem předložení žádostí do
16. září 2016 a ukončení realizace projektů do 31. prosince 2017. Ve stanoveném termínu
bylo předloženo 15 žádostí v celkovém požadovaném objemu 1 290 210 Kč. Z důvodu
administrativního nesouladu s výzvou programu však byly 2 žádosti vyřazeny. K hodnocení
bylo tedy předloženo 13 žádostí, které byly následně podpořeny v plném rozsahu
požadovaných finančních prostředků – 1 150 210 Kč. Ve FV tudíž zůstalo v tomto GP
nevyčerpáno 149 790 Kč.
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Podpořené projekty obcí byly zaměřeny především na podporu rodinných vztahů, zdravý a
aktivní životní styl rodin a seniorů a mezigenerační setkávání. Projekty se dále zaměřovaly
na slaďování rodinného a pracovního života, sdílení zkušeností mezi generacemi či podporu
služeb prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny a seniorů.
Prorodinná a seniorská politika patří mezi plnohodnotné regionální politiky, jejíž význam
neustále stoupá. Program prezentujeme na přednáškách, workshopech a setkáních, výstupy
z programu jsou inspirací pro další obce v Kraji Vysočina a ostatní kraje. Grantový program
představuje vhodný nástroj k posilování rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina a
předpokládáme jeho opětovné vyhlášení i v roce 2017.
Vypracovala: Mgr. Stanislava Holbová

Prioritní oblast 3: Moderní infrastruktura a mobilita
348. Bezpečná silnice 2016
Program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy a
modernizaci dětských dopravních hřišť
V únoru 2016 vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina grantový program „Bezpečná silnice
2016“, jehož cílem bylo zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na pozemních
komunikacích I., II. a III. třídy a zvýšení ochrany všech účastníků silničního provozu.
Modernizace zastávek veřejné linkové dopravy pro účely zkvalitnění a zatraktivnění
cestování ve veřejných dopravních prostředcích je dalším cílem programu.
Celkový objem finančních prostředků programu určeného pro obce a města v Kraji Vysočina
činil 3,5 mil. Kč. Grantový program byl nově rozdělen na 4 podprogramy. Podprogram A se
zaměřuje na osvětlení nových nebo stávajících přechodů pro chodce na silnicích I., II., a III.
třídy. Maximální výše dotace činila 200 000 Kč. Preferovány byly ucelené lokality v rizikových
úsecích silnic a na křižovatkách se zvýšeným pohybem chodců, např. v okolí škol, dětských
a sportovních hřišť dále také v okolí autobusových zastávek a nádraží, železničních zastávek
a nádraží či zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. V rámci podprogramu B byly
finanční prostředky určeny k instalaci a zprovoznění zařízení zajišťující omezení rychlosti
vozidel v obcích a městech kraje, tzv. dynamických zpomalovacích systémů. Obce a města
mohla získat na instalaci dynamických zpomalovacích systémů maximálně 300 000 Kč.
Podprogram C podpořil jednak výstavbu nových a rekonstrukci stávajících dětských
dopravních hřišť, tak i pořízení přenosných dopravních hřišť či pořízení dopravního značení a
světelných signálů na dětská dopravní hřiště. Fond Vysočiny podpořil dětská dopravní hřiště
maximálně ve výši 300 000 Kč. Finanční prostředky bylo možné čerpat i z podprogramu D,
který podpořil výstavbu nových a modernizaci stávajících přístřešků, čekáren a nástupišť
podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje. Maximální výše dotace byla
300 000 Kč. Realizace projektů ve všech třech podprogramech byla možná v letech 20162017.
Do grantového programu se zapojilo celkem 21 měst a obcí Kraje Vysočina, z nichž 14
žadatelů prošlo úspěšným hodnocením a podepsalo smlouvu o poskytnutí dotace.
Nejatraktivnější byl podprogram D: Zastávky, ve kterém bylo schváleno 9 žádostí. Zájem byl
také o podprogram A: Nasvětlení přechodů pro chodce, ve kterém byly podpořeny 3 žádosti.
Podprogram B: Dynamické zpomalovací systémy a podprogram C: Dětská dopravní hřiště
podpořil vždy jednoho žadatele. Smluvně byla přidělena dotace v celkové výši přes 1,7 mil.
