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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z FONDU VYSOČINY
V ROCE 2008
1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU VYSOČINY V ROCE 2008
Na druhém jednání Zastupitelstva kraje Vysočina 19. 3. 2002 v Jihlavě byl zřízen rozvojový
účelový FOND VYSOČINY (dále jen FV, příp. Fond), schválen jeho Statut a Zásady pro
poskytování podpory z Fondu (v roce 2004 byly oba dokumenty sloučeny do Statutu).
Zároveň byl zřízen monitorovací orgán Fondu – Rada Fondu - v personálním složení
odpovídajícímu radě kraje.
1.1 Alokace Fondu Vysočiny v roce 2008
V roce 2008 byly při tvorbě alokace využity tak jako v předchozích třech letech nerozdělené
prostředky z předchozího roku (10,0 mil. Kč) a FV byl dále povýšen o částku 67,1 mil. Kč
z přebytku hospodaření z roku 2007 - celková částka 77,1 mil. Kč (rozdělení prostředků
ilustruje příloha č. 1) byla přerozdělena na základě navrhovaných grantových programů a s
přihlédnutím k procentuálnímu rozložení prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich
následného čerpání prostřednictvím vyhlášených grantových programů. Alokace FV byla
schválena na jednání ZK dne 18. 12. 2007 usnesením č.0511/07/2007/ZK. Další úpravy
alokace FV již v průběhu roku neproběhly. V roce 2008 FV tedy celkem hospodařil
s „rozpočtem“ 77,1 mil. Kč.
Tab. 1. Přehled schválených alokaci Fondu Vysočiny v letech 2002-2008
Nové prostředky (mil. Kč)
Alokace FV (mil. Kč)

2002
81,4
81,4

2003
120,0
159,9

2004
4,0
93,9

2005
60,0
84,1

2006
35,1
65,5

2007
53,2
62,4

2008
67,1
77,1

Celkem
420,8
x

Sestavování alokace v předchozích letech:
2002 - v návaznosti na schvalování rozpočtu kraje byl poprvé schvalován finanční rámec FV
pro rok 2002 a to ve výši 81,4 mil. Kč. Poměrné rozdělení prostředků Fondu bylo provedeno
podle cílů a dílčích cílů Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK).
2003 - nová alokace ve výši 80,0 mil. Kč byla schválena dle pozměněného procentuálního
klíče z roku 2002, v dílčích cílech byly dále ponechány zůstatky z jednotlivých dílčích cílů z
roku 2002 (necelých 40 mil. Kč). Navíc byla v průběhu roku 2003 navýšena alokace dle
stejného klíče o dalších 40 mil. Kč, v celkovém součtu včetně zůstatků z roku 2002
hospodařil FV v roce 2003 s téměř 160 mil. Kč.
2004 - pro tento rok byly při tvorbě nové alokace využity pouze zůstatky z předchozích roku
ve výši 86,8 mil. Kč a znovu přerozděleny dle klíče: 56,8 mil. Kč (= 65,4 %) rozděleno dle
Programového doplňku 2004, 30 mil. Kč (34,6 %) dle procentuálního klíče z roku 2003.
Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 3,05 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. a
dále bylo ještě navýšeno opatření 2.4.1 o 4 mil. Kč, aby bylo umožněno v předstihu
vyhlášení 3 volnočasových GP. V roce 2004 FV celkem hospodařil celkem s 93,85 mil. Kč.
2005 – při tvorbě nové alokace využity zůstatky z předchozího roku (21,6 mil. Kč) a FV byl
dále povýšen o částku 60 mil. Kč - celková částka 81,6 mil. Kč byla přerozdělena na základě
navrhovaných grantových programů a s přihlédnutím k procentuálnímu rozložení prostředků
ve FV v předchozích letech vč. jejich následného čerpání prostřednictvím vyhlášených
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grantových programů. Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 2,5 mil. Kč od
firmy EKO-KOM, a.s. V roce 2005 FV celkem hospodařil s cca 84,1 mil. Kč.
2006 - pro tento rok byly opět při tvorbě nové alokace využity zůstatky z předchozího roku
(28 mil. Kč) a FV byl dále povýšen o částku 35,1 mil. Kč - celková částka 63,1 mil. Kč byla
přerozdělena opět na základě navrhovaných grantových programů a s přihlédnutím k
procentuálnímu rozložení prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich následného
čerpání prostřednictvím vyhlášených grantových programů. Později byla akolace ještě
zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 2,2 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. a v dílčím cíli 3.1. o 119 tis. Kč
kvůli navýšení GP Bezpečná silnice 2006. V roce 2006 FV celkem hospodařil s cca 65,5 mil.
Kč.
2007 - při tvorbě alokace opět využity nerozdělené prostředky z předchozího roku (7,8 mil.
Kč) a FV byl dále povýšen o částku 53,2 mil. Kč z přebytku hospodaření z roku 2006 celková částka 61 mil. Kč byla přerozdělena na základě navrhovaných grantových
programů.. V průběhu roku 2007 schvalovalo ZK ještě několik změn v alokaci – alokace byla
zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 2,35 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s., dále byl dílčí cíl 2.1 ponížen
o částku 1. 000.000,- Kč převodem na Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu
certifikace středních škol a dílčí cíl 2.4 byl povýšen o částku 1.000.000,- Kč převodem z
dílčího cíle 2.1 na vyhlášení GP Volný čas 2008. V roce 2007 FV celkem hospodařil s 62,35
mil. Kč.
Graf 1. Přehled schválených alokaci Fondu Vysočiny v letech 2002-2008
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1.2 Vyhlašování grantových programů Fondu Vysočiny v roce 2008
Od zřízení Fondu jsou zastupitelstvem kraje průběžně vyhlašovány grantové programy
(GP), jejichž účelem je cílené financování nejrůznějších rozvojových aktivit ze strany kraje
Vysočina. Návrhy grantových programů jsou připravovány ve spolupráci odborných komisí
rady, výborů zastupitelstva a odborů krajského úřadu (garantů programů). Všechny
vyhlášené programy vycházejí z cílů a opatření Programu rozvoje kraje Vysočina.
V roce 2008 bylo vyhlášeno celkem 29 programů v souhrnném objemu 79.224.267,- Kč.
Z nich 28 bylo vyhodnoceno k 31. 12. 2008, jeden GP bude vyhodnocen v prvním čtvrtletí
2009. Srovnání s předchozími roky ukazuje tabulka 2.
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Tab. 2. Přehled vyhlášených GP v jednotlivých letech
Počet vyhlášených grantových programů
Rok

Celkem

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Celkem

25
32
40
36
31
27
29
220

Objem vyhlášených Průměrná velikost
z toho
z toho
grantových
programů
grantového
vyhodnocených vyhodnocených v
v Kč
programu
v roce vyhlášení následujícím roce

20
25
29
29
27
25
28
183

5
7
11
7
4
2
1
37

49 022 131
72 540 000
90 449 120
74 892 089
67 500 511
60 235 000
79 224 267
493 863 118

