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1. Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky
1.1.

Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí

V rámci tohoto dílčího cíle nebyl v roce 2008 vyhodnocen žádný grantový program.

1.2.
Všeobecná podpora malých a středních podniků s důrazem na
rozvoj exportních a inovačních aktivit
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
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
V r. 2008 byl tento GP opět rozdělen do dvou etap a to ze dvou důvodů. Jednak tradičně
množství došlých žádostí vysoce převyšovalo kapacitu administrativního zpracování tak, aby
žadatelé v krátké době znali výsledky hodnocení a dále proto, že jedním ze specifických
kriterií je míra nezaměstnanosti posuzovaná v jednotlivých ORP. Do r. 2006 tak při
hodnocení proti sobě stály projekty z oblastí s mírou nezaměstnanosti např. 9 % a 4 %. Při
stále se zvyšujícím počtu došlých žádostí se tento systém ukázal jako neobjektivní. Při
rozdělení ORP do dvou etap, kdy v každé etapě jsou zařazeny ORP s podobnou mírou
nezaměstnanosti, je hodnocení objektivní, porovnávají se žadatelé z oblastí s podobnými
podmínkami.
GP Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 – I. byl vyhlášen v únoru
2008, pro tento GP byla schválena alokace ve výši 6.000.000,- Kč. Byl určen pro žadatele z
obvodů obcí s rozšířenou působností Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice,
Telč, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě.
Zaregistrováno bylo celkem 93 žádostí s celkovým objemem požadovaných prostředků ve
výši 11.959.681,- Kč.
Z důvodu administrativního nesouladu bylo z hodnocení vyřazeno 24 žádostí.
Z hodnocených 69 žádostí bylo ŘV k podpoře vybráno 46 žádostí, rozdělená podpora
činila 6.000.000,- Kč. Alokace GP tedy byla rozdělena v plné výši.
GP Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 – II., byl vyhlášen v květnu
2008, pro tento GP byla schválena alokace taktéž ve výši 6.000.000,- Kč. Byl určen pro
žadatele z obvodů obcí s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř,
Jihlava, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou a Velké Meziříčí.
Zaregistrováno bylo celkem 57 žádostí s celkovým objemem požadovaných prostředků ve
výši 6.857.652,- Kč.
Z důvodu administrativního nesouladu bylo z hodnocení vyřazeno 10 žádostí.
Z hodnocených 47 žádostí bylo ŘV k podpoře vybráno 47 žádostí, rozdělená podpora
činila 5.768.276,- Kč. Alokace GP tedy byla rozdělena téměř v plné výši, byly podpořeny
všechny žádosti, které postoupily k hodnocení.
Zájem o tento GP má stále velmi silnou tendenci. V programovacím období 2007 – 13 jsou
drobní, malí a střední podnikatelé z programů na podporu podnikání prakticky vyloučeni,
jejich šance na financování jejich rozvojových aktivit bankami jsou taktéž mizivé. GP Rozvoj
malých podnikatelů je prakticky jedinou možností malých a drobných podnikatelů, kteří často
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vybudovali stabilní rodinné firmy, jediným finančním zdrojem na nákup nových technologií a
nákladné stavební úpravy.
Z hlediska statistiky žadatelů dle oboru podnikání je dnes již patrné, že figurovaly malé a
rodinné dřevozpracující, stavební a kovoobráběcí firmy, kde nejsou velké finanční nároky na
pořízení nových technologií a mechanismů. V drtivé většině směřovala podpora na nákup
modernějších a výkonnějších technologií, které v mnoha případech zlepšily také pracovní
prostředí zaměstnanců nebo umožnila zlepšit konkurenceschopnost rozšířením výrobního
sortimentu či nabídky služeb.
Hodnocení projektů velmi usnadnil systém nastavení specifických kritérií, která pomohla
hodnotitelům při bodovém hodnocení a objektivním pohledu na jednotlivé projekty.
Vzhledem k tomu, že při hodnocení jsou bodově zvýhodněni žadatelé, kteří deklarují
navýšení pracovních míst, GP přispívá ke zvýšení zaměstnanosti v regionu.
Skutečný počet vytvořených pracovních míst může však být vyšší, než deklarují žadatelé ve
svých žádostech. Uvedení závazku vytvoření pracovního místa bylo v minulých obdobích
ovlivněno nedostatkem kvalifikované pracovní síly, žadatelé akutně potřebovali nové
zaměstnance, ale měli reálně ověřeno, že najít šikovného, pracovitého a spolehlivého
řemeslníka je velký problém a neměli odvahu s k závazku vytvoření pracovního místa
zavázat, neboť neměli jistotu, že ve smlouvě stanoveném časovém horizontu potřebného
člověka najdou.
Současná situace může mít odlišné parametry. Vzhledem k masovému propouštění velkými
zaměstnavateli se na trh práce dostanou v minulosti vyblokované pracovní síly, otázkou však
je, jak hospodářská recese zasáhne malé řemeslné firmy. Mají podstatně silnější vazby na
místní podnikatelské prostředí, mají pevnější základy a jsou flexibilnější nežli firmy
jednostranně orientované na automobilový průmysl a export. Jejich stabilita a rozvoj však
mohou být ovlivněny "dominových efektem" - nižší koupěschopností obyvatel a vytvářením
finančních rezerv domácností. O to větší šanci budou mít firmy stabilní a
konkurenceschopné. které budou schopné operativně reagovat na požadavky zákazníků.
Vypracovala:
Olga Wiesnerová

1.3.
Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci
ekonomických aktivit a polyfunkčního využívání krajiny
GP 209. Rozvoj vesnice 2008 - program na podporu projektů v oblasti obnovy a
rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny
Svou podporu obnově majetku obcí Vysočiny realizuje kraj dlouhodobě prostřednictvím
Programu obnovy venkova Vysočiny. Jako doplněk tohoto programu je již od roku 2002
vyhlašován grantový program Rozvoj vesnice, který je zaměřen výhradně na místní části
měst a obcí.
V roce 2008 byl tento grantový program s alokací 10 mil. Kč určen na podporu projektů
řešících rekonstrukci nebo opravu místních komunikací v sídlech nad dvacet trvale bydlících
obyvatel.
Z celkového počtu 63 žádostí/projektů bylo vybráno k podpoře 52 v celkové výši 9,35
mil. Kč. Většina projektů bude realizována v roce 2009 s dokončením nejpozději v září
tohoto roku.
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Maximální výše podpory, kterou využilo celkem 28 obcí, byla 200 tis. Kč. Podpořeným
projektem s nejvyššími celkovými náklady ve výši 891.516,- Kč byly stavební úpravy
komunikace realizované v Novém Městě na Moravě v jeho místní části Slavkovice.
Pro program vyhlašovaný v roce 2009 byla stanovena alokace 9 mil. Kč a program bude
zaměřen opět na rekonstrukce a opravy místních komunikací.
Vypracoval:
Luděk Hrůza

1.4.