Kč. Neúspěšní žadatelé byli vyřazeni z důvodu chyb zjištěných při kontrole formálních
náležitostí nebo z důvodu nedoložení dokladů nutných k posouzení žádosti. Nízký zájem o
podprogram B: Dynamické zpomalovací systémy byl výrazně ovlivněn požadavkem Policie
ČR, který omezuje umístění těchto zařízení. U podprogramu C: Dětská dopravní hřiště již
byla nasycena poptávka ze strany potencionálních žadatelů. Z hlediska výše poskytnuté
dotace byla nejvyšší finanční částka připsána na účet města Přibyslav, a to 300 000 Kč.
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Vzhledem ke skutečnosti, že program byl určen pouze pro obce a města Kraje Vysočina, byl
grantový program „Bezpečná silnice 2016“ představen na pracovním setkání starostů obcí II.
a III. stupně.
Vypracovala: Bc. Markéta Majdičová
GP 354. Čistá voda 2016
Program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem
GP Čistá voda 2016 s alokací 6,2 mil. Kč byl zaměřen na podporu zpracování studií nebo
projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení souvisejících se
zásobováním pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod nebo ochranou před
povodněmi nebo suchem. Program byl vyhlášen již 15. rokem a ze strany žadatelů byl o něj
projeven opět velký zájem a žadatelé se o tomto programu vyjadřují jako o programu velice
potřebném. Přijato bylo 108 žádostí obcí nebo jejich svazků s celkovými požadavky 12,1 mil.
Kč. Pro administrativní nesoulad nebo nesoulad se základními kritérii bylo vyřazeno 23
žádostí. Podpořeno bylo 54 žádostí (50 % z celkového počtu přijatých žádostí) s celkovou
výší podpory 6,2 mil. Kč (51 % z celkové požadované podpory).
GP Čistá voda 2016 pomáhá zajistit základní občanskou vybavenost v obcích na území
Kraje Vysočina a byl rozdělen na 3 podprogramy. Cílem podprogramu A - Zásobování pitnou
vodou je zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Cílem podprogramu
B - Odvádění a čištění odpadních vod je snížení množství znečištění vypouštěného do
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů, čímž dochází ke zlepšení životního
prostředí zejména zlepšení kvality povrchových vod. Cílem podprogramu C – Ochrana před
povodněmi je zvýšení úrovně ochrany před povodněmi nebo suchem za účelem snížení
jejich negativních dopadů. Největší zájem bývá zpravidla o podprogram B, jelikož zajištění
odvádění a čištění odpadních vod v obcích na území kraje je stále pod celorepublikovým
průměrem a zároveň se na území kraje nachází povodí významných vodárenských nádrží
Švihov, Vír, Mostiště, Hubenov a Nová Říše nebo povodí vodní nádrže Dalešice. Tyto oblasti
byly v programu bodově zvýhodněny.
Grantový program je dobře zacílen, jelikož jiné dotační tituly v dostatečné míře nepodporují
zpracování těchto projektových dokumentací. Finanční náročnost zpracování jednotlivých
projektových dokumentací se pohybuje řádově ve statisících korun, což představuje zhruba
5 % nákladů z následných realizačních stavebních prací. Většina těchto projektových
dokumentací slouží jako nutný podklad pro podání žádostí o finanční prostředky na vlastní
realizace staveb z fondů EU (Operační program Životní prostředí) nebo státního rozpočtu
(zejména dotační titul Ministerstva zemědělství). Následným přínosem jsou investice v Kraji
Vysočina na samotné realizace staveb v uvedené oblasti každoročně ve stovkách milionů
korun. Realizace projektových dokumentací i následná realizace vodních děl má pozitivní vliv
na objem zakázek u projekčních kanceláří a stavebních firem a tedy udržení zaměstnanosti
v regionu.
Významnější podpořené projekty v oblasti zásobování pitnou vodou byly např. v obcích
Podmoky, Pohled nebo Vilémov (pro místní části Hostovlice a Jakubovice). V oblasti
odvádění a čištění odpadních vod byly podpořeny významnější projekty např. v povodí řeky
Jihlavy v obcích Koněšín, Nárameč nebo Plandry, v povodí vodárenské nádrže Švihov
v obcích Koberovice nebo Opatov, v povodí vodárenské nádrže Mostiště v obcích Březí nad
Oslavou nebo Olší nad Oslavou, v CHKO Žďárské vrchy v obci Křídla. V oblasti ochrany
před suchem byly podpořeny hydrogeologické průzkumy např. v obcích Boršov, Cetoraz
nebo Kamenná Lhota.