1 960 885
2 266 875
2 261 228
2 080 336
2 177 436
2 230 926
2 731 871
2 244 832

Od začátku fungování FV do konce roku 2008 byly vyhlášeny grantové programy
v souhrnném objemu 493.863.118,- Kč. Průměrná velikost GP v roce 2008 dosáhla 2,73 mil.
Kč. Průměrná velikost grantů v letech 2002 – 2007 je vcelku vyrovnaná a pohybuje se okolo
2 mil. Kč, avšak rok 2008 je cca 0,5 mil. Kč nad průměrem, což znamená, že v roce 2008
byly vyhlašovány granty s větším objemem než v předchozích letech.
Graf 2. Počet vyhlášených grantových programů FV v jednotlivých letech
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Z grafu 2 je názorně vidět, že nejvíce vyhlášených GP bylo v roce 2004 a od té doby až do
roku 2007 docházelo každý rok k jejich poklesu. Tento trend se zastavil v roce 2008, kdy
bylo vyhlášeno o dva grantové programy více než v předchozím roce. Stále méně GP je
vyhlašováno až koncem roku, čímž klesá počet GP vyhodnocovaných až v roce
následujícím.
Programy byly během roku vyhlašovány následovně:
ZK-1-2008, 12. 2. 2008
6 GP
ZK-2-2008, 25. 3. 2008
6 GP
ZK-3-2008, 13. 5. 2008
4 GP
ZK-4-2008, 24. 6. 2008
4 GP
ZK-5-2008, 16. 9. 2008
8 GP
ZK-7-2008, 17. 12. 2008
1 GP
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S počtem vyhlášených grantových programů úzce koreluje i celkový finanční objem
vyhlášených GP v daném roce. Objem vyhlášených grantových programů byl v roce 2008
druhý nejvyšší po rekordním roce 2004 – viz graf 3.
Graf 3. Finanční objem vyhlášených GP v letech 2002-2008
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Graf 4. Počet vyhlášených GP dle jednotlivých dílčích cílů Programu rozvoje kraje
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Programy vyhlášené v roce 2008 pokrývají 10 z 18 dílčích cílů PRK – viz graf 4. V dílčích
cílech 1.1 (podpora podnikatelského prostředí), 2.1 (vzdělávání), 3.1 (doprava), 3.4 (územní
plánování), 4.1. (péče o krajinu Vysočiny), 4.3 (úspory energie), 4.4 (EVVO) a 4.5 (Agenda
21) nebyl vyhlášen žádný grantový program. S výjimkou dílčího cíle 2.1 byla v těchto dílčích
cílech schválena nulová alokace a nebylo tedy počítáno s tím, že by byl v těchto dílčích
cílech nějaký GP v průběhu roku vyhlašován.
Přehled a stručný popis programů vč. kontaktních osob zodpovědných za administraci je
uveden v příloze č. 2. Z 29 programů vyhlášených v roce 2008 bylo 25 opakovaných
z předchozích let (stejných či modifikovaných), pouze čtyři grantové programy byly nově
zaměřené (šlo o GP Prevence dětských úrazů ve školách, Zdravé stravování ve školách,
Obnova památkově chráněných území a Podpora dostupnosti služeb veřejné správy).
Souhrnný přehled všech programů z hlediska počtu uspokojených žádostí, výše podpory a
celkového objemu projektů uvádí příloha č. 3. GP jsou řazeny dle roku vyhodnocení.
Statistika čerpání FV dle dílčích cílů PRK v roce 2008 je uvedena v příloze č. 4.
Ve zprávě uváděná čísla a statistiky jsou až na výjimky vždy za 30 GP vyhodnocených
v průběhu roku 2008.
1.3 Financování
Rozdělená podpora k 31.12. 2008:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2002:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2003:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2004:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2005:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2006:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2007:
Skutečně vyplacená podpora v roce 2008:

442.486.588 Kč
18.392.869 Kč
40.613.157 Kč
55.219.925 Kč
67.149.679 Kč
61.016.349 Kč
57.283.002 Kč
56.899.860 Kč

Celková skutečně vyplacená podpora k 31. 12. 2008:

356.574.841 Kč

Všechny prostředky pro grantové programy byly schváleny v rámci finanční alokace
odsouhlasené zastupitelstvem kraje. Objem skutečně vyplacených prostředků se odvíjí od
schváleného způsobu platebních podmínek u jednotlivých programů. Většinou platí, že část
nebo celá platba je vyplácena až po skončení projektu a schválení jeho vyúčtování. Takto
jsou „blokovány“ nevyplacené prostředky ve výši cca 68,25 mil. Kč. Pouze menší část
projektů je podpořena zálohovou platbou v částečné nebo celkové výši podpory. Pouze část
prostředků v důsledku nižších skutečných celkových nákladů u projektů příjemců oproti
smluvním není vyplacena vůbec. Nevyčerpané prostředky jsou převoditelné do dalšího
kalendářního roku a zůstávají ve FV. Podrobnější rozklad financování projektů v roce 2008
podle jednotlivých GP je uveden v příloze č. 5.
1.4 Náklady spojené s činností Fondu Vysočiny
Administrace grantových programů klade nároky na pracovní sílu a zahrnuje řadu nákladů.
Příloha č. 6 představuje hlavní druhy nákladů, které se dají vyčíslit nebo odhadnout. Mnoho
úkonů se vykonává v rámci pravidelné pracovní doby a pracovní náplně zaměstnanců kraje
Vysočina a je součástí mzdových nákladů kraje – tyto náklady tvoří nejvyšší položku
z celkových nákladů. Na základě podrobného rozkladu administrace GP, který byl součástí
závěrečné zprávy za rok 2003 vychází průměrná časová náročnost 1 GP na 35-40
pracovních dnů, tj. 2 pracovní měsíce.
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Celkové náklady na provoz a administraci Fondu Vysočiny lze pouze odhadovat. Vyčíslené
celkové náklady za rok 2008 činí cca 305.906,- Kč (rok 2007 – 321.007,- Kč, rok 2006 –
359.809,- Kč, rok 2005 - 445.404,- Kč), se mzdovými náklady zaměstnanců kraje (včetně
zastřešujících činností) pak cca 3,4 mil. Kč (rok 2007 – 3,1 mil. Kč, rok 2006 – 3,5 mil. Kč,
rok 2005 – 4,15 mil. Kč), což je přibližně 4,7 % z rozdělené částky 72 mil. Kč (rok 2007 –
5,0 % z rozdělené částky 61,5 mil. Kč, rok 2006 – 5,5 % z rozdělené částky 63,5 mil. Kč, rok
2005 – 4,9 % z rozdělené částky 84,5 mil. Kč). Oproti roku 2007 se celkové náklady zvýšily o
cca 328 tis. Kč a to zejména díky tomu, že byly aktualizovány údaje týkající se osobních a
věcných nákladů na zaměstnance, rovněž byl vyhodnocen o jeden GP více než
v předchozím roce. Z nákladů již třetím rokem zcela vypadla inzerce, protože veškerou
inzerci umísťujeme prioritně do našich krajských novin. Rovněž došlo ke snížení nákladů na
samolepky, které bylo způsobeno výběrem levnějšího výrobce a nákupem ve větším
množství. Všechny tyto náklady jsou vynakládány mimo rozpočet Fondu. Jedná se o částku
nezanedbatelnou, přesto by se jiným způsobem těžko rozprostřela podpora na 1 024
nejrůznějších projektů v rámci celého kraje Vysočina. V přepočtu na počet žádostí se jedná
cca o 3 305 Kč na administraci jednoho schváleného projektu (v roce 2007 – 3 181 Kč, v
roce 2006 – 4 092 Kč, v roce 2005 – 3 290 Kč), případně 2 088 Kč na jednu došlou žádost (v
roce 2007 – 1 676 Kč, v roce 2006 – 2 104 Kč, v roce 2005 – 1 840 Kč), jichž bylo celkem 1
621.
Do vyhodnocování projektů se zapojilo celkem 133 hodnotitelů, z toho 31 zastupitelů, 22
členů výborů zastupitelstva a komisí rady kraje (nezastupitelé) a 80 (!) dalších hodnotitelů.
Zástupců garanta grantových programů s právem hlasovacím či poradním bylo celkem 28
(viz příloha č. 8). Odměny za jejich práci v roce 2008 činí celkem 148.500,- Kč, z toho na
členy řídících výborů připadá 110.000,- Kč. Z jiného úhlu pohledu lze uvést, že cca 40 %
hodnotitelů se do práce pro kraj zapojuje v různých orgánech pravidelně, pro cca 60 % „nově
příchozích“ to byla příležitost seznámit se lépe s činností samosprávy i úřadu. Je ale velmi
pravděpodobné, že velké množství členů ŘV, kteří nejsou členem žádného orgánu kraje,
nehodnotilo projekty v ŘV poprvé.
2. MONITORING FONDU VYSOČINY
2.1 Rada Fondu Vysočiny
Rada Fondu Vysočiny (RF) zasedala v roce 2008 pouze jednou a to dne 11. 3. Na tomto
prvním jednání v kalendářním roce se rada fondu zabývala již tradičně projednáním
Závěrečné zprávy a to za rok 2007. Tuto zprávu následně projednávalo i krajské
zastupitelstvo dne 25. 3. 2008.
Vzhledem k tomu, že rada fondu personálně svým složením odpovídá Radě kraje Vysočina,
došlo na základě výsledků krajských voleb ke kompletní obměně členů rady fondu. Tradiční
zasedání zabývající se koncem roku alokací FV bylo díky této změně přesunuto až na
začátek roku 2009 (13. 1. 2009). Noví radní tak měli více času seznámit se s navrhovanými
grantovými programy na rok 2009. Alokace FV tak nebyla obdobně jako v předchozích dvou
letech projednávána současně s rozpočtem kraje.
Další zasedání, které probíhaly v průběhu roku v předchozích letech se týkaly vyhodnocení
připomínek k Fondu Vysočiny ze strany garantů, žadatelů, zastupitelů, členů řídicích výborů
či oddělení interního auditu a odboru kontroly, kdy došlo po jejich projednání k úpravám řady
základních dokumentů FV. Změny v těchto dokumentech zejména po připomínkách odboru
kontroly a na základě setkání garantů (viz níže) byly projednávány radou fondu až začátku
roku 2009. Znamená to, že rok 2008 byl prvním rokem, kdy nebylo zasahováno do
dokumentů jako jsou např. šablona Výzvy k předkládání projektů, rámcová Smlouva o
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poskytnutí podpory či formulář žádosti o poskytnutí podpory, což jistě přispělo k
větší přehlednosti systému ze strany žadatelů i garantů.
2.2 Setkání garantů grantových programů Fondu Vysočiny
Po roční pauze proběhlo v roce 2008 opět setkání garantů a to dne 19. 6. 2008. Setkání se
účastnil i gesční radní FV pan Jaroslav Hulák. Účelem setkání byla výměna zkušeností mezi
garanty týkající se přípravy a administrace grantových programů a informovat garanty o
připravovaných změnách v rámci FV.
Petr Pavlinec představil přítomným garantům systém eDotace, který umožňuje žadatelům
podat žádost do FV elektronicky. Žádost žadatel vyplní v programu 602XML Filler a buď ji
zašle na KrÚ vytištěnou prostřednictvím pošty nebo ji může zaslat přímo elektronicky
prostřednictvím e-mailu. Tento systém je testován na grantových programech odboru
informatiky od 2. pololetí 2008. Zájem ze strany žadatelů podávat žádosti elektronicky je
však zatím minimální. Výhledově je předpokládáno, že žadatelé budou moci předkládat
žádosti do všech grantových programů FV elektronicky a to v souvislosti se zákonem o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb., který vstoupí
v platnost od 1. 7. 2009. Od tohoto data bude nutné orgánům veřejné správy umožnit
doručování písemností prostřednictvím datové schránky. Tato změna bude mít dopad na
všechny grantové programy vyhlašované po tomto datu. Bezproblémový přechod na tento
systém se jeví jako prioritní úkol pro rok 2009.
Garantům byly představeny aktuální úpravy v databázi FV (viz kapitola 2.7) Tyto změny v
databázi byly doplněny do metodické příručky pro garanty, aby se s nimi mohli seznámit
všichni garanti. Na setkání garantů byla také diskutována problematika povinných příloh,
které se týkají dokládání právní subjektivity žadatelů. Po dohodě s právním oddělením OSŘ
byly srovnány a přesněji naformulovány doklady k prokazování právní subjektivity
jednotlivých žadatelů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o formální změny, nemusela
být upravená šablona Výzvy předložena ke schválení RF.
Ze strany garantů zazněl požadavek na případné proškolení v ekonomických záležitostech
(účetnictví) - zejména kontrolu vyúčtování provádějí samostatní referenti, kteří ne vždy mají
zkušenosti s ekonomickými záležitostmi. Ve shodě bylo doporučeno garantům, aby věnovali
více pozornosti při formulaci přijatelných a nepřijatelných výdajů při přípravě Výzvy. Bylo
domluveno, že s konzultacemi při přípravě Výzev či při řešení sporných případů u
závěrečných vyúčtování se můžou garanti obracet na odbor kontroly.
V návaznosti na tento problém se většina garantů zúčastnila školení týkající se Zákona č.
320/201 Sb., o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., které se konalo dne
23. 9. v kongresovém sále, kde část tohoto semináře byla věnována problematice kontrol
u FV. Předpokládá se, že součástí dalšího setkání garantů bude školení o základních
ekonomických záležitostech se zaměřením na účetní problematiku a finanční kontrolu.
Na základě požadavku garantů bylo zřízeno na intranetu diskusní fórum, kde mají garanti
možnost vyměňovat si zkušenosti s řešením problémů, se kterými se setkali. Fórum bylo
založeno v červenci 2008.
Závěrem bylo dohodnuto, že setkání garantů je přínosné a mělo by proběhnout minimálně
jednou ročně.
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2.3 Předkládání výzev grantových programů a výběr projektů - připomínky
Níže je uvedeno několik poznámek (připomínek) k předkládání výzev grantových programů a
k výběrů projektů. Jde spíše o procesní záležitosti – většina z nich platí trvale. Těmto
připomínkám je vhodné věnovat zvýšenou pozornost zejména ze strany garantů programu.
Předkládání výzev grantových programů - připomínky:
- některé programy mají spíše charakter Zásad ZK (systémová podpora, kdy jsou
uspokojeni všichni žadatelé, kteří splní určité podmínky) než grantového programu
(dochází k souboji projektů a podporu dostávají jen nejlepší z nich)
- zacílení grantového programu (má vliv na případné převisy či naopak na nedočerpání
alokace GP); někdy obtížně nastavitelné zejména u nových programů, kdy se těžko
odhaduje zájem o daný program
- časový harmonogram u podpořených projektů nastavených výzvou (u některých GP
je vysoký počet žádostí žadatelů o prodloužení doby realizace, které musí
projednávat RK)
- u GP s velkými převisy je třeba zvážit, zda umožnit jednomu žadateli předkládat více
projektů a naopak; další regulační vliv na počet žádostí může mít i vyšší spoluúčast
žadatele
- jednou z opakujících se chyb je podcenění vymezení přijatelných a nepřijatelných
výdajů garantem programů – vliv na rozpočet a skladu projektů – přesné vymezení
předchází problémům při kontrolách závěrečných vyhodnocení a vyúčtování projektů
– jde o zbytečně se opakující problémy, které by bylo možné řešit zapracováním do
výzvy v dalším kole stejného programu
- vazba výzev na smlouvu o poskytnutí podpory – do smluv je třeba pečlivě zapracovat
specifické podmínky daných programů (zejména vymezení přijatelných a
nepřijatelných výdajů, příp. další požadavky na příjemce podpory)
- na kvalitu předkládaných výzev mohou mít vliv i odchody kvalifikovaných a zkušených
pracovníků (zástupců garanta) z úřadu – nedostatečné znalosti nových garantů
můžou ovlivnit i kvalitu a průběh administrace grantových programů
Výběr projektů - připomínky:
- vhodná účast obou zástupců garanta při vyhodnocování administrativního souladu
(eliminace případných chyb, korupčního jednání)
- zasedání ŘV je část procesu s nejvyšším rizikovým faktorem (potenciální rizika se
odvíjí zejména od výběru hodnotitelů - odbornost, zájem/účast, nestrannost,
zachování mlčenlivosti) - na výběr hodnotitelů je třeba klást vyšší důraz zejména po
snížení počtu členů ŘV z 11 na 9
- vzhledem k bodování žádostí je důležité snažit se udržet při hodnocení stejnou
náročnost (přísnost) tzv. stejný metr; více hodnotitelů jedné žádosti zaručuje větší
objektivitu hodnocení
- problematické hodnocení jednotlivých projektů členy výboru, kteří se neúčastní
zasedání ŘV (předávání žádostí k hodnocení, informací o tom jak hodnotit apod.)
- hodnocení závisí i na přístupu a kvalitní přípravě garantů na zasedání ŘV (někteří
garanti praktikují podrobnou „kuchařku“ pro hodnotitele – podrobné rozpracování
jednotlivých kritérií – tj. nejen specifických)
2.4 Vyhodnocené grantové programy v roce 2008 z pohledu statistiky
V roce 2008 bylo vyhodnoceno celkem 30 grantových programů – v rámci těchto
programů byla podpora přidělena z 1 621 došlých žádostí 1 024 žadatelům. V řídícím výboru
neboli žádostí v administrativním souladu bylo hodnoceno celkem 1 240 (tj. 76,5 %
z podaných žádostí).
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Od roku 2002 již krajský úřad přijal téměř 12 tis. žádostí z nichž s cca 6,5 tisícem byla
uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.
Graf. 5. Přehled administrovaných žádostí v letech 2002-2008
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Nejvyšší počet žádostí již tradičně přichází na programy podporující volnočasové aktivity a
sport (v roce 2008 bylo vyhodnoceno pět takto zaměřených GP s počtem žádostí 643 - tj.
v průměru téměř 129 žádosti na 1 GP). Průměrný počet žádostí na jeden GP byl přitom 54
žádosti (v roce 2007 – 62,9 žádosti, v roce 2006 – 48,9 žádosti). Více jak sto žádostí
zaznamenalo celkem 6 grantových programů. U osmi grantových programů se naopak sešlo
méně jak 20 žádostí a řídící výbor měl tím pádem „relativně snadnou“ úlohu při
vyhodnocování.
Nejvyšší počet žádostí v roce 2008 (TOP 3):
1. Jednorázové akce 2008
2. Sportoviště 2008
3. Volný čas 2009