Rozvoj cestovního ruchu

GP 200. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008 – program na podporu
budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Tento grantový program byl vyhlášen v březnu 2008 s alokací ve výši 5.000.000,- Kč.
Cílem tohoto grantového programu je rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na
území kraje Vysočina využitelné pro pobytově-rekreační turistiku.
Tento program byl v roce 2008 rozdělen na 2 podprogramy. Podprogram A (s celkovou
alokací ve výši 3.000.000,- Kč), který byl zaměřen na výstavbu a modernizaci infrastruktury
využitelné v letní sezóně a podprogram B, který byl zaměřen na budování a údržbu
lyžařských běžeckých tratí a modernizaci sjezdových lyžařských areálů s cílem zajistit jejich
bezpečnostní a technický standard. Důvodem rozdělení bylo hledisko objektivního posouzení
rozdílně náročného typu investic (časově i organizačně) při hodnocení jednotlivých žádostí.
Toto rozdělení je optimální i z hlediska možnosti převodu nevyčerpané částky finančních
prostředků mezi těmito podprogramy.
Zaregistrováno bylo celkem 43 žádostí s celkovým objemem požadovaných prostředků ve
výši 5.736.507,- Kč, v rámci podprogramu A bylo podáno 33 žádostí (administrativní soulad
splnilo 27 žádostí) a v podprogramu B - 10 žádostí (administrativní soulad splnilo všech 10
žádostí). Celkem bylo podpořeno 37 žádostí v celkové výši podpory 4.912.964,- Kč.
Struktura žadatelů:
Mezi úspěšnými žadateli jsou nejvíce zastoupeny obce a svazky obcí (18 projektů), dále
podnikatelské subjekty (12 projektů), občanská sdružení (5 projektů), příspěvkové
organizace (1 projekt) a obecně prospěšné společnosti (1 projekt). Podle územního hlediska
bylo nejvíce žádostí alokováno na Pelhřimovsku (11), Žďársku (11), Třebíčsku (6) a poté na
Jihlavsku (5) a Havlíčkobrodsku (4).
Podpořenými oblastmi doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina jsou:


modernizace areálů pro zimní turistiku – běžecké tratě, zvýšení výroby technického
sněhu;



budování a modernizace pěších turistických tras a naučných stezek (instalace
informačních a mapových tabulí, odpočinkové mobiliáře);



modernizace cyklotras, hipotras;



modernizace hřišť, koupališť;



budování zázemí pro hipoturistiku;

Vypracovala:
Ing. Zdeňka Kasalová
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2. Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj
lidských zdrojů
2.1.
Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních
sil
V rámci tohoto dílčího cíle nebyl v roce 2008 vyhodnocen žádný grantový program.

2.2. Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového
fondu
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
Výstavbu bytů ve vlastnictví obcí či přípravu jejich území pro individuální bytovou výstavbu
kraj podporuje prostřednictvím tohoto programu již od roku 2002 s jedinou výjimkou v roce
2007, kdy program vyhlášen nebyl. 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.
O celkovou alokovanou částku 1,2 mil. Kč se v roce 2008 ucházelo se svými projekty
celkem 38 obcí, 18 z nich obdrželo podporu, z toho 11 v maximální výši 75 tis. Kč.
Většina podpořených projektů se týkala budování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných
domů.
V roce 2009 bude tento program zaměřen do stejné oblasti, pro jeho realizaci je vyčleněn 1
mil. Kč.
Vypracoval:
Luděk Hrůza

2.3.
Zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a
prevence zdravotních a sociálních rizik
GP 199. Prevence dětských úrazů ve školách 2008 - program na zvyšování
standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 2/2008 dne 25. 3. 2008 schválilo v rámci Fondu
Vysočiny vyhlášení GP č. 199 „Prevence dětských úrazů ve školách 2008“ s celkovým
objemem finančních prostředků ve výši 700.000,- Kč.
Program byl zaměřený na zvyšování standardu zdravotnických a sociálních služeb a
prevenci zdravotních a sociálních rizik. Jednalo se zejména o dlouhodobé preventivní
projekty, ale i vhodné jednorázové aktivity.
Účelem poskytovaných finančních prostředků bylo zajistit spolufinancování pro vytvoření a
realizaci vzdělávacích a výchovných programů pro prevenci dětských úrazů, přípravu a tisk
výchovných materiálů a práci s nimi, nákup pomůcek pro výuku a prevenci úrazů, nákup
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pomůcek k provádění první pomoci, proškolení pedagogů a vychovatelů v akreditovaných
kursech první pomoci, dopravní výchova na dětských hřištích, organizace a zajištění účasti
na Dopravní soutěži mladých cyklistů - školní, okresní a krajské kolo, realizace preventivních
akcí s rodiči dětí a podpora „peer“ programů a aktivit. Ukončení projektu k 30. 8. 2009.
Zaregistrováno bylo celkem 51 žádostí s celkovým objemem finančních prostředků ve výši
1.765.560,- Kč, z FV požadováno 1.296.414,- Kč.
Z důvodu administrativního nesouladu bylo z hodnocení vyřazeno 13 žádostí.
Z hodnocených 38 žádostí řídící výbor projektu vybral k podpoře 21 projektů v celkové výši
navržených finančních podpor 693.914,- Kč. Ke krácení požadovaných částek nedošlo,
nerozděleno zůstalo 6.086,- Kč,. Vzhledem k velkému zájmu o projekt bude navrženo jeho
vyhlášení i v následujícím roce.
Struktura úspěšných žadatelů:


18x základní školy



2x neziskové organizace



1x obce

Na základě hodnocení programu v řídícím výboru programu lze konstatovat, že jeho
vyhlášení je hodnoceno jako přínosné a je doporučováno jeho opakování. Pro budoucí
období však bude navrhována úprava základních a specifických kritérií, která byla v roce
2008 nastavena dosti široce. Dá se předpokládat, že o zapojení do tohoto programu bude
zájem i v příštím období. Dokládá to jednak počet subjektů, které požádaly o dotaci a
celková výše požadované dotace, která téměř dvojnásobně překročila vyčleněnou částku.
GP byl prezentován všem ředitelům základních škol v kraji na okresních poradách na podzim
r. 2008.
Vypracoval:
Ing. Tomáš Halačka
GP 201. Zdravé stravování ve školách 2008 – program na podporu zdravého
školního stravování
Realizované projekty na školách a školských zařízeních podporují a propagují zdravý životný
styl a tím i prevenci nemocí. Celkově se zlepšila informovanost žáků, učitelů a pracovníků
školního stravování o zdravé výživě.
Projekty vykazují pravidelnou celoroční činnost v rámci besed, schůzek a kroužků pro
žáky. Byly vytvořeny vzdělávací a výchovné programy pro děti, žáky, pedagogy a pracovníky
školního stravování. Zapojené školy pořádají projektové dny, aktivně zlepšují prostředí
školních jídelen, využívají ke své činnosti odbornou literaturu, zabývají se osvětovou a
vzdělávací činností nejenom pro pracovníky školního stravování, ale i pro žáky, rodiče a
veřejnost a v rámci těchto aktivit zpracovávají i potraviny, které ke zdravému stravování a
k propagaci veřejných stravovacích služeb přispívají. V rámci projektů byly podávány
nejenom regionální potraviny, ale i biopotraviny a celá řada produktů zdravé výživy. Zájem o
rozšíření znalostí v oblasti výživy a o způsob vlastní výživy a spotřeby potravin se tak stal
významným nástrojem aktivní péče o udržení zdraví i zdravého způsobu života.
Nejenom zapojením školního stravování na školách lze v širokém záběru pozitivně působit
na děti a žáky, aby se zdravé stravování stalo přirozenou součástí jejich života, ale do
některých projektů byli vtaženi rodiče, veřejnost a ostatní subjekty a pomohli tak ovlivnit
správný vývoj v tomto směru.
Se svými projekty se do programu přihlásilo celkem 17 subjektů, především 14 základních
škol, 2 samostatné školní jídelny a jedno občanské sdružení. Z tohoto počtu uspělo 12
7

