Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2009
konaného 29. září 2009
Přítomni:
1. Miloš Vystrčil (předseda)

4. Jaroslav Vymazal

2. Miroslav Lukáš

5. Tomáš Čihák (tajemník)

3. Marie Medová

6. Karel Moravec

Omluveni:
1. Karel Pačiska (místopředseda)

4. Miloslav Popelka

2. Jan Martinec

5. Jiří Vlach

3. Emil Dračka

6. Miroslav Vrbka

Hosté:
1. Dušan Vichr
Program:
1. Zahájení;
2. Fond Vysočiny – vyhodnocení GP Rozvoj malých podnikatelů; budoucnost FV
3. Projekty EU – informace o aktuálních projektech ORR;
4. Informace o aktuálních výzvách v rámci ROP;
5. Udržitelnost akcí v rámci GS SROP
6. Zásady pro podporu MA21 a Zdraví 21 – přehled plnění za rok 2009;
7. Výroční zpráva Zdravého kraje za rok 2008;
8. Stav projednávání aktualizace PRKu;
9. Diskuse a různé;
10. Závěr.
1. Zahájení
M. Vystrčil, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal všechny
přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatoval, že výbor není usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu, který byl 4 hlasy schválen.
2. Fondy Vysočiny – vyhodnocení GP Rozvoj malých podnikatelů; budoucnost FV
Vyhodnocení Grantového programu Rozvoj malých podnikatelů
1. Tomáš Čihák informoval členy výboru o Grantovém programu (dále jen „GP“) Rozvoj
malých podnikatelů. Uvedl, že se jedná o program, kterým kraj Vysočina dlouhodobě
podporuje rozvoj malých a středních podnikatelů. Finanční částka, která byla stanovena
na rok 2009 je 14 mil. Kč. Nově byl zařazen podprogram – Příspěvek na splácení jistiny
již poskytnutých účelových úvěrů. Jedná se o podprogram, kterým se má pomoc
podnikatelům ve splácení jistin již poskytnutých úvěrů na pořízení technologií. Uzávěrka
příjmu žádostí byla stanovena na 30. 6. 2009 a v této fázi je v procesu realizace. Celkem
bylo přijato 131 žádostí. Pro administrativní nesoulad bylo 20 žádostí vyřazeno. Do
Řídícího výboru GP postoupilo k věcnému hodnocení v rámci podprogramu „Příspěvek
na nákup technologií a stavební úpravy na firmách“ 110 žádostí a v rámci podprogramu
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„Příspěvek na splácení jistiny již poskytnutých účelových úvěrů“ 1 žádost. Celkem
postoupily do řídícího výboru projekty v celkové výši téměř 14 mil. Kč, tudíž byly všechny
projekty podpořeny. Maximální částka, kterou mohl podnikatel získat, byla ve výši 150
tis. Kč.
Během jednání se dostavil člen výboru Jaroslav Vymazal.
Budoucnost Fondu Vysočiny
Dušan Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, podal
informace o některých změnách, týkajících se Fondu Vysočiny (dále jen „FV“):
 změna loga FV
 příjem žádostí pomocí datových schránek
Dále sdělil, že letos už nebude vyhlášen žádný grantový program. Na příští rok se plánuje
alokace ve výši cca 30 mil. Kč.
Miloš Vystrčil požádal Odbor regionálního rozvoje (dále jen „ORR“) o přípravu podkladů na příští
jednání. Toto jednání se bude týkat využití finančních prostředků na fungování FV a vytyčení
jejich programů. Finanční možnosti budou závislé na přípravě rozpočtu kraje. Jaroslav Vymazal
vznesl dotaz, zda by mohl kraj Vysočina finančně přispět formou dotace na akci: Cyklostezka
Jihlava-Třebíč-Raabs.
Úkol: Miloš Vystrčil uvedl, že by bylo dobré, aby tento bod jednání byl připraven na další
jednání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina.
3. Projekty EU – informace o aktuálních projektech
Tomáš Čihák informoval členy komise o aktuálních a budoucích projektech financovaných
s podporou evropských strukturálních fondů. Jedná se o projekty za ORR. Jednotlivé projekty
byly stručně okomentovány.