209
148
127

Nejnižší počet žádostí v roce 2008 (TOP 3):
1. Rekultivace starých skládek 2008
2. Metropolitní sítě VIII - 2008
3. Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008

1
8
10

V rámci těchto vyhodnocených programů požadovali žadatelé celkem 110,6 mil. Kč.
Rozdělená podpora pak činila celkem 72,014 mil. Kč, což bylo nejvíce za poslední tři roky a
zároveň druhá nejvyšší částka za dobu fungování FV. Srovnání požadované a přidělené
podpory ukazuje graf 6.
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Graf 6. Přidělená a požadovaná podpora za vyhodnocené GP v letech 2002-2008
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Vůbec nejnižší procento uspokojených žádostí bylo u GP Prevence dětských úrazů ve
školách 2008 (41,2 %), v rámci kterého bylo pro nejrůznější základní a střední školy, díky
vysokým převisům, velmi obtížné uspět. Méně než 50 % uspokojených žádostí měly již jen tři
další programy. Naopak více jak ¾ úspěšnost u žadatelů byla zjištěna u 14 grantových
programů – u tří grantových programů dokonce uspěli všichni žadatelé, kteří předložili
žádost, u dalších deseti grantových programů byly uspokojeni všichni žadatelé, kteří prošli
administrativním souladem. Celkově se oproti roku 2007 výrazně zvýšilo procento
uspokojených žádostí z 52,7 % na 63,2 % (dlouhodobě – 54,3 %).
Nejnižší procento uspokojených žádostí v roce 2008 (TOP 3):
1. Prevence dětských úrazů ve školách 2008
2. Bydlete na venkově 2008
3. Popularizace a vzdělávání v oblasti inf. technologií 2008

41,2 %
47,4 %
48,1 %

Nejvyšší procento uspokojených žádostí v roce 2008 (TOP 3):
1. Rekultivace starých skládek 2008
100,0 %
2. Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008
100,0 %
3. Bioodpady 2008/II
100,0 %
Procento uspokojených finančních požadavků korespondovalo úzce s procentem
uspokojených žádostí – „rekordní“ bylo v tomto směru u GP Regionální kultura VII. a
Popularizace a vzdělávání v oblasti IT, kde nedosáhlo ani 50 %. U 14 grantů bylo naopak
uspokojeno více jak 80 % všech finančních požadavků. U celkového procenta uspokojených
finančních požadavků za rok 2008 došlo oproti roku 2007 ke zvýšení na 65,1 % (2007 – 54,5
%, 2006 - 55,3 %, dlouhodobě – 50 %), a jde tedy ve srovnání s předchozími roky o vysokou
hodnotu, což přispívá k zachování dobrého jména kraje.
Nejnižší procento uspokojených finančních požadavků v roce 2008 (TOP 3):
1. Regionální kultura VII.
48,1 %
2. Popularizace a vzdělávání v oblasti inf. technologií - 2008
49,7 %
3. Rozvoj malých podnikatelů ve vybr. regionech 2008 – I.
50,2 %
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Nejvyšší procento uspokojených finančních požadavků v roce 2008 (TOP 3):
1. Rekultivace starých skládek 2008
100,0 %
2. Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008
100,0 %
3. Bioodpady 2008/II
99,1 %
V absolutních číslech byl nejvyšší převis u GP Čistá voda 2008 a to o 8,3 mil. Kč více než
byla alokace programu, velký převis byl rovněž u GP Rozvoj malých podnikatelů ve vybr.
regionech 2008 – I. a to o téměř 6 mil. Kč. U 7 GP byla alokovaná částka rozdělena bez
zůstatků (v roce 2007 u 13 programů). Nejnižší čerpání grantu bylo u grantových programů
Rekultivace starých skládek 2008 (2,2 %), Metropolitní sítě VIII - 2008 (14,8 %) a u GP
Vysočina bez bariér (43,6 %). Průměrně bylo u GP rozděleno 86,4 % z alokovaných částek znamená to, že ne všechny GP se podařilo ideálně nastavit.
Průměrná výše vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč vydanou z FV dosáhla v roce 2008
za vyhodnocené programy 2,28 Kč (rok 2007 – 1,91, rok 2006 – 1,70 Kč, rok 2005 – 2,27
Kč). Znamená to, že ke každé koruně vydané z FV přidají žadatelé ze svého více jak další
dvě koruny.
Nejvyšší poměr vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč z FV v roce 2008 (TOP 3):
1. Prevence kriminality 2008*
10,70 Kč
2. Sportoviště 2008
5,77 Kč
3. Regionální kultura VII.
3,15 Kč
*Vysoký poměr u GP Prevence kriminality 2008 ovlivnil jeden celostátní projekt s vysokými náklady.