žadatelů. Přímo na školách a školských zařízeních se aktivity dotkly 278 dětí z mateřských
škol, 6 007 žáků základních škol (z toho 3 400 v Jihlavě) a 450 žáků a studentů středních
škol. Akce na školách a školských zařízeních zabezpečovalo 10 pedagogických sborů a 11
kolektivů školních kuchyní, v průměru 3 osoby na jednotlivou zabezpečenou akci. Na 8
školách proběhly osvětové besedy, na 3 školách pracují pravidelné kroužky pro žáky, na
všech zapojených školách a školských zařízeních proběhly projektové dny a 3 školy vytvořily
vzdělávací a výchovný program pro žáky. Samostatnou skupinu tvoří školní jídelny, které
v rámci projektu připravily vhodné pokrmy pro děti, žáky, pracovníky škol formou ochutnávek
a jedna samostatná jídelna připravila kompletní bio oběd pro 1 055 strávníků.
Při namátkově provedených šetřeních na místě a některých pořádaných akcích v rámci
projektů je patrné, že se výše uvedené aktivity plně rozvinuly a skýtají možnost udržitelnosti
v delším časovém období. Je předpoklad, že bude věnována větší pozornost sledování
zdravotně nutričního stavu cílených skupin v návaznosti na odpovídající rozvoj lidských
zdrojů.
Vypracovala:
Olga Johanidesová
GP 208. Prevence kriminality 2008 – program na podporu specifických programů
prevence kriminality
Cílem programu byla podpora a motivace obcí, nestátních neziskových organizací, škol a
školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem Vysočina při realizaci specifických
programů prevence kriminality na úrovni primární, sekundární a terciární prevence. Na
program bylo vyčleněno 2 mil. Kč.
Průběh hodnocení, důvody administrativního nesouladu a vyřazení z hodnocení:
Zaregistrováno bylo celkem 31 žádostí s celkovým objemem rozpočtů 25.893.312,- Kč,
z toho požadovaná dotace činila 3.194.831,- Kč. Z důvodu administrativního nesouladu a
nesplnění podmínek daných výzvou byly vyřazeny 3 žádostí v celkové výši požadované
dotace 83.524,- Kč. Zbývajících 28 projektů bylo rozděleno k hodnocení mezi členy ŘV tak,
aby každý člen ŘV hodnotil minimálně 2 projekty a aby současně nedošlo ke střetu zájmu.
Hodnocení proběhlo dvoukolově. Vzhledem k tomu, že požadovaná podpora byla vyšší, než
částka vyčleněná na tento grant, bylo sestaveno pořadí podle bodového hodnocení s tím, že
nejlepších 20 projektů bylo podpořeno v požadované výši do vyčerpání vyčleněné částky.
Výše podpory, celkové objemy projektů, lhůty:
Celkový objem rozpočtů 20 podpořených projektů činil 23.390.306,- Kč. Z toho byla
poskytnuta podpora z FV ve výši 1.999.669,- Kč a spoluúčast žadatelů činila 21.390.637,Kč. Celkový objem prostředků z FV vyčleněný na tento program ve výši 2 mil. Kč byl tedy
vyčerpán. Projekty budou ukončeny nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy. Smlouvy
byly podepsány v rozmezí od 2. 11. 2008 do 9. 12.2008.
Struktura úspěšných žadatelů:


15x NNO



2x školy a školská zařízení v kraji Vysočina



3x obce

Struktura žádostí, příklady podpořených projektů:


cílová skupina - programy byly zaměřeny na oběti (4 projekty) i pachatele trestných
činů (16 projektů). Ve většině případů byli cílovou skupinou žáci základních a
středních škol. Pouze v jednom případě byl program určen pro dospělé – občany
vracející se z výkonu trestu odnětí svobody.
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úroveň - programy byly zaměřeny převážně na sekundární prevenci, 1 program byl
směrován do oblasti terciární prevence

Shrnutí:
Grantový program Prevence kriminality 2008 splnil cíl daný výzvou. Motivoval subjekty
k vytváření programů specifické prevence kriminality a to nejen NNO, ale i škol a výchovných
zařízení. 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.
Závěr:
Na základě hodnocení programu v ŘV lze konstatovat, že jeho vyhlášení je hodnoceno jako
přínosné a je doporučováno jeho opakování. Dá se předpokládat, že o zapojení do tohoto
programu bude zájem i v příštím období. Dokládá to jednak počet subjektů, které požádaly o
dotaci a celková výše požadované dotace (více než o 1 mil. Kč překročila vyčleněnou
částku).
Vypracoval:
Ing. Josef Pokorný
GP 211. Vysočina bez bariér 2008 – program na podporu při odstraňování bariér pro
zdravotně postižené na území kraje Vysočina
Grantový program se skládal ze dvou podprogramů:
Podprogram A:
Finanční podpora obcí, městysů a měst při zpracování generelů bezbariérových tras na jejich
území. Na tento podprogram A byl vyčleněn objem finančních prostředků v celkové výši
1.000.000,- Kč.
Podprogram B:
Podpora financování investičních akcí v oblasti odstraňování bariér a budování
bezbariérových tras z již dříve zpracovaných generelů bezbariérových tras. Na tento
podprogram B byl vyčleněn objem finančních prostředků v celkové výši 3.000.000,- Kč.
Průběh hodnocení:
Předloženo bylo celkem 18 žádostí o poskytnutí podpory. Požadovaná výše podpory
celkem u všech předložených žádostí byla 2.011.746,- Kč. Jedna předložená žádost byla
vyřazena pro administrativní nesoulad. Podpora byla přidělena 17 žádostem v celkové
výši 1.742.246,- Kč.
Výše podpory, lhůty:
Pro podprogram A byla minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt
zpracování generelu bezbariérových tras 20.000,- Kč, maximální výše příspěvku pak
150.000,- Kč. Minimální podíl příjemce podpory u podprogramu A činí 40 % celkových
nákladů projektu.
Pro podprogram B byla minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jednu
investiční akci v oblasti odstraňování bariér a budování bezbariérových tras z již dříve
zpracovaných generelů bezbariérových tras 20.000,- Kč, maximální výše příspěvku pak
250.000,- Kč. Minimální podíl příjemce podpory u podprogramu B činí 50 % celkových
nákladů na investiční akci.
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Na realizaci projektů mají žadatelé 12 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory, jdeli o projekt zařazený do podprogramu A a 24 měsíců o podpisu smlouvy o poskytnutí
podpory, jde-li o investiční akci zařazenou do podprogramu B.
Struktura žadatelů:
Žadateli byly v převážné míře obce, městyse a města, příspěvkové organizace zřizované
městy a v jednom případě i obecně prospěšná společnost.
Vypracoval:
Ing. Miroslav Brož

2.4.