Vypracoval: Ing. Radek Zvolánek
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GP 355. Informační a komunikační technologie 2016
Program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina
Grantový program Informační a komunikační technologie 2016 byl zaměřen na podporu
zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT,
vzdělávání v oblasti ICT, zálohování dat a nasazení virtualizačních technologií
pro efektivnější využití ICT. Účelem poskytovaných finančních prostředků bylo zajistit
spolufinancování při budování eGovernmentu, ICT infrastruktury veřejné správy, elektronické
bezpečnosti a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání. O finanční podporu z daného
programu mohly žádat obce, svazky obcí, příspěvkové organizace samospráv a nestátní
neziskové organizace.
Grantový program s alokací 3,2 mil. Kč byl rozdělen do čtyř podprogramů. Titul A, Webové
stránky, byl zaměřen na pokročilejší formy webů a používaných technologií se zaměřením
na nadstavby a vylepšení (např. zvýšení dostupnosti stránek pro postižené občany, podpora
mobilních zařízení, integrace sociálních sítí atd.), podporu souladu se standardem
W3C a BFW (podpora pro nevidomé), rozvoj systému poskytujícího přístup k datům veřejné
správy (OpenData). Titul B, Bezpečnost a archivace dat, byl zaměřen na zvýšení úrovně
bezpečnosti ICT, na podporu v oblasti antivirové a antispamové ochrany, síťovou
bezpečnost, na archivaci a zálohování dat a řešení komplexní bezpečnostní politiky.
Titul C, Virtualizace, se zaměřoval na serverovou a desktopovou virtualizaci.
Titul D, Vzdělávání v oblasti ICT, byl zaměřen na zvýšení úrovně vzdělanosti v oblasti ICT,
na podporu projektů zaměřených na vzdělávání znevýhodněných skupin, na zvyšování
povědomí o principech informační bezpečnosti, na vzdělávání zaměřené na kybernetickou
bezpečnost a na bezpečné chování na sociálních sítí.
V rámci celého grantového programu bylo doručeno do všech titulů 114 žádostí s celkovým
objemem požadované finanční podpory 3 819 230 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu
bylo vyřazeno 22 žádostí. Celkem bylo tedy hodnoceno 92 žádostí s celkovým objemem
požadované finanční podpory 3 373 352 Kč. Po posouzení základních a specifických kritérií
byla finanční podpora z Fondu Vysočiny přidělena 87 projektům v celkovém objemu
finančních prostředků 3 193 094 Kč.
O podporu žádali žadatelé především z řad obcí a měst. Největší zájem byl zaznamenán
o titul A, Webové stránky, a došlo ke zvýšení zájmu o titul D, Vzdělávání v oblasti ICT,
v rámci kterého byly podpořeny projekty řešící vzdělávání odborných pracovníků i veřejnosti
a mládeže v oblasti ICT.
Zaměření grantového programu splnilo očekávání garanta i řídícího výboru.
Vypracovala: Mgr. Klára Jiráková, Ing. Dana Šťastná
GP 356. Infrastruktura ICT 2016
Program na podporu rozvoje telekomunikační infrastruktury v Kraji Vysočina
Grantový program Infrastruktura ICT 2016, s alokací 2,7 mil. Kč, byl zaměřen na podporu
rozvoje výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina. Grantový program
usiloval o rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí
a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí nové generace).
Účelem poskytovaných finančních prostředků bylo zajistit spolufinancování vytváření
základní komunikační infrastruktury. Aktivity podporované prostřednictvím tohoto grantového
programu měly být zaměřené především na pokrytí míst s nedostatečnou dostupností
internetu, zlepšení rychlosti a kvality přístupu k internetu a zlepšení dostupnosti služeb
mobilních sítí prostřednictvím zlepšení dostupnosti signálu GSM. O finanční podporu
z tohoto programu mohly žádat obce, svazky obcí a příspěvkové organizace samospráv.
V rámci tohoto grantového programu bylo doručeno 32 žádostí s celkovým objemem
požadované finanční podpory 6 170 171 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu bylo
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vyřazeno 8 žádostí. Celkem bylo tedy hodnoceno 24 žádostí s celkovým objemem
požadované finanční podpory 4 815 264 Kč. Po posouzení základních a specifických kritérií
byla finanční podpora z Fondu Vysočiny přidělena 13 projektům v celkovém objemu
finančních prostředků 2 686 869 Kč.