Nejnižší poměr vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč z FV v roce 2008 (TOP 3):
1. Zdravé stravování ve školách 2008
0,43 Kč
2. Prevence dětských úrazů ve školách 2008
0,83 Kč
3. Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008
1,11 Kč
3. Popularizace a vzdělávání v oblasti inf. technologií – 2008
1,11 Kč
Graf 7. Objem zrealizovaných projektů s podporou z FV v letech 2002-2008
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Celkový objem zrealizovaných projektů u grantových programů vyhodnocených v roce
2008 by měl dle podepsaných smluv o poskytnutí podpory dosáhnou za předpokladu
realizace všech podpořených projektů výše 236.104.705,- Kč. Nejvíce se na této sumě podílí
projekty z GP Sportoviště (27,1 mil. Kč) a GP Čistá voda 2008 (24,4 mil. Kč).
Od roku 2002 již byla přidělena podpora ve výši 442,5 mil. Kč a vlastní podíl žadatelů
by měl činit 972,2 mil. Kč – objem všech zrealizovaných projektů by se tedy měl blížit
1,415 mld. Kč.
Podrobná statistika za jednotlivé grantové programy řazené dle roku vyhodnocení je
obsahem přílohy č. 3. Na závěr této přílohy je uvedeno srovnání jednotlivých roků.
2.5 Stručné hodnocení jednotlivých grantových programů
GP 189. Volný čas 2008 – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit
- tradiční GP s vysokým počtem žádostí (122); Řídící výbor upozornil na zvyšující se
množství žádostí z oblasti sportu po zrušení grantového programu „Sport pro všechny“;
grantový program poukazuje na existenci velice pestré a aktivní činnosti v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže v našem kraji a na zájem dětí a mládeže se akcí
účastnit a aktivně trávit svůj volný čas
GP 190. Regionální kultura VII. – program na podporu kulturních akcí v oblasti
neprofesionálního umění
- již sedmé kolo oblíbeného GP pro pořadatele kulturních akcí v kraji Vysočina; více jak sto
žádostí – uspokojena cca polovina; jeden z GP, který generuje nejvíce prostředků žadatele
na 1 Kč vydanou z FV; GP rozvíjí kulturní život regionu a podporuje občanskou
sounáležitost; podporuje vznik nových kulturních akcí navazujících na tradice kraje; vybrané
kulturní akce se budou i v letošním roce ucházet o umístění v anketě Zlatá jeřabina 2008,
která ocení nejlepší kulturní počiny v této oblasti za rok 2008
GP 192. Metropolitní sítě – VIII - 2008 – program na podporu komunikační
infrastruktury orgánů veřejné správy
- tentokrát program vyhlášen pouze pro obce do 1 500 obyvatel; přijato pouze osm žádostí;
zbylé prostředky byly použity na vyhlášení dalšího kola tohoto programu, které však bylo
otevřeno všem obcím v kraji Vysočina bez omezení velikosti; program zaměřen zejména na
budování širokopásmových sítí a sítí středního dosahu vč. zpřístupnění kvalitního připojení
typu broadband domácnostem v obcích kraje Vysočina; program byl zaměřen také na tvorbu
projektové dokumentace, tato možnost je však využívána minimálně
GP 193. Rozvoj malých podnikatelů 2008 – I. – program na zvýšení
konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení
technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor
- I. kolo určeno pro žadatele z obvodů obcí s rozšířenou působností s vyšší mírou
nezaměstnanosti (Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Telč, Žďár nad
Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě); třetí nejnižší procento
uspokojených finančních požadavků; převažují žadatelů z dřevozpracujících, stavebních a
kovoobráběcí firem; podpora směřovala většinou na nákup modernějších a výkonnějších
technologií; GP přispívá k udržení či zvýšení zaměstnanosti v regionu
GP 194. Jednorázové akce 2008 – program na podporu jednorázových
volnočasových a sportovních aktivit
- opět nejvyšší absolutní počet žádostí (209); dva podprogramy – volnočasové a sporrtovní
aktivity pro děti a mládež (A) a pro širokou veřejnost (B); z hlediska obsahu byly podpořené
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projekty zaměřeny na různé akce: oslavy výročí, srazy rodáků, velikonoční a vánoční oslavy,
slavnosti měst a obcí, zábavné soutěže, turnaje, závody, poháry, dětské dny, karnevaly, letní
dílny, akce pro rodiny s dětmi atd.; mezi žadateli převažuji nejrůznější občanská sdružení;
podpora jednorázových volnočasových a sportovních aktivit propaguje účelné trávení
volného času s aktivním zapojením široké veřejnosti
GP 195. Sportoviště 2008 – program na podporu výstavby a údržby sportovních a
tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina
- GP s velkým převisem požadavků; druhý nejvyšší počet žádostí; GP měl opět dva
podprogramy - podprogram A byl zaměřen na drobné úpravy a opravy sportovišť a
sportovních areálů (opravy plotů, sociálních zařízení, opravy nátěrů, apod.), podprogramu B
byl směřován na vetší investiční akce (modernizace a rekonstrukce sportovních a
tělovýchovných zařízení); GP, který generuje nejvíce prostředků žadatele na 1 Kč vydanou
z FV
GP 196. Diagnóza památek 2008 – program na podporu zpracování předprojektové
dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina
- druhé kolo tohoto GP; uspokojeni všichni žadatelé, kteří prošli administrativním souladem;
GP byl určený pro vlastníky kulturních památek se zaměřením na zpracování předprojektové
dokumentace obnovy kulturních památek - žádosti byly zaměřeny na stavebně historické,
restaurátorské, statické, mykologické a další průzkumy objektů, které slouží jako podklady
k zajištění kvality a hospodárnosti následných projektových a prováděcích prací
GP 197. Čistá voda 2008 - program na podporu studií nebo projektových dokumentací
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod
- každoročně vyhlašovaný GP doprovází vysoký převis požadavků; vysoký absolutní podíl
úspěšných žadatelů (objem zrealizovaných projektů přesahuje 24 mil. Kč); projektové
dokumentace jsou velice nákladné a pro menší obce i finančně hůře dostupné (v dostatečné
míře je nepodporují jiné dotační tituly), přičemž finanční náročnost těchto projektových
dokumentací dosahuje často i několik milionů Kč; většina těchto PD slouží jako nutný
podklad pro žádosti o finanční prostředky, ať už z fondů EU nebo státního rozpočtu; žadateli
jsou ve většině případů samotné obce, v několika málo případech svazky obcí
GP 198. Bydlete na venkově 2008 - program na podporu zpracování projektové
dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně technickou
infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v městech a obcích do 2000 obyvatel
kraje Vysočina
- 6 kolo tohoto GP vyhlášeno po roční pauze; uspokojena necelá polovina žadatelů;
projektová dokumentace vzniklá s podporou kraje v rámci tohoto grantového programu
stimuluje obce v jejich navazující snaze o získání podpory na vlastní realizaci jejich záměrů
v oblasti bydlení v rámci státních programů na podporu bydlení; většina podpořených
projektových dokumentací se týkala budování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných
domů
GP 199. Prevence dětských úrazů ve školách 2008 - program na zvyšování
standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik
- nový GP; nejnižší procento uspokojených žádostí z vyhodnocených programů (41.2 %);
zaměřený na dlouhodobé preventivní projekty i jednorázové aktivity - realizace vzdělávacích
a výchovných programů pro prevenci dětských úrazů, příprava a tisk výchovných materiálů,
nákup pomůcek pro výuku a prevenci úrazů, nákup pomůcek k provádění první pomoci,
proškolení pedagogů a vychovatelů v akreditovaných kursech první pomoci, dopravní
výchova na dětských hřištích, realizace preventivních akcí s rodiči dětí a podpora „peer“
programů a aktivit; většina žadatelů jsou základní školy
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GP 200. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008 – program na podporu
budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
- opakovaný GP; poprvé program rozdělen na 2 podprogramy – podprogram A byl zaměřen
na výstavbu a modernizaci infrastruktury využitelné v letní sezóně a podprogram B pak na
budování a údržbu lyžařských běžeckých tratí a modernizaci sjezdových lyžařských areálů;
podpořené projekty byly zaměřeny zejména na zvýšení výroby technického sněhu, běžecké
tratě, pěší turistické a naučné stezky (instalace informačních a mapových tabulí,
odpočinkové mobiliáře) a na modernizaci cyklotras a hipotras
GP 201. Zdravé stravování ve školách 2008 – program na podporu zdravého
školního stravování
- nový GP; uspokojeny všechny žádosti, které prošly administrativním souladem; cílem
programu bylo zlepšení informovanosti žáků, učitelů a pracovníků školního stravování o
zdravé výživě; v rámci projektů proběhly nejrůznější besedy, schůzky a kroužků pro žáky,
byly podávány nejenom regionální potraviny, ale i biopotraviny a celá řada produktů zdravé
výživy; 3 školy vytvořily vzdělávací a výchovný program pro žáky; aktivity se dotkly 278 dětí
z mateřských škol, 6 007 žáků základních škol a 450 žáků a studentů středních škol
GP 202. Mezinárodní projekty 2008 – program na podporu mezinárodních aktivit pro
děti a mládež
- GP vyhlášen podruhé po dvouleté přestávce; cca 60 % uspokojených projektů; projekty
nejčastěji zaměřeny na školní výměnné pobyty, neformální setkání dětí a mládeže a projekty
s kulturním tématem; organizace, se kterými žadatelé v projektech spolupracují, pocházely
zejména z Německa, Slovenska a Francie, ale objevily se i projekty se vzdálenějšími
zeměmi – např. Kanada či Izrael; mezi žadateli nejvíce zastoupeny školy