Rozvoj volnočasových aktivit a sportu

GP 189. Volný čas 2008 – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo v rámci FV vyhlášení grantového programu na
podporu projektů na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit s celkovým objemem
finančních prostředků ve výši 4.100.000,- Kč.
Zaregistrováno bylo celkem 122 žádostí s celkovým objemem požadovaných prostředků ve
výši 6.293.140,- Kč.
Na zasedání řídícího výboru bylo z 111 hodnocených projektů (11 projektů bylo vyřazeno
pro formální nesoulad) vybráno k podpoře celkem 71 projektů v celkové výši podpory
4.086.224,- Kč.
Cílem programu bylo zlepšení a podpora dlouhodobých volnočasových aktivit obyvatel
regionu včetně spolupráce jednotlivých organizací. Příjemci podpory jsou neziskové
organizace, školy, školská zařízení. Příspěvky na jednotlivé projekty se pohybovaly
v rozmezí 10 – 100 tis. Kč.
Řídící výbor se sešel na dvou zasedáních, na prvním vyřadil projekty, které nebyly
v administrativním souladu a dále byl stanoven způsob hodnocení formálně správných
projektů. Na druhém zasedání byla přidělena podpora projektům, které nejlépe naplňovaly
výzvu – byly nejlépe hodnoceny. Řídící výbor upozornil na zvyšující se množství žádostí z
oblasti sportu po zrušení grantového programu „Sport pro všechny“.
Velký zájem o 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.
Dle názoru OŠMS i řídícího výboru byl grantový program správně zacílen. Byla podpořena
celá řada velmi kvalitních a zajímavých projektů. Cíl programu byl naplněn.
Vypracovala:
PhDr. Věra Trávníková
GP 194. Jednorázové akce 2008
volnočasových a sportovních aktivit

–

program

na

podporu

jednorázových

Grantový program Jednorázové akce 2008 byl vyhlášen dne 12. 2. 2008 s celkovým
objemem finančních prostředků ve výši 2.500.000,- Kč a uzávěrkou 30. 4. 2009.
Podprogram A: Jednorázové akce zaměřené na volnočasové a sportovní aktivity pro děti a
mládež ve výši 1.500.000,- Kč. Podprogram B: Jednorázové akce určené na volnočasové a
sportovní aktivity pro širokou veřejnost ve výši 1.000.000,- Kč
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Zaregistrováno bylo celkem 209 žádostí s celkovým objemem požadovaných prostředků ve
výši 4.683.674,- Kč. Na zasedání řídícího výboru bylo vybráno k podpoře celkem 119
projektů v celkové výši 2.500.000,- Kč.
Cílem programu byla podpora jednorázových volnočasových a sportovních aktivit v kraji
Vysočina, které posilují identitu obyvatel s obcí a propagují účelné trávení volného času
s aktivním zapojením široké veřejnosti. Mezi žadateli byla nejvíce zastoupena občanská
sdružení, dalšími žadateli byly obce, školy, školská zařízení, církevní organizace a obecně
prospěšné společnosti. Jednorázové akce 2008 patřily ke grantovým programům s největším
počtem žádostí. Důvodem je jednak velký zájem ze strany žadatelů a dále široké spektrum
aktivit, které je možné podpořit. Příspěvky na jednotlivé projekty se pohybovaly
v rovnoměrném zastoupení ve výši 5 – 50 tis. Kč.
Z hlediska obsahu byly podpořené akce zaměřeny do různých oblastí: sportovní akce,
olympiády, zábavné soutěže, turnaje, poháry, dětské dny, karnevaly, pálení čarodějnic, letní
dílny, akce pro rodiny s dětmi atd.
Velký zájem o grantový program poukazuje na existenci velice pestrého společenského
života v našem kraji, na velkou aktivitu obcí, organizací a škol, vykonanou často na základě
dobrovolnické práce, a na zájem obyvatelstva se akcí účastnit a aktivně trávit svůj volný čas.
Vypracoval:
Mgr. Petr Horký
GP 195. Sportoviště 2008 – program na podporu výstavby a údržby sportovních a
tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina
Základní informace:
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo v rámci FV vyhlášení grantového programu na
podporu projektů zaměřených na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit s celkovým
objemem finančních prostředků ve výši 4.000.000,- Kč.
Program byl rozdělen do dvou podprogramů:
Podprogram A: Drobná údržba sportovišť
Podprogram B: Výstavba a modernizace sportovišť
Zaregistrováno bylo celkem 148 žádostí s celkovým objemem požadovaných prostředků ve
výši 7.084.345,- Kč.
Na zasedání řídícího výboru bylo z 94 hodnocených projektů (54 projektů bylo vyřazeno pro
formální nesoulad) vybráno k podpoře celkem 88 projektů v celkové výši podpory
4.000.000,- Kč.
Vyhodnocování:
Vzhledem k počtu předložených 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.
Naplnění cíle programu:
V rámci podprogramu A byly podpořeny drobné úpravy a opravy sportovišť a sportovních
areálů (opravy plotů, sociálních zařízení, opravy nátěrů, apod.) a realizací projektů v tomto
podprogramu došlo k zlepšování sportovního prostředí pro všechny zájemce o sport.
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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.
Dle názoru OŠMS i řídícího výboru byl grantový program správně zacílen byla podpořena
celá řada velmi kvalitních a zajímavých projektů. Cíl programu byl naplněn.
Vypracoval:
Ing. Vilibald Prokop
GP 202. Mezinárodní projekty 2008 – program na podporu mezinárodních aktivit pro
děti a mládež
Grantový program Mezinárodní projekty 2008 byl vyhlášen dne 25. 3. 2008 s celkovým
objemem finančních prostředků ve výši 1.200.000,- Kč a uzávěrkou 30. 4. 2008.
Zaregistrováno bylo celkem 37 žádostí s celkovým objemem požadovaných prostředků ve
výši 2.066.273,- Kč.
Na zasedání řídícího výboru bylo vybráno k podpoře celkem 22 projektů v celkové výši
1.177.733,- Kč.
Cílem programu byla podpora mezinárodních aktivit pro děti a mládež pořádaných
organizacemi z kraje Vysočina.
Mezi žadateli byly nejvíce zastoupeny školy (18), dalšími žadateli byly obce (2), základní
umělecké školy (4), církevní organizace (2), obecně prospěšné společnosti (3) a občanská
sdružení (8). Příspěvky na jednotlivé projekty se pohybovaly v rovnoměrném zastoupení ve
výši 10 – 100 tis. Kč.
Z hlediska typu mezinárodních aktivit byly 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 často z Německa, Slovenska, Francie,
ale objevily se i projekty se vzdálenějšími zeměmi: Kanada, Izrael.
Grantový program Mezinárodní projekty byl vyhlášen ve Fondu Vysočiny podruhé (poprvé
v roce 2005) a setkal se s odpovídajícím zájmem.
Vypracovala:
Mgr. Klára Lysová
GP 213. Volný čas 2009 – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo v rámci FV vyhlášení grantového programu na
podporu projektů na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit s celkovým objemem
finančních prostředků ve výši 4.022.267,- Kč.
Zaregistrováno bylo celkem 127 žádostí s celkovým objemem požadovaných prostředků ve
výši 7.180.228,- Kč.
Na zasedání řídícího výboru bylo z 79 hodnocených projektů (48 projektů bylo vyřazeno
pro formální nesoulad) vybráno k podpoře celkem 64 projektů v celkové výši podpory
4.022.267,- Kč.
Cílem programu bylo zlepšení a podpora dlouhodobých volnočasových aktivit obyvatel
regionu, se zvláštním zaměřením na děti a mládež, rozvoj prvků občanské společnosti,
vytvoření společné identity obyvatel regionu. Dále také spolupráce jednotlivých organizací na
regionálních projektech. Mezi žadateli byla nejvíce zastoupena občanská sdružení, dalšími
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žadateli byly školy, školská zařízení, církevní organizace a obecně prospěšné společnosti.
Příspěvky na jednotlivé projekty se pohybovaly v rozmezí 10 – 100 tis. Kč.
Řídící výbor se sešel na dvou zasedáních, na prvním vyřadil projekty, které nebyly
v administrativním souladu a dále byl stanoven způsob hodnocení formálně správných
projektů. Na druhém zasedání byla přidělena podpora projektům, které nejlépe naplňovaly
výzvu – byly nejlépe hodnoceny.
Velký zájem o 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.
Dle názoru OŠMS i řídícího výboru byl grantový program správně zacílen. Byla podpořena
celá řada velmi kvalitních a zajímavých projektů. Cíl programu byl naplněn.
Vypracovala:
PhDr. Věra Trávníková