Přihlášené projekty se vesměs týkaly vybudování a rozšíření nebo modernizace
infrastruktury vysokorychlostního internetu v obcích, napojení na páteřní datové sítě, atd.
Zaměření grantového programu splnilo očekávání garanta i řídícího výboru.
Vypracovala: Mgr. Klára Jiráková, Ing. Dana Šťastná

Prioritní oblast 4: Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov
GP 361. Rozvoj vesnice 2016
Program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních
částí obcí Kraje Vysočina
Grantový program Rozvoj vesnice je standardní součástí portfolia grantových programů
Fondu Vysočiny. V roce 2016 tento program pokračoval ve svém tradičním zaměření na
projekty realizované obcemi a městy v místních částech měst a obcí Kraje Vysočina.
Podporované typy projektů se pak rok po roce střídají tak, aby byla pokryta co největší škála
majetku obcí a měst v těchto lokalitách. Na základě dlouhodobě sledovaného vývoje
poptávky byl pro rok 2016 zacílen na rekonstrukce nebo opravy místních komunikací a
přilehlých chodníků. Chodníky nebylo možno budovat ani opravovat samostatně a nemohly
být ani převažujícím předmětem projektu. Podpořeným projektem musel být pořizován nebo
zhodnocován výlučně majetek obce.
Cílem programu byla podpora dopravní obslužnost území okrajových místních částí obcí a
měst a v případě oprav a budování chodníků, případně osazování zpomalovacích prvků, i
zvyšování dopravní bezpečnost chodců. Vlivem dlouhodobé zanedbanosti silniční sítě
způsobené nedostatkem finančních prostředků v obecních rozpočtech přetrvává u řady
malých sídel na území Kraje Vysočina zhoršená dopravní dostupnost, obslužnost a v
neposlední řadě i bezpečnost provozu na místních komunikacích. Tento stav se snaží
předmětný grantový program v rámci své finanční alokace alespoň částečně řešit.
Z celkem 35 došlých žádostí s požadavkem 5,1 mil. Kč byly dotace v souhrnné výši 3,8 mil.
Kč přiznány 26 projektům. Většina těchto projektů je nyní ve fázi realizace, ukončeno jich
bylo zatím pouze 7 (stav k 10. 4. 2016). Převis poptávky nad finančními možnostmi takto
zaměřeného programu nebyl velký, neuspokojeno zůstalo 26 % žadatelů.
Jelikož se jednalo o monotématický, úzce zaměřený program, nejčastějším typem výstupu
podpořeného projektu byla oprava nebo rekonstrukce komunikace. Další kolo programu je
zaměřeno do oblasti oprav, rekonstrukcí nebo výstavby veřejného osvětlení a bylo vyhlášeno
v březnu 2017.
Vypracoval: Luděk Hrůza
GP 366. Odpady 2016
Program na podporu předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a na třídění odpadů
Cílem programu je podpořit opatření vedoucí k předcházení vzniku odpadů, opětovnému
použití i správnému třídění jednotlivých využitelných složek odpadu v obcích, původcích
komunálního odpadu. Prevence vzniku odpadů a opětovné použití předchází v hierarchii
nakládání s odpady třídění a recyklaci odpadů a je významných faktorem pro snižování
produkce odpadů. Všechny využitelné složky odpadu nejsou zatím v Kraji Vysočina
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dostatečně tříděny a jako součást směsných komunálních odpadů jsou převážně ukládány
na skládky.
Informace o grantovém programu byla představena i starostům, pracovníkům v odpadovém
hospodářství a zástupcům svozových společností na tematickém odpadářském semináři.
Podporováno bylo pořízení nádob, osvěta, opravy a repase stávajících nádob a zpevnění
ploch pod nádoby.
Celková alokace grantového programu činila 1 400 000 Kč. Do tohoto grantového programu
bylo podáno 110 žádostí, celková požadovaná výše dotace činila 4 576 823 Kč. Řídícím
výborem (ŘV) bylo navrženo 32 žádostí na vyřazení z důvodu formálního nesouladu.
Členové ŘV ze 78 posuzovaných žádostí navrhli k poskytnutí dotace v plné výši 33 žádostí
za 1 392 964 Kč.