GP 203. Rekultivace starých skládek 2008 – program na podporu minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady
- nový GP; cílem GP bylo podpořit realizace rekultivací starých skládek a současně i
projektových dokumentací pro rekultivace starých skládek s celkovým rozpočtem do 500 tis.
jako doplněk k dotačnímu titulu OP ŽP; zájem projevil pouze jediný žadatel; zůstatek
prostředků byl využit na vyhlášení II. kola GP Bioodpady 2008
GP 204. Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008 –
program na podporu informační gramotnosti a rozvoje komunikační infrastruktury
- modifikovaný program; dva podprogramy – A (popularizace v IT) a B (vzdělávání v
oblasti IT); druhé nejnižší procento uspokojených finančních požadavků; projekty zaměřené
především na populární práci s počítačem, mezigenerační vzdělávání v oblasti IT,
modernizace učeben; kuriózní byl projekt zaměřený na využití IT v ornitologickém výzkumu;
největší ohlas měly především vzdělávací projekty
GP 205. Rozvoj malých podnikatelů 2008 – II. – program na zvýšení
konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení
technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor
- II. kolo určeno pro žadatele z obvodů obcí s rozšířenou působností s nižší mírou
nezaměstnaností (Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Pelhřimov, Pacov, Světlá
nad Sázavou a Velké Meziříčí); uspokojeni všichni žadatelé, kteří prošli administrativním
souladem; převažují žadatelé z dřevozpracujících, stavebních a kovoobráběcí firem;
podpora směřovala většinou na nákup modernějších a výkonnějších technologií; GP přispívá
k udržení či zvýšení zaměstnanosti v regionu
GP 206. Klenotnice Vysočiny 2008 – program na podporu kulturních aktivit v oblasti
movitého kulturního dědictví
- po dvou letech se opakující program (GP se střídá s programem „Líbí se nám v knihovně “);
podporovány subjekty, které mají za úkol pečovat o sbírkový fond; podpora je určena na
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restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů a dále na zlepšení výstavní
činnosti formou rozšiřování a zkvalitňování stávajících muzejních, galerijních či jiných veřejně
přístupných expozic nebo na tvorbu nových, moderních a přitažlivých expozic; většina
žadatelů byla z řad příspěvkových organizací měst a obcí
GP 207. Bioodpady 2008 – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání
s bioodpadem
- čtvrtý ročník roku tohoto GP; uspokojena většina žádostí; GP podporoval projekty
zaměřené na nákup nádob na bioodpad nebo nákup kompostérů provázané s informační
kampaní k problematice bioodpadů; velký zájem byl zejména o kompostéry, které žadatelé
z řad obcí následně zapůjčují nebo pronajímají svým občanům
GP 208. Prevence kriminality 2008 – program na podporu specifických programů
prevence kriminality
- opakovaný grant; GP motivoval subjekty k vytváření programů specifické prevence
kriminality a to nejen u NNO, ale i u škol a výchovných zařízení; podpořené programy byly
zaměřeny převážně na školní mládež nebo nezletilé a mladistvé obecně, jen okrajově byly
zaměřeny na rizikovou skupinu dospělého obyvatelstva, případně na širokou veřejnost;
programy byly zaměřeny na oběti (4 projekty) i na pachatele trestných činů (16 projektů)
GP 209. Rozvoj vesnice 2008 - program na podporu projektů v oblasti obnovy a
rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny
- osmé opakování tohoto GP; více jak 80 % uspokojených žadatelů; menší zájem než
v předchozích letech; GP byl opět zaměřen na podporu projektů v oblasti obnovy místních
komunikací (rekonstrukce nebo opravy); GP funguje jako doplněk Programu obnovy venkova
Vysočiny; realizace probíhá pouze v místních částech měst a obcí s minimálně 20-ti trvale
bydlícími obyvateli; pro rok 2009 se předpokládá rozšíření o související chodníky
GP 210. Edice Vysočiny VI. – program na podporu edičních počinů s vazbou na
kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny
- již pošesté vyhlášený GP; stabilní počet cca 40-50 žádostí; podporovány subjekty, které
hodlají vydat publikace odborné a populárně-naučné povahy o významných osobnostech,
historických událostech, kulturním a přírodním dědictví kraje Vysočina; knihy jsou
prezentovány v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě a v knihovnách dalších
organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury
GP 211. Vysočina bez bariér 2008 – program na podporu při odstraňování bariér pro
zdravotně postižené na území kraje Vysočina
- opakování GP z roku 2004; malý zájem – rozdělena jen necelá polovina alokace GP; nově
dva podprogramy – podprogram A byl zaměřen na zpracování generelů bezbariérových tras
(vyhlášen jako samostatný program v roce 2006), podprogram B pak na financování
investičních akcí v oblasti odstraňování bariér a budování bezbariérových tras; většina
žadatelů z řad měst a obcí
GP 212. Obnova památkově chráněných území – program na podporu obnovy
nepamátkových objektů na území městských památkových rezervací a zón
- nový grantový program; uspokojena většina žádostí; podpora obnovy historicky a
památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů, které nejsou kulturními
památkami, ale nacházejí se v památkově chráněných územích (městských památkových
rezervacích nebo městských památkových zónách); nejvíce úspěšných projektů bylo
předloženo městy a obcemi a fyzickými osobami
GP 213. Volný čas 2009 – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit
- opět vysoký počet žádostí (127); uspokojena cca ½ žadatelů; podpora dlouhodobých
volnočasových aktivit obyvatel regionu, se zvláštním zaměřením na děti a mládež; mezi
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žadateli byla nejvíce zastoupena občanská sdružení, dalšími žadateli byly školy, školská
zařízení, církevní organizace a obecně prospěšné společnosti; dle názoru OŠMS i řídícího
výboru byla podpořena celá řada velmi kvalitních a zajímavých projektů
GP 214. Bioodpady 2008/II – program na podporu tvorby uceleného systému
nakládání s bioodpadem
- druhé kolo tohoto GP v jednom roce bylo vyhlášeno díky zůstatku prostředků z GP
Rekultivace starých skládek 2008; jeden ze tří GP, kde byly uspokojeny všechny předložené
žádosti; GP opět podporoval nákup nádob na bioodpad nebo nákup kompostérů vč.
provázané informační kampaně k problematice bioodpadů; velký zájem byl znovu o
kompostéry, které žadatelé z řad obcí následně zapůjčují nebo pronajímají svým občanům
GP 215. Webové stránky pro všechny II – aktivní weby 2008 – program na podporu
rozvoje komunikační infrastruktury
- díky úpravě zaměření grantového programu klesl počet žadatelů oproti roku 2007 na cca
polovinu (pokles ze 155 na 72) - již nebyla podporována tvorba nových stránek, ale pouze
podpora úprav a dalšího zlepšování webových stránek; uspokojeny všechny žádosti, které
prošly administrativním souladem; mezi úspěšnými žadateli se již tradičně objevují i vítězové
soutěže Zlatý erb (soutěž o nejlepší www stránky samospráv)
GP 216. Metropolitní sítě – IX 2008 – program na podporu komunikační infrastruktury
orgánů veřejné správy
- druhé kolo stejného GP v jednom roce; po předchozím omezení (pouze pro obce do 1 500
obyvatel) byl program otevřen všem žadatelům z řad obcí kraje - překvapivě i přes avizovaný
ohlas bylo přijato pouze 11 projektů; žádosti byly zaměřeny nejčastěji na rozšiřování nebo
modernizaci stávajících sítí, případně zřizování hotspotů; zejména žadatelé z řad menších
obcí zdůrazňovali nevýhodnost v poměru podpory z FV (40 %) a vlastního podílu (60 %)
GP 217. Bezpečnost ICT a archivace dat 2008 – program na podporu rozvoje
bezpečnost ISVS a komunikační infrastruktury
- obdobný zájem žadatelů jako v loňském roce; GP byl tématicky členěn na dva
podprogramy - bezpečnost ICT (A) a archivace dat (B); program byl zaměřen na témata jako
zavedení ochrany ICT v oblasti antivirové, antispamové a antispywarové, aktualizace
operačních systémů, síťová bezpečnost, zálohování, redundance dat a síťových infrastruktur
a prevence; podpořeny byly i projekty, které pomocí softwarových, hardwarových nebo
organizačních opatření zvýšily úroveň bezpečnosti ICT samosprávy a jimi zřizovaných
organizací
GP 218. GIS VIII - 2008 – program na podporu geoinformační infrastruktury, vytváření
a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině
- tradiční GP opět opustil zavedené schéma čtyř titulů a nezahrnul titul zaměřený na
technickou infrastrukturu (počítače, servery, grafické periferie, ...); kvalita podaných projektů
GIS si drží solidní úroveň - tematicky byly velice zajímavé projekty univerzity vyučující GIS;
projekty byly zaměřeny zejména na využití GISu v praxi a jeho aplikace a využití např.
v turistickém ruchu; na ŘV byla diskutována další podoba grantu GIS – stávající systém
několika titulů v jedné výzvě se jeví jako nevyhovující a znění výzvy pro žadatele nepříliš
srozumitelné; v roce 2009 bude GP zpracován jinou formou
GP 219. Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008 – program na podporu
míst s veřejně poskytovaným internetem a rozvoj kontaktních míst veřejné správy
- nový GP; jeden ze tří grantů, kde byly uspokojeny všechny předložené žádosti; cílem
programu byl rozvoj míst s veřejně poskytovaným internetem, zvýšení dostupnosti služeb
veřejné správy prostřednictvím kontaktních míst, zřízení on-line služeb a zavedení
technologií zákaznického přístupu – kontaktní centra, call centra, internetová telefonie,