2.5. Rozvoj kultury, zachování kulturního dědictví a kulturních tradic
– významný prvek rozvoje duchovního života společnosti
GP 190. Regionální kultura VII. – program na podporu kulturních akcí v oblasti
neprofesionálního umění
Cílem programu bylo vytvořit podmínky pro podporu a zachování kulturních akcí v rámci
neprofesionálního umění kraje, které rozvíjejí kulturní život regionu a podporují občanskou
sounáležitost a podpořit vznik nových kulturních akcí navazujících na tradice kraje.
Podporované aktivity:
O finanční podporu z daného programu mohou žádat všechny subjekty působící v oblasti
neprofesionálního umění se zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory
a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění a další
estetické aktivity
Průběh hodnocení, výše podpory, kofinancování:
Celkový objem disponibilních finančních prostředků činil 2 mil. 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 tomto programu bylo zaevidováno 115 žádostí s celkovým objemem požadované
finanční podpory 3.976.240,- Kč. Z důvodu administrativního nesouladu bylo vyřazeno
40 žádostí (v tomto ročníku GP zejména z důvodu, že byl zveřejněn nový typ žádosti a tudíž
nebyla splněna podmínka, že žádost je podána na předepsaném formuláři). K hodnocení
tak postoupilo 75 žádostí. Po posouzení základních a specifických kritérií byla finanční
podpora poskytnuta 58 projektům v celkovém objemu finančních prostředků 1.911.800,Kč. Celkový objem vynaložených finančních prostředků na uspořádání kulturních akcí pak
byl téměř 8 milionů korun.
Struktura žadatelů:
Nejvíce úspěšných projektů (27) bylo předloženo občanskými sdruženími, 13 projektů
podaly města a obce, následovaly projekty fyzických osob, příspěvkových organizací obcí,
obecně prospěšných společností, škol a jedné právnické osoby. Z územního hlediska se
většina podpořených projektů konala na Žďársku, následovalo Jihlavsko, Havlíčkobrodsko,
Třebíčsko a Pelhřimovsko.
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Nejzajímavější projekty
III. ročník Hračkobraní v Kamenici nad Lipou, Dřevořezání v Třešti, XV. Úsobské kulturní
léto, Otevřeno – Jimramov 2008, Jakub Pustina a jeho hosté, Tygrování v Pelhřimově,
Jihlavské folklorní léto, Bystřické léto
Vypracovala:
Jaroslava Panáčková
GP 196. Diagnóza památek 2008 – program na podporu zpracování předprojektové
dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina
Cílem programu bylo podpořit zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých
a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina, která je nutná pro zajištění kvality
a hospodárnosti následných jednak projektových a prováděcích prací.
Podporované aktivity:
O finanční podporu z daného programu mohou žádat všichni vlastníci kulturních památek
na území kraje Vysočina, kteří potřebují zpracovat nějaký průzkum či posudek.
Průběh hodnocení, výše podpory, kofinancování:
Celkový objem disponibilních finančních prostředků činil 700 tis. Kč. Minimální výše podpory
nebyla výzvou stanovena, maximální výše příspěvku byla stanovena na 30 000,- Kč.
Minimální spoluúčast žadatele na financování projektu byla stanovena na 50 % celkového
objemu projektu.
V tomto programu bylo zaevidováno 29 žádostí s celkovým objemem požadované finanční
podpory 599.179,- Kč. Z důvodu administrativního nesouladu byly vyřazeny 3 žádosti.
K hodnocení tak postoupilo 26 žádostí. Po posouzení základních a specifických kritérií a
vzhledem k tomu, že alokovaná finanční částka byla dostatečná, byla finanční podpora
poskytnuta všem 26 projektům v celkovém objemu finančních prostředků 552.779,- Kč.
Celkový objem vynaložených finančních prostředků na zpracování předprojektové
dokumentace byl 1 400 tis. Kč
Struktura žadatelů:
Podpora je poskytována všem vlastníkům – nejvíce úspěšných žadatelů (9) byly církve
a církevní společnosti, 7 žádostí podaly města a obce, 5 žádostí fyzické osoby, 4 žádosti
právnické osoby a 1 NNO. Z územního hlediska se nejvíce diagnostikovaných památek
nachází na Žďársku, následovalo Havlíčkobrodsko, Jihlavsko, Třebíčsko a Pelhřimovsko.
Vypracovala:
Jaroslava Panáčková
GP 206. Klenotnice Vysočiny 2008 – program na podporu kulturních aktivit v oblasti
movitého kulturního dědictví
Cílem programu je vytvořit podmínky pro podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné
kulturní dědictví, které představuje významné svědectví o vývoji společnosti a o identitě
a paměti občanského společenství.
Podporované aktivity:
O finanční podporu z daného programu mohou žádat všechny subjekty, které mají za úkol
pečovat o sbírkový fond. Péčí o sbírky se rozumí jednak ochrana sbírkových předmětů před
nepříznivými vlivy prostředí – restaurováním, konzervováním a preparováním sbírkových
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předmětů a jednak zlepšení výstavní činnosti formou rozšiřování a zkvalitňování stávajících
muzejních, galerijních či jiných veřejně přístupných expozic nebo podporou při tvorbě
nových, moderních a přitažlivých expozic
Průběh hodnocení, výše podpory, kofinancování:
Celkový objem disponibilních finančních prostředků činil 1,5 mil. Kč. Výše podpory byla
výzvou stanovena v rozmezí 5 tis. až 150 tis. Kč. Minimální spoluúčast žadatele
na financování projektu byla stanovena na 40 % celkového objemu projektu.
V tomto programu bylo zaevidováno 21 žádostí s celkovým objemem požadované finanční
podpory 1.809.203,- Kč. Z důvodu administrativního nesouladu nebyly vyřazeny žádné
projekty. K hodnocení tak postoupilo všech 21 žádostí. Po posouzení základních
a specifických kritérií byla finanční podpora poskytnuta 19 projektům v celkovém objemu
finančních prostředků 1.500.000,- Kč. Celkový objem vynaložených finančních prostředků
na péči o movité kulturní dědictví činil 3 600 tis. Kč.
Struktura žadatelů:
Nejvíce úspěšných projektů (9) bylo předloženo příspěvkovými organizace města a obcí,
8 projektů měly obce města, po jedné žádosti občanské sdružení a právnická osoba.
Z územního hlediska se většina podpořených projektů realizovala na Pelhřimovsku,
následovalo Žďársko, Havlíčkobrodsko, Jihlavsko a Třebíčsko.
Vybrané podpořené projekty
Pamětní síň F. B. Vaňka v Pelhřimově
Galerie barokního umění v zámku ve Žďáru nad Sázavou
Expozice loutek v muzeu v Humpolci
Restaurování monstrance z Velké Bíteše
Vypracovala:
Jaroslava Panáčková
GP 210. Edice Vysočiny VI. – program na podporu edičních počinů s vazbou na
kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny
Cílem programu je vytvořit podporu ediční a publikační činnosti ve vazbě na péči o nehmotné
kulturní dědictví, o identitu a paměť občanského společenství připomenutím významných
osobnosti, událostí, kulturního a přírodního bohatství a historie kraje v regionálním
i v evropském kontextu dějinného vývoje, na přírodu a krajinu Vysočiny, péči o životní
prostředí a využívání bohatství přírody a krajiny kraje Vysočina.
Podporované aktivity:
O finanční podporu z daného programu mohou žádat všechny subjekty, které hodlají vydat
publikace odborné a populárně-naučné povahy o významných osobnostech, historických
událostech, kulturním a přírodním dědictví kraje Vysočina
Průběh hodnocení, výše podpory, kofinancování:
Celkový objem disponibilních finančních prostředků činil 2 mil. 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 tomto programu bylo zaevidováno 51 žádostí s celkovým objemem požadované finanční
podpory 3.683.301,- Kč. Z důvodu administrativního nesouladu bylo vyřazeno 12 projektů.
K hodnocení tak postoupilo 39 žádostí. Po posouzení základních a specifických kritérií byla
finanční podpora poskytnuta 28 projektům v celkovém objemu finančních prostředků
1.947.477,- Kč. Celkový objem vynaložených finančních prostředků na vydání publikací činil
5 300 tis. Kč.
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Struktura žadatelů:
Nejvíce úspěšných projektů (7) bylo předloženo městy a obcemi, dále 5 projektů neziskových
organizací, 4 projekty fyzických a zároveň právnických osob, po 2 žádostech příspěvkové
organizace zřizované obcemi i krajem a 2 občané, 1 žádost církve a 1 základní škola.
Z územního hlediska se většina podpořených projektů realizovala na Havlíčkobrodsku,
následovalo Pelhřimovsko, Jihlavsko, Žďársko a Třebíčsko.
Vybrané podpořené publikace:
Světelsko – vlastivědný sborník (2. díl)
Tváře Vysočiny na poštovních známkách
Plukovník Švec – čest je více jak život
Za památnými stromy Vysočiny 2
800 let kláštera v Nové Říši
Těchobuz – údolí pokoje Bernarda Bolzana
Vypracovala:
Jaroslava Panáčková
GP 212. Obnova památkově chráněných území – program na podporu obnovy
nepamátkových objektů na území městských památkových rezervací a zón
Cílem nového grantového programu je vytvořit podmínky pro obnovu 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) a výrazným způsobem se uplatňují v jejich výrazu.
Podporované aktivity:
O finanční podporu z daného programu mohou žádat všechny subjekty (vlastníci), které
budou realizovat obnovu dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí
a stavebních prvků objektů nebo rehabilitaci těchto konstrukcí a stavebních prvků dle
historicky doložitelného stavu objektů.
Průběh hodnocení, výše podpory, kofinancování:
Celkový objem disponibilních finančních prostředků činil 1.147.000,- Kč. Minimální výše
podpory nebyla stanovena, maximální výše příspěvku činila 70.000,- Kč. Minimální
spoluúčast žadatele na financování projektu byla stanovena na 50 % celkového objemu
projektu.
V tomto programu bylo zaevidováno 17 žádostí s celkovým objemem požadované finanční
podpory 1.036.729,- Kč. Vzhledem k dostatečné alokaci finančních prostředků a malému
počtu projektů se konalo pouze jedno zasedání řídícího výboru, kde po zhodnocení
základních a specifických kritérií byla finanční podpora poskytnuta 16 projektům
v celkovém objemu finančních prostředků 959.127,- Kč. Celkový objem vynaložených
finančních prostředků na obnovu objektů bude představovat částku přes 3 mil. Kč.
Struktura žadatelů:
Nejvíce úspěšných projektů (po sedmi) bylo předloženo městy a obcemi a fyzickými
osobami, po jednom projektu podala církev a právnická osoba. Z územního hlediska se
většina podpořených projektů bude realizovat na Jihlavsku, dále Žďársku, Třebíčsku,
Pelhřimovsku a.Havlíčkobrodsku.
Vypracovala:
Jaroslava Panáčková
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3. Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na
rozvoj síťové infrastruktury
3.1. Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě
regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné
dopravy
V rámci tohoto dílčího cíle nebyl v roce 2008 vyhodnocen žádný grantový program.