 Vysočina 21 – tento projekt obsahuje celkem 21 aktivit, např. týden mobility, sběr odpadu
v rámci Dne země
 Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech – tento projekt ORR pouze
administruje. Obsahovou náplň tvoří Odbor ekonomický a Odbor analýz. Jedná se o
nákup softwaru, který doplní datový sklad a umožní sledování rozpočtových procesů.
Tento projekt umožní sdílení zkušeností od kolegů z Dolního Rakouska.
 Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť – jedná se o spolupráci mezi krajem Vysočina a
VŠP Jihlava
 Inovace a podpora praxí na VŠP Jihlava a jejich monitoringu – jedná se o program, kde
se VŠP Jihlava snaží své studenty více směrovat v souladu s potřebami trhu práce.
V tuto chvíli podána žádost.
 Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU – jedná se o nový
projekt. Kraj Vysočina se doposud neucházel o podporu z Norských fondů. Je možnost
podpořit spolupráci s naším partnerským regionem Zakarpatskou Ukrajinou.
 Projekty připravované k předložení do vyhlášené výzvy Regionálního operačního
programu Jihovýchod, oblast podpory 2.1 a 2.2 – jedná se o 5 projektů, z toho 1 projekt
připravuje ORR, 2 projekty připravuje Vysočina Tourism, p.o. a 2 projekty připravuje
Odbor kultury a památkové péče
Úkol: Na příští jednání výboru pro regionální rozvoj pozvat Vysočina Tourism, p.o., z
důvodu okomentování priorit v cestovním ruchu ve vztahu k ekonomické krizi.
4. Informace o aktuálních výzvách v rámci ROP
Tomáš Čihák okomentoval plán výzev ROP na rok 2009. Upozornil na vyhlášení tzv.
„strategické výzvy“. Smyslem výzvy je, aby byly podporovány projekty regionálního a
nadregionálního významu, které budou mít větší dopad pro region.
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5. Udržitelnost akcí v rámci GS SROP
Tomáš Čihák uvedl, že se jedná o projekty, které byly podpořeny v rámci grantových schémat
Společného regionálního operačního programu (dále jen „GS SROP“). Jedná se o podnikatelské
projekty drobných a malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje
Vysočina a podnikatelské projekty v oblasti cestovního ruchu. Podnikatelské projekty mají
povinnost 5-ti leté udržitelnosti. V důsledku ekonomické krize došlo k tomu, že někteří
podnikatelé nebyli schopni 5-ti letou udržitelnost zajistit. Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo
metodický pokyn pro SROP, kde umožní snížit podnikatelům indikátor, který se sleduje. Došlo
k uzavření dodatku ke smlouvě o financování GS mezi krajem Vysočina a Ministerstvem pro
místní rozvoj.
6. Zásady na podporu MA21 a Zdraví 21 – přehled plnění za rok 2009
Tomáš Čihák okomentoval podkladový materiál týkající se celkového přehledu projektů Zásady
na podporu místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina. Na příští rok by měla být vyčleněna
částka ve výši 2 mil. Kč.
7. Výroční zpráva Zdravého kraje za rok 2008
Tomáš Čihák poskytl informace o aktivitách vedoucích k podpoře zdravého životního stylu. Na
tvorbě výroční zprávy se podílelo více odborů Krajského úřadu kraje Vysočina.
8. Stav projednávání aktualizace PRKu
Tomáš Čihák sdělil, že termín konání semináře Program rozvoje kraje Vysočina byl přesunut na
24.11.2009 od 15:00 hod a srdečně všechny členy výboru pozval.
9. Diskuse a různé
Nebyly podány náměty k diskusi.
10. Závěr
Miloš Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání Výboru
regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2009 je naplánováno na 3. 11.
2009 od 15.00 hodin.

Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
Zapsala a zpracovala: Eva Charvátová 15. října 2009.
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