Realizace projektů povede ke snížení celkové produkce odpadů, sníží se množství
biologicky rozložitelných odpadů a směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky,
zvýší se účelné třídění využitelných složek odpadu a širší zapojení obyvatel Kraje Vysočina
do systému třídění všech využitelných složek komunálního odpadu.
Podporou projektů se přispěje k plnění cílů nového Plánu odpadového hospodářství Kraje
Vysočina a ČR, Programu předcházení vzniku odpadů ČR a směrnic Evropské unie.
Vypracovala: Ing. Eva Navrátilová
GP 369. Životní prostředí 2016
Program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Realizací neinvestičních aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v oblastech
nakládání s odpady, kvalita ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory
energie zvýšit ve společnosti osobní zodpovědnost za současný a budoucí stav životního
prostředí i aktivní účast na ochraně životního prostředí.
Podpora projektů přispěje k plnění cílů Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a
osvěty Kraje Vysočina, Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, Programu ke
zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina a dalších koncepčních materiálů na národní úrovni.
Mezi podporované aktivity programu patřily materiál, pomůcky a služby pro tematické kurzy,
akce a aktivity, průběžné vzdělávání poskytovatelů EVVO konzultační a poradenské služby a
realizace přírodních zahrad.
Žadateli byly obce, školy, školská zařízení a neziskové organizace zabývající se ekologickou
výchovou. Celkem bylo podáno 48 žádostí, z nichž 29 žádostí ŘV bylo v plné výši celkem za
1 294 483 Kč podpořeno. Cca 75 % žádostí bylo zaměřeno na projekty s kombinací více
oblastí EVVO.
Vypracovala: Ing. Eva Navrátilová

Prioritní oblast 5: Atraktivní kulturní a historické dědictví a cestovní ruch
GP 347. Památkově chráněná území 2016
Program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a
zón
Program je zaměřen na podporu obnovy nepamátkových objektů, které se nacházejí
na území městských a vesnických památkových rezervací nebo městských a vesnických
památkových zón. Tento program má nezastupitelné místo v péči o kulturní dědictví kraje
Vysočina, protože kompenzuje vlastníkům náklady s obnovou objektů podle podmínek
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zákona o státní památkové péči stejně jako vlastníkům kulturních památek. Jde např.
o památkové rezervace v Jihlavě, Telči, památkové zóny Třešť, Moravské Budějovice, Polná,
Jimramov, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě; vesnické
památkové rezervace Boňov, Dešov atd.
Vzhledem k tomu, že obnova nepamátkových objektů není podporována žádným jiným
dotačním titulem, byl vyhlášen grantový program Památkově chráněná území i v roce 2016.
Celková alokace byla 1 600 tis. Kč. Výše podpory byla výzvou stanovena v rozmezí 10 tis. až
100 tis. Kč. Minimální spoluúčast žadatele na financování projektu byla stanovena na 50 %
celkového objemu projektu.
V rámci programu došlo 24 žádostí s celkovým objemem požadované finanční podpory
1 938 648 Kč. Nejčastějšími žadateli jsou fyzické osoby, následují je obce. Po hodnocení
jednotlivých projektů byla dotace poskytnuta 20 projektům v celkovém objemu finančních
prostředků 1 600 000 Kč.
Zpracovala: Jaroslava Panáčková
GP 353. Cyklodoprava a cykloturistika 2016
Program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky
Jedná se o grantový program zařazený do struktury Fondu Vysočiny v roce 2015 v souladu
se Strategií rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020.
Grantový program s alokací 1 500 tis. Kč byl rozdělen do dvou podprogramů A) Doprovodná
infrastruktura na cyklotrasách a B) Projektová dokumentace. Určen byl dle zaměření
především pro veřejný, ale v podprogramu A i pro podnikatelský sektor. Účelem
poskytovaných finančních prostředků bylo zajistit v podprogramu A spolufinancování
výstavby a modernizace doprovodné infrastruktury podél cyklotras tzv. odpočívek a tím
zvýšení komfortu a atraktivity pro cykloturisty. V podprogramu B bylo cílem zvýšení
absorpční kapacity v oblasti výstavby komunikací pro cyklisty formou podpory zpracování
projektové přípravy. Maximální poskytovaná dotace činila až 50 % uznatelných nákladů
maximálně však 80 tis. Kč (A) resp. 200 tis. Kč (B) na jeden projekt.
