Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2009
konaného 19. ledna 2009
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

6. Popelka Miloslav

2. Martinec Jan

7. Vlach Jiří

3. Medová Marie

8. Moravec Karel

4. Dračka Emil

9. Čihák Tomáš (tajemník)

5. Vystrčil Miloš (předseda)
Omluveni:
1. Lukáš Miroslav

3. Vrbka Miroslav

2. Vymazal Jaroslav
Hosté:
1. Hyský Martin

5. Pech Miroslav

2. Černá Marie

6. Ubr Kamil

3. Vichr Dušan

7. Zikánová Jana

4. Novák Václav

8. Fryšová Iveta

Program:
1. Zahájení, vzájemné seznámení členů, výměna kontaktů;
2. Rekapitulace předchozí činnosti VRR – podklad plán práce 2008;
3. Rámcové seznámení s připravovanými projekty – kofinancování v rámci ROP;
4. Rámcové seznámení s připravovanými projekty – kofinancování v rámci OPPI (a další
projekty připravované na ORR);
5. Rámcové seznámení s projekty a projektovými záměry v oblasti výchovy a vzdělávání;
6. Příprava globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina – v rámci
oblasti podpory 3. 2 OP VK – stručná informace;
7. Návrh postupu při aktualizaci SWOT analýzy kraje Vysočina a programové části Programu
rozvoje kraje Vysočina – stručná informace;
8. Program obnovy venkova v roce 2009 – informace o schválených Zásadách ZK;
9. Fond Vysočiny – stručná informace;
10. Ustanovení pracovní skupiny VRR pro projekt Zdravý kraj Vysočina a MA 21;
11. Diskuse o plánu práce VRR – v případě dohody jeho schválení;
12. Termíny dalších setkání VRR;
13. Diskuse a různé;
14. Závěr.

1. Zahájení, vzájemné seznámení členů, výměna kontaktů
M. Vystrčil, předseda VRR, přivítal přítomné a přednesl program.
Program byl upraven do této podoby:
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

1.
2.
3.
4.

Zahájení, vzájemné seznámí členů, výměna kontaktů;
Rekapitulace předchozí činnosti VRR – podklad plán práce 2008;
Rámcové seznámení s připravovanými projekty – kofinancování v rámci ROP;
Rámcové seznámení s připravovanými projekty – kofinancování v rámci OPPI (a další
projekty připravované na ORR);
5. Rámcové seznámení s projekty a projektovými záměry v oblasti výchovy a vzdělávání;
6. Ustanovení pracovní skupiny VRR pro projekt Zdravý kraj Vysočina a MA 21;
7. Příprava globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina –
v rámci oblasti podpory 3. 2 OP VK – stručná informace;
8. Návrh postupu při aktualizaci SWOT analýzy kraje Vysočina a programové části
Programu rozvoje kraje Vysočina – stručná informace;
9. Program obnovy venkova v roce 2009 – informace o schválených Zásadách ZK;
10. Fond Vysočiny – stručná informace;
11. Diskuse o plánu práce VRR – v případě dohody jeho schválení;
12. Termíny dalších setkání VRR;
13. Diskuse a různé;
14. Závěr.