3.2. Rozvoj telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit
v oblasti informatiky
GP 192. Metropolitní sítě – VIII - 2008 – program na podporu komunikační
infrastruktury orgánů veřejné správy
Cílem programu bylo již tradičně zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi
zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu
prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí středního dosahu, samozřejmě také
zpřístupnění kvalitního připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje Vysočina.
Program byl zaměřen také na tvorbu projektové dokumentace, tato možnost však stále není
příliš často využívána. Tentokrát byl program vyhlášen pouze pro obce do 1 500 obyvatel.
Bohužel bylo přijato pouze 8 projektů, přičemž pouze 4 splnily veškeré administrativní
podmínky - z tohoto důvodu jsme se rozhodli uskutečnit hodnocení „elektronickou“ cestou.
Výsledky hodnocení byly řádně zaznamenány do Zápisu. Řídící výbor se rozhodl podpořit 4
projekty v plné výši, čerpáno bylo pouze 14 % přidělených prostředků, bylo tedy schváleno
použití zbylých prostředků na vyhlášení dalšího kola programu, které však bude otevřeno
všem obcím v kraji Vysočina bez omezení velikosti. V současné době probíhají poslední
vyúčtování, program bude uzavřen.
Vypracovala:
Ing. Martina Rojková
GP 204. Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008 –
program na podporu informační gramotnosti a rozvoje komunikační infrastruktury
Program měl za cíl populární formou zvýšit povědomí obyvatel kraje Vysočina o možnostech
informačních technologií (IT) a jejich přiblížení nejširším vrstvám veřejnosti, stejně jako
podpora vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Žádat bylo možné v rámci dvou titulů (A –
popularizace IT, B – vzdělávání v oblasti IT), titul A byl otevřen širšímu spektru žadatelů
(samosprávy kraje Vysočina, svazky obcí, zřizované organizace, NNO, MP, soukromé a
církevní školy) než titul B (pouze samosprávy a organizace zřizované samosprávami). Přijato
bylo 27 projektů, celkem bylo podpořeno 13 projektů a bylo vyčerpáno celých 100 %
přidělených finanční prostředků. Tematicky se objevovaly 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. Necelá polovina projektů již byla vyúčtována.
Vypracovala:
Ing. Martina Rojková
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GP 215. Webové stránky pro všechny II – aktivní weby 2008 – program na podporu
rozvoje komunikační infrastruktury
Cílem programu již nebyla podpora tvorby nových stránek, ale pouze podpora úprav a
dalšího zlepšování webových stránek / prezentací oprávněných žadatelů, kterými byli
samosprávy kraje Vysočina, svazky obcí, organizace zřizované samosprávou, NNO a MP
v kraji Vysočina. Celkem bylo přijato 72 projektů, přičemž řídící výbor podpořil 67 projektů a
vyčerpal tak 99 % přidělených prostředků. Mezi schválenými projekty se objevily všechny
typu oprávněných žadatelů, což bylo žádoucí. V diskuzi proběhlo téma, zda podporovat
žadatele, kteří oficiálně sídlí mimo Vysočinu, ale jejich provozovna, které se projekt týká, je
na Vysočina – v případě podpory webových stránek v tom nebyl spatřován problém a
v příštím kolem bude toto zohledněno. Jedná se o program, o který je tradičně velký zájem.
V současnosti proběhl podpis smluv a začínají první realizace. Mezi úspěšnými žadateli se
objevují i vítězové soutěže Zlatý erb (soutěž o nejlepší www stránky samospráv).
Vypracovala:
Ing. Martina Rojková
GP 216. Metropolitní sítě – IX 2008 – program na podporu komunikační infrastruktury
orgánů veřejné správy
Jak již bylo uvedeno výše, byl tento program pokračováním grantového programu č. 192.
Tentokrát však byl otevřen všem žadatelům z řad obcí kraje Vysočina. Překvapivě i přes
avizovaný ohlas bylo přijato pouze 11 projektů (1 žádost elektronicky dle nového systému
poskytování dotací eDotace), podpořeno s konečnou platností 10 projektů. Zaměřeny byly
nejčastěji na rozšiřování nebo modernizaci stávajících sítí, případně zřizování hotspotů.
Tento grantový program byl jedním ze čtyř, které byly vyhlášeny ke konci roku 2008.
Z diskuzí s žadateli vyplynulo, že malý počet žádostí byl zapříčiněn ne příliš vhodným
načasováním programu, zejména žadatelé z řad menších obcí zdůrazňovali nevýhodnost
v poměru podpory z Fondu Vysočiny (40 %) a vlastního podílu (60 %). Při příštím vyhlášení
programu tohoto typu k tomu bude přihlédnuto. Rozděleno bylo 74 % finančních prostředků.
Momentálně probíhají první práce na projektech, které budou realizovány v průběhu roku
2009. Vyhodnocení tohoto i dalších programů tedy spadne do dalšího období.
Vypracovala:
Ing. Martina Rojková
GP 217. Bezpečnost ICT a archivace dat 2008 – program na podporu rozvoje
bezpečnost ISVS a komunikační infrastruktury
Cílem programu byla podpora zvýšení úrovně ICT (= informační a komunikační technologie)
v obcích a městech kraje s důrazem na bezpečnost prostředků ICT a archivaci dat, stejně
tak v organizacích zřizovaných samosprávami (nemocnice, školy, …). Program byl rozdělen
na dva tematické tituly – Bezpečnost a Archivace. Zaměřen byl pouze na obce v kraji
Vysočina a jejich zřizované organizace. Doručeno bylo 18 projektů (2 žádosti elektronicky
– eDotace), podpořeno jich bylo 14. Bohužel ne všichni byli schopni dodržet veškeré
administrativní podmínky a často pro malé pochybení byli z hodnocení vyřazeni z důvodu
nedodržení administrativního souladu. Jedná se však o témata, která nabývají stále více na
významnosti a proto očekáváme v dalším kole větší ohlas i úspěšnost. Momentálně proběhl
podpis smluv a začínají první realizace, konečné vyhodnocení programu tedy také spadne
až do roku 2009.
Vypracovala:
Ing. Martina Rojková
18

