FOND VYSOČINY - poměrné rozdělení
prostředků v roce 2008
(77 100 000 Kč) dle cílů
PROGRAM
programu rozvoje kraje
(alokace schválena dne 18.12.2007 usnesením ZK č. 0511/07/2007/ZK)
1. Zlepšení konkurenční pozice
ekonomiky
35,02 % (27 000 000 Kč)

1.1 Zvýšení
konkurenceschopnosti
podnikatelského prostředí

2. Zvýšení kvality sociálního
prostředí s důrazem na rozvoj
lidských zdrojů

3. Zvýšení kvality technického
prostředí s důrazem na rozvoj síťové
infrastruktury

38,39 % (29 600 000 Kč)

20,75 % (16 000 000 Kč)

0,00 %

2.1 Zvyšování vzdělanosti
obyvatelstva a adaptability
pracovních sil

(0 Kč)

2,59 %

3.1 Rozvoj nadregionální
dopravní sítě a zkvalitňování
dopravní sítě reg. významu
s důrazem na stimulaci rozvoje
hromadné dopravy

(2 000 000 Kč)

0,00 %

1.2 Všeobecná podpora MSP
s důrazem na rozvoj exportních
a inovačních aktivit

(0 Kč)

15,56 %

2.2 Rozvoj bytové výstavby a
regenerace bytového a
nebytového fondu

(12 000 000 Kč)

1,56 %
(1 200 000 Kč)

1.3 Ekonomická stabilizace
venkova s důrazem na integraci
ekonomických aktivit a
polyfunkční využívání krajiny

3.2 Rozvoj telekomunikačních sítí
s důrazem na rozvoj aktivit
v oblasti informatiky
(6 000 000 Kč)

12,97 %

3.3 Optimalizace rozvoje
energetických a
vodohospodářských sítí

(10 000 000 Kč)

9,73 %

12,97 %

(7 500 000 Kč)

(10 000 000 Kč)

2.4 Rozvoj volnočasových aktivit
a sportu
15,18 %

3.4 Vytváření dokumentů
územního a regionálního rozvoje
kraje

(11 700 000 Kč)

0%

1.4 Rozvoj cestovního ruchu
(5 000 000 Kč)

(0 Kč)
2.5 Rozvoj kultury, zachování
kult. dědictví a kulturních tradic
9,34 %
(7 200 000 Kč)
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4. Zavádění principů
udržitelného rozvoje kraje
5,84 % (4 500 000 Kč)

4.1 Péče o krajinu Vysočiny
0,00 %
(0 Kč)

4.2 Ekologicky a ekonomicky
efektivní nakládání s odpady
5,84 %
( 4 500 000 Kč)

7,78 %

2.3 Zvyšování standardu
zdravotních a sociálních služeb a
prevence zdravotních a sociálních
rizik

6,49 %
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4.3 Úspora energie a rozvoj
obnovitelných a alternativních
zdrojů energie
0,00 %
(0 Kč)
4.4 Rozvoje systému
environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty
0,00 %
(0 Kč)
4.5 Agenda 21 a míst. Agenda
21
0,00 %
(0 Kč)