V rámci tohoto grantového programu s uzávěrkou příjmu žádostí 14. 3. 2016 bylo doručeno
celkem 19 žádostí s požadovanou celkovou podporou 1 654 tis. Kč a v rámci hodnocení
podpořeno celkem 16 žádostí v obou podprogramech. Specifická hodnotící kritéria sledovala
zejména význam v rámci sítě cyklotras a u projektové dokumentace zejména cyklodopravní
a bezpečnostní přínos záměru. Přidělena byla podpora ve výši celkové alokace grantového
programu tj. 1 500 tis. Kč.
Mezi žádostmi převažovali jako žadatelé až na výjimky obce nebo jejich svazky.
Řídící výbor doporučil jeho opětovné vyhlášení i pro rok 2017 minimálně ve stejném objemu
finančních prostředků 1 500 tis. Kč.
Vypracoval: Ing. Petr Stejskal
GP 360. Regionální kultura 2016
Program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění
Kraj Vysočina prostřednictvím tohoto grantového programu podporuje od roku 2002 pořádání
kulturních akcí v Kraji Vysočina, které rozvíjejí kulturní život regionu a podporují občanskou
sounáležitost a vznik nových kulturních akcí navazujících na tradice kraje.
O finanční podporu z daného programu mohou žádat všechny subjekty působící v oblasti
neprofesionálního umění se zaměřením na rozmanité obory v oblasti kultury, zejména se
jedná o občanská sdružení.
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V roce 2016 byl vyhlášen grantový program Regionální kultura 2016 na realizaci akcí od
1. července 2016 do 30. června 2017. Celková alokace byla ve výši 1 800 tis. Kč. Výše
podpory byla výzvou stanovena v rozmezí 5 tis. až 50 tis. Kč. Minimální spoluúčast žadatele
na financování projektu byla stanovena na 70 % celkového objemu projektu.
V rámci programu bylo doručeno 65 žádostí s celkovým objemem požadované finanční
podpory 2 589 114 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu bylo vyřazeno 15 žádostí. Po
posouzení základních a specifických kritérií byla finanční podpora poskytnuta 46 projektům
v celkovém objemu finančních prostředků 1 800 000 Kč.
Kraj Vysočina každoročně pořádá anketu Zlatá jeřabina – udílení ceny za nejlepší kulturní
počin v loňském roce. Za rok 2016 byly do ankety nominovány akce: XIV. Polenský hudební
podzim, Den dětské vietnamské kultury v Jihlavě, Měřínský živý betlém, Noční prohlídky
hradu Lipnice, Oživený zámek 2016v Náměšti nad Oslavou a Slámování 2016 v Červené
Řečici.
Zpracovala: Jaroslava Panáčková
GP 364. Lyžařské běžecké trasy 2016
Program na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina
Již počtvrté vyhlášený grantový program s alokací ve výši 1 mil. Kč byl určen pro příjemce
z řad právnických osob (veřejný i soukromý sektor) i podnikajících fyzických osob. Účelem
poskytovaných finančních prostředků bylo podpořit úpravu lyžařských běžeckých tras na
území Kraje Vysočina, zkvalitnit podmínky pro běžecké lyžování, rozšířit nabídku cestovního
ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšit tak atraktivitu Kraje Vysočina pro vyznavače
zimních sportů. Dalším cílem bylo vytvořit kvalitně značenou síť lyžařských běžeckých tras
dle standardního systému značení v České republice. Kromě strojové úpravy stop lyžařských
běžeckých tras bylo v rámci programu podporováno např.: značení lyžařských běžeckých
tras dle metodiky značení KČT, nezbytná opatření pro dostatečný bezpečnostní a technický
standard trasy (oprava přejezdových mostků, zprůchodnění tras, apod.) nebo pořízení
přídavného zařízení na úpravu stop. Maximální poskytovaná dotace činila 200 tis. Kč
s požadovaným minimálním podílem žadatele ve výši 40 % celkových nákladů projektu.