GP 218. GIS VIII - 2008 – program na podporu geoinformační infrastruktury, vytváření
a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině
Grantový program 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. Dalším zajímavým projektem bylo rozjetí výuky GIS na vysoké škole.
Podáno bylo celkem 22 projektů (z toho 5 žádostí bylo podáno elektronicky – eDotace),
schváleno jich bylo 15. Momentálně probíhají realizace projektů, vyhodnocení projektů
spadne do roku 2009. 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 program zpracován jinou formou.
Vypracovali:
Ing. Martina Rojková, Ing. Petr Pavlinec
GP 219. Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008 – program na podporu
míst s veřejně poskytovaným internetem a rozvoj kontaktních míst veřejné správy
Cílem programu je obecně podpora a zjednodušení komunikace mezi občanem a veřejnou
správou za pomoci nástrojů ICT. Konkrétně jde pak a 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, asistovaný web, samoobslužné kiosky, nasazení CRM
systémů, podpora alternativních způsobů komunikace, podpora komunikačních kanálů pro
znevýhodněné skupiny a pod. Zaměřen byl program na obce v kraji, svazky obcí a
organizace zřizované samosprávou. Přijato bylo 10 projektů (1 žádost elektronicky –
eDotace) a všechny byly podpořeny. Momentálně probíhají první realizace.
Vypracovala:
Ing. Martina Rojková

3.3.