17

asistovaný web, samoobslužné kiosky, nasazení CRM systémů, podpora alternativních
způsobů komunikace, podpora komunikačních kanálů pro znevýhodněné skupiny apod.
Podrobnější hodnocení těchto GP ze strany garantů je obsahem přílohy č. 9.
Dle Statutu účelového Fondu Vysočiny má závěrečná zpráva obsahovat také přehled
podpořených projektů. Přehledy za jednotlivé vyhodnocené grantové programy jsou
uvedeny na veřejně přístupných stránkách FV - odkaz „Vyhodnocené programy“.
2.6 Monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola
Odbor kontroly vykonal v roce 2008 celkem 21 následných veřejnosprávních kontrol na místě
u příjemců veřejných finančních podpor z Fondu Vysočiny. Použití podpor z Fondu Vysočiny
bylo kontrolováno také u některých příspěvkových organizací zřízených krajem v
rámci kontrol jejich hospodaření. Následné kontroly byly provedeny u vybraného vzorku akcí
tak, aby zahrnuly minimálně 5 % z celkového ročního objemu poskytnutých podpor. Celkově
bylo odborem kontroly v roce 2008 prověřeno použití podpor poskytnutých na základě 79
smluv v rámci 22 grantových programů. U jednotlivých příjemců bylo ověřováno dodržení
všech podmínek použití podpory a povinností stanovených smlouvou o poskytnutí
podpory. Jedním příjemcem nebyla prokázána úhrada nákladů projektu v době jeho
realizace a u jednoho příjemce bylo zjištěno použití části podpory na jiný účel.
Tato dvě kontrolní zjištění byla předána garantům k dalšímu řízení. Následně rada
kraje rozhodla o uložení odvodů za porušení rozpočtové kázně a neoprávněně použité
prostředky byly kraji vráceny.
Ostatní odbory krajského úřadu v roce 2008 vykonaly 46 veřejnosprávních kontrol na místě,
z toho nejvíce odbor regionálního rozvoje - 16, odbor informatiky - 13, odbor školství,
mládeže a sportu - 13, odbor životního prostředí - 3, odbor sekretariátu hejtmana - 1.
2.7 Databáze Fondu Vysočiny
Evidence jednotlivých grantových programů a projektů funguje již šestým rokem. Podle toho
jak jsou jednotlivé grantové programy vyhlašovány, vyhodnocovány či ukončovány jsou do
databáze ze strany garantů grantových programů průběžně vkládána a editována data o
všech grantových programech a příslušných projektech. Bohužel systematické a přesné
doplňování dat z projektů do elektronické evidence je ovlivňováno lidským faktorem a proto
zůstává tento proces slabším místem tohoto systému. Menším rizikem pak zůstávají i
některé technické problémy (ztráta vkládaných dat při výpadcích sítě apod.).
V roce 2008 bylo zavedeno, jako pomoc garantům s administrací, automatické doplnění
údajů o žadateli přímo v databázi, kdy po zadání IĆ daného subjektu dojde k doplnění těchto
údajů, pokud již byl dříve v databázi stejný žadatel jednou vyplněn. Nově je také možné
pomocí příslušné ikonky u daného projektu vytisknout hodnotitelské tabulky s již
předvyplněnými základními údaji o projektu.
Údaje z databáze jsou využívány pro zveřejňování výsledků na stránkách kraje po
vyhodnocení grantových programů v řídících výborech či slouží jako podklad pro nejrůznější
tabulkové, grafické a mapové výstupy.
Na databázi Fondu Vysočiny je také navázán analytický nástroj – tzv. datový sklad, který je
možné využívat pro interaktivní analýzu shromážděných dat o projektech a grantových
programech a jehož primárním cílem je získat zpětnou vazbu z vyhodnocení konkrétních
programů. Přístup do datového skladu je možný od roku 2007 pro kohokoliv přes „analytické
a statistické služby kraje Vysočina“, které slouží pro on-line zpřístupnění dat uložených v
datovém skladu kraje Vysočina pro externí subjekty. Přístup je možný přes webové stránky
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analytika.kr-vysocina.cz. Je zde možno nalézt předem připravené sestavy a reporty nejen z
oblasti Fondu Vysočiny (podrobné statistiky programů, projektů, atd..). Další sestavy je
možné libovolně vytvářet dle požadavků zadavatele (nově např. hledání žadatelů dle IČ,
porovnávání grantů dle počtu uspokojených žádostí, dle rozdělené podpory, dle spoluúčasti
žadatelů apod.).
3. ANALÝZA DOPADŮ PODPORY Z FONDU VYSOČINY
Analytické mapové přílohy jsou součástí přílohy č.10 a vztahují se ke
vyhodnoceným GP v roce 2008.

30

Jde celkem o 4 mapová díla:
1) Územní rozložení žádostí o grantovou podporu dle počtu podaných a uspokojených
žádostí (příloha č.10a)
2) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle typu žadatele (příloha č.10b)
3) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle odvětvového zaměření projektů
(příloha č.10c)
4) Souhrnná analýza grantové podpory na území kraje Vysočina dle celkového objemu
podpořených projektů a přidělené podpory z FV (příloha č.10d)
Územní členění každé mapy je:

Obec
Obvod obce s pověřeným obecním úřadem (II)
Obvod obce s rozšířenou působností (III)
Okres