V rámci výzvy k předkládání projektů bylo do grantového programu doručeno celkem
7 žádostí (struktura žadatelů: 3 obce, 2 svazky obcí, 1 příspěvková organizace obce
a 1 fyzická osoba podnikající). Všech 7 žádostí bylo navrženo k podpoře v požadované výši
597 235 Kč. V zimní sezóně 2016/2017 měli příjemci podpory v plánu upravovat celkem
přes 530 km lyžařských běžeckých tras. Vzhledem k mrazivé zimě a uspokojivé sněhové
situaci očekáváme celkové vyčerpaní schválených částek dotace, zejména v hlavní položce
úprava stop lyžařských běžeckých tras.
Pro rok 2017 nebyl program schválen k opětovnému vyhlášení z důvodu neuspokojivých
sněhových podmínek a nevyčerpání alokovaných prostředků v přechozích třech letech.
Vypracovala: Ing. Zuzana Vondráková

GP 365. Edice Vysočiny 2016
Program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii
Edice Vysočiny je grantový program určený na podporu ediční a publikační činnosti s vazbou
na kulturu a historii určený pro neomezený okruh žadatelů. Vzhledem k velké poptávce
žadatelů o vydávání publikací bylo navrženo v roce 2016 opět po dvou letech tento grantový
program vyhlásit. Výše podpory byla výzvou stanovena v rozmezí 10 tis. až 100 tis. Kč.
Minimální spoluúčast žadatele na financování projektu byla stanovena na 50 % celkového
objemu projektu.
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V rámci programu bylo doručeno 39 žádostí s celkovým objemem požadované finanční
podpory 2 465 177 Kč. Celková alokace programu byla 1 mil. Kč. Z důvodu administrativního
nesouladu bylo vyřazeno 7 žádosti. Po posouzení základních a specifických kritérií byla
finanční podpora poskytnuta 16 projektům v celkovém objemu finančních prostředků 999 999
Kč.
Největší zájem o podporu vydání publikace byl ze strany obcí a fyzických osob. Podpořeny
byly například knihy o konci 2. světové války na Havlíčkobrodsku, kniha o mikroregionu
Stražiště nebo Dějiny obce Radošov.
Zpracovala: Jaroslava Panáčková
GP 370. Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
Program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras
Jedná se o nově vyhlášený grantový program zařazený do struktury Fondu Vysočiny
v návaznosti na schválenou Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina
na období 2014 – 2020 a jako výsledek ankety veřejnosti „Váš názor“ realizované v průběhu
roku 2016. Zaměření doplňuje již existující podporu cykloturistiky a cyklodopravy v oblasti
infrastruktury.
Grantový program s alokací 2 500 tis. Kč byl zaměřen na udržení a zlepšení úrovně
technického stavu prioritně značených cyklotras KČT. Účelem poskytovaných finančních
prostředků bylo zajistit spolufinancování údržby, oprav a celkových rekonstrukcí komunikací
a cest využívaných cyklisty v rámci prioritně páteřní sítě značených cykloturistických tras
KČT. Určen byl dle zaměření především pro veřejný, ale nevylučuje ani zapojení
soukromých subjektů jako žadatelů. Maximální poskytovaná dotace byla stanovena na 50 %
uznatelných nákladů maximálně však 500 tis. Kč na jeden projekt. Tento grant by měl
vhodně doplňovat hlavní zdroje financování infrastruktury jako SFDI, IROP, MMR a jiné.
V rámci tohoto grantového programu s uzávěrkou příjmu žádostí 25. 10. 2016 bylo doručeno
celkem 13 žádostí s požadovanou celkovou podporou 4 266 tis. Kč a v rámci hodnocení
podpořeno celkem 8 žádostí. Specifická hodnotící kritéria sledovala zejména význam
komunikace v rámci sítě cyklotras a kvalitativní rozsah projektu. Přidělena byla podpora ve
výši celkové alokace grantového programu tj. 2 500 tis. Kč.
Mezi podpořenými žádostmi byly výhradně obce jako žadatelé a většina projektů byla
lokalizována na páteřní síti nebo v rámci frekventovaných cyklotras příp. cyklostezek.
Zaměření grantového programu hned v prvním roce vyhlášení splnilo očekávání garanta
i řídicího výboru. Řídící výbor doporučil jeho opětovné vyhlášení i pro rok 2017 minimálně ve
stejném objemu finančních prostředků 2 500 tis. Kč. Současně se předpokládá pro rok 2017
sloučení obou výzev GP Cyklodoprava a cykloturistika 2016 a 2016 II do jedné výzvy o třech
podprogramech.
Vypracoval: Ing. Petr Stejskal
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