Optimalizace rozvoje energetických a vodohospodářských sítí

GP 197. Čistá voda 2008 - program na podporu studií nebo projektových dokumentací
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod
Tento program je zaměřen na spolufinancování studií nebo projektových dokumentací
zejména pro územní a stavební řízení souvisejících se zásobováním pitnou vodou a
odváděním a čištěním odpadních vod. Tento grantový program byl vyhlášen již sedmým
rokem. Ze strany žadatelů byl jako každoročně o program velký zájem, o čemž svědčí počet
žádostí – 106, z toho 53 bylo podpořeno. Požadavky žadatelů dosahovaly 18,3 mil. Kč,
přičemž alokovaný objem finančních prostředků v GP činil 10 mil. Kč.
Cílem programu je zvýšení podílu obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných
vodovodů včetně umožnění dostupnosti kvalitní pitné vody a podpora obnovy zastaralých a
funkčně nevyhovujících systémů zásobování pitnou vodou a její úpravy. Dále zvýšení podílu
čištěných odpadních vod a zefektivnění procesu čištění včetně obnovy nevyhovujících
kanalizačních systémů. Program je dobře zacílen, protože finanční prostředky pro
spolufinancování těchto typů projektů, které jsou mnohdy velice nákladné a pro menší obce i
finančně hůře dostupné, v dostatečné míře nepodporují jiné dotační tituly, přičemž finanční
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náročnost těchto projektových dokumentací dosahuje často i několik milionů Kč (cca 5 – 10
% nákladů na realizační stavební práce). Program zároveň pomáhá plnit závazky ČR
v oblasti vodního hospodářství vůči EU. V opatření 3.3 PRKu je tento GP jediný, z tohoto
důvodu je také důležitý k naplňování tohoto opatření. Většina těchto projektových
dokumentací (zejména pro územní nebo stavební řízení) také slouží jako nutný podklad pro
žádosti o finanční prostředky na vlastní realizace vodních děl z fondů EU nebo státního
rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že aglomerace velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) musí na
základě závazku ČR vůči EU do konce roku 2010 zajistit odvádění a čištění odpadních vod
na úroveň stanovenou nařízením vlády č. 61/2003 Sb., podpořil řídící výbor i projekty
v oblasti odvádění a čištění odpadních vod v obcích této velikosti, např. Město Přibyslav –
Kanalizace Přibyslav, místní části Dobrá, Keřkov, SVAK Žďársko – Domanínek, novostavba
kanalizace (místní část Bystřice n. P.). Dále byly podpořeny projekty v oblasti čištění a
odvádění odpadních vod v CHKO Žďárské vrchy, např. Obec Křižánky – Kanalizace a ČOV
v obci Křižánky, Obec Herálec – Intenzifikace ČOV a dokončení kanalizace, Obec Polnička –
odkanalizování obce Polnička (III. etapa) nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů, např.
Obec Jamné – Výstavba ČOV a kanalizace v obci, Městys Ostrov nad Oslavou – Kanalizace
a ČOV, Obec Kaliště – Kanalizace Kaliště II., Obec Salašova Lhota, Obec Bratřice a Obec
Kámen - Odvádění a čištění odpadních vod obcí mikroregionu Stražiště - oblast SZ, SV a J.
Významnými podpořenými projekty v oblasti zásobování pitnou vodou byly Obec Příseka –
Vodovod a kanalizace v obci Příseka, Město Telč - Vodovod a kanalizace v Telči v ul.
Tyršova, nám. Hrdinů, Mládkova, nám. Bratří Čapků, Nerudova, Obec Olešná – Vodovod a
kanalizace v obci Olešná. Žadateli byly ve většině případů samotné obce, v několika málo
případech svazky obcí. Velká většina projektů se připravuje k realizaci staveb vodních děl,
přičemž většina investorů bude žádat o poskytnutí dotace z různých dotačních titulů.
Spolupráce s řídícím výborem byla dobrá. Jako garanti jsme členům řídícího výboru připravili
takové podklady, aby zhodnocení žádostí proběhlo na jednom jednání.
Vypracoval:
Ing. Radek Zvolánek

3.4.

Vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje kraje

V rámci tohoto dílčího cíle nebyl v roce 2008 vyhodnocen žádný grantový program.

4. Zavádění principů udržitelného rozvoje kraje
4.1.

Péče o krajinu Vysočiny

V rámci tohoto dílčího cíle nebyl v roce 2008 vyhodnocen žádný grantový program.

4.2.

Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady

GP 203. Rekultivace starých skládek 2008 – program na podporu minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady
GP měl za cíl podpořit realizace rekultivací starých skládek a současně i projektových
dokumentací pro rekultivace starých skládek s celkovým rozpočtem do 500 tis. Kč. GP
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doplnil dotační titul OP Životní prostředí a jeho prioritu 4.2 Staré ekologické zátěže, kde bylo
možné podávat žádost nad 500 tis. Kč uznatelných nákladů projektu.
Ačkoliv alokace 3 mil. Kč mohla podpořit řešení rekultivací řady drobných starých skládek,
zájem projevil pouze jediný žadatel, jehož projekt byl podpořen částkou 65 tis. Kč. Zůstatek
alokace doporučil řídicí výbor GP Rekultivace starých skládek na vyhlášení II. kola
GP Bioodpady 2008.
Vypracovala:
Ing. Eva Navrátilová
GP 207. Bioodpady 2008 – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání
s bioodpadem
GP 214. Bioodpady 2008/II – program na podporu tvorby uceleného systému
nakládání s bioodpadem
Oba GP vyhlášené v roce 2008 podporovaly projekty zaměřené na nákup nádob na
bioodpad nebo spolufinancování nákupu kompostérů provázané s informační kampaní
k problematice bioodpadů. Poprvé byl GP Bioodpady vyhlášen v roce 2005.
V GP Bioodpady 2008 bylo podpořeno 22 z 25 žadatelů ve výši 918.822,- Kč.
V GP Bioodpady 2008/II bylo podpořeno 34 z 34 žadatelů ve výši 1.608.629,- Kč.
Oprávněnými příjemci podpory byly obce, právnické a fyzické osoby s předmětem podnikání
v oblasti nakládání s odpady. Maximální výše podpory na jeden projekt činila 100 tis. Kč a
minimální finanční spoluúčast žadatele pak 50 %. Průměrně je pravidelně podpořeno přes
90 % žadatelů. Velký zájem v obou kolech byl o kompostéry, které žadatelé z řad obcí
následně zapůjčují nebo pronajímají svým občanům. Realizace projektů v současné době
stále probíhá.
Vypracovala:
Ing. Eva Navrátilová

4.3. Úspory energie a rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů
energie
V rámci tohoto dílčího cíle nebyl v roce 2008 vyhodnocen žádný grantový program.

4.4.

Rozvoj systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

V rámci tohoto dílčího cíle nebyl v roce 2008 vyhodnocen žádný grantový program.

4.5.

Agenda 21 a místní Agenda 21

V rámci tohoto dílčího cíle nebyl v roce 2008 vyhodnocen žádný grantový program.
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