Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2009
konaného 17. února 2009
Přítomni:
1. Martinec Jan

5. Vystrčil Miloš (předseda)

2. Medová Marie

6. Moravec Karel

3. Miroslav Lukáš

7. Vrbka Miroslav

4. Dračka Emil

8. Čihák Tomáš (tajemník)

Omluveni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

3. Popelka Miloslav

2. Vymazal Jaroslav

4. Vlach Jiří

Hosté:
1. Fryšová Iveta

3. Novák Václav

2. Hrůza Luděk

Program:
1. Zahájení;
2. Informace o dopadech hospodářské krize v kraji Vysočina;
3. Informace o činnosti MAS na území kraje Vysočina;
4. Jmenování členů pracovní skupiny pro Zdravý kraj a MA21;
5. Projekty - Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2;
6. Rámcové seznámení s projekty a projektovými záměry kraje;
7. Grantové programy Fondu Vysočiny;
8. Veletrhy investičních příležitostí;
9. Diskuse a různé;
10. Závěr.

1. Zahájení, vzájemné seznámení členů, výměna kontaktů
M. Vystrčil, předseda VRR, přivítal přítomné a přednesl návrh programu. Takto navržený
program byl schválen 6 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.
2. Informace o dopadech hospodářské krize v kraji Vysočina
V. Novák okomentoval podkladový materiál k tomuto bodu. Dodal, že data připravoval Odbor
regionálního rozvoje společně s Odborem analýz. Nejrychlejší data jsou k nezaměstnanosti. Ty
jsou publikovány každý 6 pracovní den za předchozí měsíc.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí „Informace o
dopadech hospodářské krize v kraji Vysočina.
3. Informace o činnosti MAS na území kraje Vysočina
L. Hrůza okomentoval podkladové materiály k tomuto bodu.
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Místní akční skupina (MAS) je typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy,
podnikatelské sféry a neziskového sektoru. MAS musí zastřešovat občanské sdružení nebo
obecně prospěšná společnost. MAS musí mít rozvojovou strategii svého území na základě které
může žádat o podporu svých projektů v rámci programů Leader (Leader ČR a Program rozvoje
venkova ČR 2007-2013). Po přidělení dotace rozhodují orgány MAS o přerozdělení celkové
podpory mezi jednotlivé žadatele.
Na území našeho kraje v současnosti působí celkem 17 MAS. Jejich aktivita je různá, v rámci
působnosti krajského úřadu monitorujeme hlavně jejich účast v podpůrných programech ČR a
EU. Dle objemu získaných prostředků a typu realizovaných projektů pak analyzujeme míru
pozitivního dopadu jejich činnosti na rozvoj našeho venkova. Jiné jejich zdroje jsou
zanedbatelné a statisticky nevýznamné.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí „Informace o
činnosti MAS na území kraje Vysočina“.
4. Jmenování členů pracovní skupiny pro Zdravý kraj a MA21
I. Fryšová okomentovala podkladové materiály „Jmenování členů pracovní skupiny pro projekt
Zdravý kraj Vysočina a MA21“. Dodala, že tato skupina by se měla scházet jednou za 2 měsíce.
Pracovní skupina byla zřízena Výborem regionálního rozvoje v lednu 2009, jako poradní orgán
VRR v otázkách týkajících se projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21.
Úkolem této pracovní skupiny je:
·
zajišťovat mezisektorovou komunikaci o otázkách týkajících se projektu Zdravý kraj
Vysočina a místní Agendy 21
·
koordinovat iniciativy Zdravého kraje v různých oblastech společenského života z pozice
odbornosti svých členů
·
iniciovat návrhy pro přípravu projektů a zabezpečení dalších úkolů pro dosažení kvalitní
realizace projektu Zdravý kraj Vysočina
Usnesení 05/02/2009/VRR
Výbor regionálního rozvoje
jmenuje
pracovní skupinu pro Zdravý kraj Vysočina a MA 21 ve složení:
Ing. Martin Hyský – radní kraje Vysočina a politik projektu Zdravý kraj Vysočina a MA 21
Ing. Marie Černá – zastupitelka Zdravého města Třebíč
Ing. Leona Holánová – Krajská hygienická stanice
MUDr. Stanislav Wasserbauer – Státní zdravotní ústav
RNDr. Jozef Zetěk – Chaloupky, o. p. s.
Marie Bohuslavová – Český svaz žen
Ing. Tomáš Blažek – Sdružení Krajina o. s.
Ing. Vlastimil Vaněk – Krajská agrární komora
Ing. Tomáš Prchal – Krajská hospodářská komora
Ing. Michal Bratršovský – Agrovenkov o. p. s.
jmenuje
tajemníkem pracovní skupiny Martu Vencovskou – koordinátorku projektu Zdravý kraj Vysočina
a MA 21 – Odbor regionálního rozvoje.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Projekty – Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
I. Fryšová okomentovala podkladový materiál „Příprava projektů Vědeckotechnologický park
Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2“. Tento materiál informuje o přípravě projektů
Vědeckotechnologický park Jihlava (dále jen „VTP1“) a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
(dále jen „VTP2“) a rizicích pro příjemce dotace vyplývajících z podmínek pro program
Prosperita v režimu nezakládající veřejnou podporu v Operačním programu Podnikání a inovace
(dále jen „OPPI“). VTP2 by měl být otevřen v březnu 2010.
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Na toto téma se rozvinula krátká diskuse.
Usnesení 06/02/2009/VRR
Výbor regionálního rozvoje
se seznámil
se stavem projektů VTP1 a VTP2 a
vyslovuje
názor, že před podáním projektů VTP1 a VTP2 je nutné podmínky realizací obou projektů ještě
vyjasnit.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Rámcové seznámení s projekty a projektovými záměry kraje
T. Čihák okomentoval podkladový materiál k tomuto bodu.
Výbor regionálního rozvoje bere na vědomí informace o „rámcovém seznámení s projekty
a projektovými záměry kraje“.
7. Grantové programy Fondu Vysočiny
T. Čihák okomentoval podkladové materiály týkající se grantových programů, které byly
předloženy Radě kraje Vysočina. Jsou to programy, které již byly v minulých letech vyhlášeny.
Usnesení 07/02/2009/VRR
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit grantový program „Doprovodná infrastruktura
cestovního ruchu 2009“ a „Rozvoj vesnice 2009“.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Veletrhy investičních příležitostí
T. Čihák okomentoval podkladový materiál „Veletrhy investičních příležitostí“. Kraj Vysočina
usiluje o zlepšení mezinárodní konkurenceschopnosti regionu. Zároveň hledá zdroje námětů pro
pozitivní posílení image kraje Vysočina jako atraktivní oblasti pro investory. Mezi nejúspěšnější
marketingové nástroje patří veletrhy, umožňující potenciálním investorům získat na jednom
místě kompletní přehled a zároveň se detailně seznámit s investičními příležitostmi. Největší
zájem je o tuzemský veletrh URBIS INVEST a v zahraničí se jedná o veletrh REAL VIENNA.
9. Diskuse a různé
Nebyly podány náměty k diskusi.
10. Závěr
M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

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

Zapsal a zpracoval: Martin Šalanda 24. února 2009.
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