Mapy 1) a 2) byly analyzovány dle sídla žadatele, mapy 3) a 4) dle dotčeného území
(dopadu projektu).
4. PROPAGACE FONDU VYSOČINY
Spojení „Fond Vysočiny“ se stalo mezi žadateli natolik povědomé, že veškerá inzerce je již
umísťována pouze do krajských novin a zpravodaje a není již přímo využíváno dalších
periodik pro šíření informací o nových grantových programech. Noviny kraje Vysočina jsou
dodávané jednou měsíčně do schránek všech domácností a jsou významným pomocníkem
v šíření informací o výsledcích FV a připravovaných či vyhlašovaných programech. Obdobně
důležitou úlohu plní i Zpravodaj kraje Vysočina, který je měsíčně distribuován na všechny
obce a instituce v kraji. Na propagaci Fondu Vysočiny bylo v roce 2008 vydáno cca 29.800,Kč. Většina nákladů se týká zejména financování následné propagace (samolepky FV).
Snížení nákladů na samolepky bylo způsobeno výběrem levnějšího výrobce a nákupem ve
větším množství - celkem 2 000 ks.
Pro propagaci jednotlivých projektů, je využíváno ustanovení smlouvy o poskytnutí podpory,
kde se příjemce podpory zavazuje, že v případě informování vlastních či nezávislých
sdělovacích prostředků o projektu uvede fakt, že projekt byl podpořen krajem Vysočina. Na
výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvádí příjemce
podpory sponzorský vzkaz kraje Vysočina v přesném grafickém provedení. V případě, že
výstupem projektu je investiční akce, musí příjemce na ní nebo v její bezprostřední blízkosti
umístit tabulku s výše uvedeným sponzorským vzkazem a to po dobu nejméně jednoho roku.
O Fondu Vysočiny a vyhlašovaných grantových programech jsou pravidelně informována
členy RK média na tiskových konferencích. Pravidelně jsou vydávány nejrůznější tiskové
zprávy jak ze strany tiskové mluvčí a oddělení vnějších vztahů, tak ze strany jednotlivých
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garantů programů. Informace z tiskových zpráv přebírá řada regionálních periodik (např.
Jihlavské listy, Havlíčkobrodský deník, Mladá fronta DNES, Vysočina – listy Pelhřimovska) a
místních zpravodajů. Informace o nových GP rovněž uveřejňují nejrůznější firmy zabývající
se grantovým poradenstvím na svých webových stránkách.
Pravděpodobně nejvyužívanějším zdrojem informací o FV jsou webové stránky kraje
(existuje i samostatná doména www.fondvysociny.cz), kde jsou k dispozici veškeré
informace pro žadatele. Na těchto stránkách funguje i „diskuse FV“, kde je možné položit na
téma FV jakýkoliv dotaz. Je nutné přiznat, že žadatelé služeb diskusního fóra využívají jen
minimálně a raději volí cestu přímého telefonického kontaktu. Na webu kraje bylo zveřejněno
i několik FAQ týkajících se FV.
Automatický servis, prostřednictvím kterého jsou na základě registrace platné emailové
adresy rozesílány informace o nových grantových programech Fondu Vysočiny, využívá již
více než 550 zájemců. Tato služba funguje tak, že jakmile jsou do databáze doplněny nově
vyhlášené grantové programy, obdrží zaregistrovaný uživatel email, který obsahuje název
grantového programu, stručný popis jeho zaměření a datum uzávěrky příjmu žádostí. Tato
služba umožňuje ihned po vyhlášení GP zvýšit informovanost o nových grantových
programech Fondu Vysočiny mezi žadateli.
Pro další popularizaci FV byla vydána v roce 2008 v nákladu 600 ks brožurka „Fond
Vysočiny – aneb už šest let Vám pomáháme s Vašimi projekty“. Tato publikace se snažila
přiblížit populárnější formou fungování FV, obsahovala i zajímavé statistiky či fotky
z realizace úspěšných projektů. Tato publikace byla distribuována v setu s dalšími materiály
na jednotlivé odbory krajského úřadu k dalšímu šíření a dále radním a zastupitelům kraje.
Pro případné zájemce je k dispozici.
I nadále jsou o Fondu aktuálně informováni starostové měst a obcí na pravidelných
setkáních s radou kraje. Někteří garanti programů cíleně obesílají elektronickou poštou okruh
potenciálních žadatelů, případně informují o programech při jednáních a kontaktech se svými
partnery (např. GP Prevence dětských úrazů ve školách byl prezentován všem ředitelům
základních škol v kraji na okresních poradách na podzim 2008; GP Bioodpady pak na
semináři "Komunální odpady v praxi", který se konal v říjnu v Hrotovicích). Odbor
regionálního rozvoje zajišťuje kompletní informační servis o FV pro nestátní neziskové
organizace, oddělení volnočasových aktivit vydává svůj elektronický zpravodaj. Odbor
regionální rozvoje pořádá pravidelně 2x ročně porady s pracovníky obcí s rozšířenou
působností, kteří mají na starosti regionální rozvoj. Informace o FV publikovaly i nejrůznější
odborné časopisy např. Obec a Finance či Odpady.
Pro propagaci dobrého jména kraje jsou významným počinem i ocenění, které získávají
jednotlivé podpořené projekty z FV na nejrůznějších akcích – mezi podpořenými žadateli z
FV se např. objevují vítězové soutěže Zlatý erb (soutěž o nejlepší www stránky samospráv).
Podpořené kulturní akce a aktivity v rámci grantů odboru kultury se i v letošním roce ucházejí
o umístění v anketě Zlatá jeřabina, která ocení nejlepší kulturní počiny roku 2008.
5. ZÁVĚR
I přes kritické ohlasy některých žadatelů, týkající se zejména vyřazování žádostí pro (z jejich
pohledu) drobná administrativní pochybení, případně malý počet uspokojených žádostí
zůstávají reakce potenciálních žadatelů, veřejnosti, zástupců obecních samospráv i médií
zůstávají převážně pozitivní. I nadále se udržují vysoké hodnoty uspokojených žádostí
(v roce 2008 dokonce došlo k nárůstu na 65,1 %), čímž dochází ke snižování rizika ztráty
dobrého jména kraje. Ke ztrátě dobrého jména může velmi snadno dojít a tato skutečnost se
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může pak negativně odrazit na vnímání FV ze strany veřejnosti. Předcházení tomuto riziku
klade nároky zejména na formulaci podmínek programů.
Fond Vysočiny čekají v roce 2009 dvě důležité změny:
1) V souvislosti se změnou počtu politických stran v krajském zastupitelstvu po krajských
volbách došlo ke snížení počtu členů řídících výborů z 11 na 9, což povede k většímu
vytížení hodnotitelů při hodnocení žádostí. Protože zasedání ŘV je část procesu s nejvyšším
rizikovým faktorem je třeba klást větší důraz na výběr hodnotitelů - na jejich odbornost,
zájem/účast, nestrannost, zachování mlčenlivosti apod.
2) Dále pak v souvislosti se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů č. 300/2008 Sb., který vstoupí v platnost od 1. 7. 2009 bude nutné zavést u
všech grantových programů možnost podat žádost i elektronicky. Od tohoto data bude mezi
orgány veřejné správy povinné komunikovat tímto způsobem – prostřednictvím tzv. datových
schránek. Tato změna bude mít významný dopad na všechny grantové programy
vyhlašované po tomto datu. Bezproblémový přechod na tento systém se jeví jako prioritní
úkol pro rok 2009. Bohužel již dnes se dá tvrdit, že zejména pro malé obce může být
dodržování tohoto zákona velmi problematické a z jejich strany může dojít k výraznému
poklesu předkládaných žádostí.
Kromě vyhlášených programů, je třeba také docenit vliv Fondu Vysočiny při přípravě výzev
na nejrůznější Zásady ZK, které by nebýt navrhovaných GP pravděpodobně nikdy nevznikly
- např. Zásady pro poskytování dotací na územně plánovací činnost, Zásady na podporu
certifikace středních škol, Zásady na poskytování dotací na pasporty místních komunikací
nebo Zásady na poskytování dotací na dětská dopravní hřiště. Tyto zmíněné Zásady ale i
další mají původ v navrhovaných grantových programech - objem poskytovaných prostředků
je tudíž daleko větší a širší.
Přestože právě probíhající hospodářská krize může mít významný dopad na krajský
rozpočet, a nelze tudíž předvídat v jakém objemu bude v dalších letech FV zachován,
můžeme vyhlašované grantové programy v rámci FV považovat jako jeden z nástrojů na
zmírnění dopadů této krize - např. u GP Rozvoj malých podnikatelů deklarují podpoření
žadatelé vytváření nových pracovních míst. I u tohoto důvodu je zřejmé, že stojí za to do
budoucna Fond Vysočiny dále rozvíjet.
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