Takto navržený program byl schválen 8 hlasy.
2. Rekapitulace předchozí činnosti VRR – podklad plán práce 2008
M. Černá zrekapitulovala činnost VRR v letech 2005 – 2008.
T. Čihák okomentoval podkladový materiál „Rekapitulace činnosti Výboru regionálního rozvoje
Zastupitelstva kraje Vysočina“.
3. Rámcové seznámení s připravovanými projekty – kofinancování v rámci ROP
T. Čihák okomentoval podkladový materiál „Projekty kraje předložené pro období 2007 – 2013“.
M. Vystrčil dodal, že do příštího zasedání VRR by jeden z bodů zasedání bylo seznámení
s podanými, realizovanými a připravovanými projekty. V podkladových materiálech by byla
tabulka v této podobě:
Termín zahájení, ukončení, celkový objem prostředků, kdo je předkladatelem a příspěvek EU.
I. Fryšová informovala členy výboru, že v současné době se vedou jednání o koupi pozemku na
realizaci projektu Vesmír Vysočiny.
4. Rámcové seznámení s připravovanými projekty – kofinancování v rámci OPPI (a další
projekty připravované na ORR)
I. Fryšová předala členům výboru informace o „Rámcovém seznámení s připravovanými projekty
– kofinancování v rámci OPPI“ – projekty Vědeckotechnologický park Jihlava a
Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
M. Vystrčil dodal, že na příštím zasedání bude bod týkající se Vědeckotechnologického parku
Jihlava. Odbor regionálního rozvoje připraví materiály k projednání tohoto bodu. Bude přizván i
zástupce města Jihlavy.
M. Hyský dodal, že další schůzka ohledně Vědeckotechnologického parku proběhne 4. 2. 2009
na MPO, tudíž na dalším zasedání VRR budou mít členové výboru podrobnější informace.
5. Rámcové seznámení s projekty a projektovými záměry v oblasti výchovy a vzdělávání
K. Ubr okomentoval podkladový materiál „Projektové záměry pro rok 2009 – oblast vzdělávání“.
6. Ustanovení pracovní skupiny VRR pro projekt Zdravý kraj Vysočina a MA 21
M. Černá okomentovala podkladový materiál „Ustanovení pracovní skupiny VRR pro projekt
Zdravý kraj Vysočina a MA 21“. Kraj Vysočina realizuje projekt Zdravý kraj vysočina a místní
Agendu 21 od roku 2004. Cílem je systémové zlepšení kvality života a zdraví obyvatel regionu,
zavedení a sledování udržitelného rozvoje, zlepšení ekonomické situace kraje, posílení image
kraje, posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s krajem Vysočina a zavedení standardů EU a
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OSN. Zdravý kraj a místní Agenda 21 je nedílnou součástí celkového rozvoje kraje v širším
pojetí a umožňuje systematicky komunikovat se všemi jeho cílovými skupinami.
Výbor regionálního rozvoje vyslechl informaci o projektu Zdravý kraj Vysočina a
předpokládá do příštího jednání předložení materiálu ke schválení.
Usnesení 01/01/2009/VRR
Výbor regionálního rozvoje
souhlasí
s ustavením pracovní skupiny VRR pro projekt Zdravý kraj Vysočina a MA 21 a ukládá
tajemníkovi VRR připravit na příští zasedání materiál k projednání.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Příprava globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina – v
rámci oblasti podpory 3. 2 OP VK – stručná informace
T. Čihák předal členům výboru informace o přípravě globálního grantu Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v kraji Vysočina – v rámci oblasti podpory 3. 2 OP VK (Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost).
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR
prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich
propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a
vývoji. Cílem oblasti podpory a globálního grantu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a
posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
Usnesení 02/01/2009/VRR
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
Informace o globálním grantu kraje Vysočina Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji
Vysočina v rámci oblasti podpory 3. 2 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a
vyslovuje zájem se v dostatečném předstihu seznámit s návrhem znění textu první výzvy
v rámci tohoto globálního grantu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
T. Čihák zároveň stručně shrnul výsledek 1. výzvy 3 globálních grantů v rámci prioritní osy 1
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zmínil plán na vyhlášení 2. výzvy
do těchto 3 globálních grantů.
8. Návrh postupu při aktualizaci SWOT analýzy kraje Vysočina a programové části
Programu rozvoje kraje Vysočina – stručná informace
T. Čihák informoval členy výboru o návrhu postupu při aktualizaci SWOT analýzy kraje Vysočina
a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina.
V. Novák okomentoval podkladový materiál týkající se tohoto bodu.
Kraje dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje zpracovávají v rámci své
samostatné působnosti program rozvoje svého územního obvodu, a to „podle svých potřeb
s ohledem na vyvážený rozvoj svého územního obvodu“.
K tomuto tématu se rozvinula krátká diskuse.
Usnesení 03/01/2009/VRR
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informace o „Návrhu postupu aktualizace SWOT analýzy kraje Vysočina a programové části
Programu rozvoje kraje Vysočina“.
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Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Program obnovy venkova v roce 2009 – informace o schválených Zásadách ZK
T. Čihák okomentoval podkladový materiál „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny“. Spolu s Dušanem Vichrem uvedli, že již nyní sbírají náměty na zaměření a zacílení
zásad pro rok 2010 (diskuse ohledně hranice počtu obyvatel měst a obcí, které mají možnost
požádat si o dotaci – zvýšení na 10 000 obyvatel?; provázání podmínek těchto a dalších zásad
ZK)
10. Fond Vysočiny – stručná informace
D. Vichr okomentoval podkladový materiál „Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009“.
Na toto téma se rozvinula krátká diskuse.
11. Diskuse o plánu práce VRR – v případě dohody jeho schválení
M. Vystrčil okomentoval návrh plánu činnosti VRR.
Usnesení 04/01/2009/VRR
Výbor regionálního rozvoje
schvaluje
návrh plánu činnosti na rok 2009 v upravené verzi – viz materiál VRR-11-01-2009 a
ukládá
koordinátorovi plán činnosti předložit ke schválení radě kraje a zastupitelstvu kraje.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
12. Termíny dalších setkání VRR
Další zasedání VRR se uskuteční 17. 2. 2009 od 15.00 hod.
13. Diskuse a různé
Nebyly podány náměty k diskusi.
14. Závěr
M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

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

Zapsal a zpracoval: Martin Šalanda 21. ledna 2009.
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