Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 6/2017 konaného dne 16. října 2017
Přítomni:

1. Vraspír Zdeněk

6. Vlček Lukáš (předseda)

3. Rubišarová Medová Marie

8. Hynk Vladislav

5. Kobrle Ladislav

10. Fryšová Iveta (tajemnice)

2. Uchytil Miloš
4. Pokorný Jiří

Nepřítomni (omluveni):

7. Janoušek Pavel (místopředseda)

9. Fiala Jaroslav

1. Komínek Josef

4. Černá Marie

3. John Jakub

6. Švomová Miluše

2. Komárek Josef
Hosté:

1. Pacal Pavel (člen rady kraje)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel krajského úřadu)

5. Zahradníček Josef

3. Báča Václav (rektor VŠPJ)

Program jednání:

1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Plán rozvoje VŠPJ, (doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.);

4. Evropský region Dunaj Vltava – aktuální informace o činnosti, (ORR);
5. Informace o vyhodnocení GP FV Rozvoj podnikatelů 2017, (ORR);

6. Informace o průběhu 10. zasedání Regionální stále konference KV, (ORR);
7. Diskuze a různé;
8. Závěr.

1. Zahájení jednání
Lukáš Vlček, předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále
jen „Vrr, MA 21“) přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je Vrr, MA 21 usnášeníschopný.
2. Schválení programu a zápisu
Lukáš Vlček přednesl program dnešního zasedání výboru. Tento návrh programu byl 8 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
3. Plán rozvoje VŠPJ
Doc. Václav Báča, rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava, seznámil členy výboru s plánem
rozvoje školy. Vysoká škola má 3 základní směry:
1) vzdělávací systém - obory ekonomické, zdravotnické a technické, které reflektují poptávku
zaměstnavatelů v Kraji Vysočina. Vysokoškolský zákon vyžaduje reakreditaci studijních oborů
nejpozději na podzim roku 2019. Některé obory budou usilovat o rozšíření o titul Mgr.
Vize školy je více nasměřovat studium do profesně orientovaných oborů.

2) vědecko-výzkumná oblast – budování laboratoří v technických oborech, v rámci OP probíhá
spolupráce s jihlavskými firmami, např.: Jihlavan.
3) podpora investičních záměrů – postavení nové posluchárny, alokace na stavbu je již stanovena.
Do 1. ročníků bylo zapsáno cca 1 200 studentů. V současné době běží dva projekty z EU – vznik a
rozvoj technických laboratoří a stabilizace a rozvoj personální základny (vyžaduje akreditační
proces, stabilizace personálního stavu a dále zajištění nového personálu, který bude zajišťovat
kvalitu výuky pro obory vázané na pokrok a technologii. Lukáš Vlček vznesl dotaz na problémy
spojené s akreditací nových oborů. Václav Báča odpověděl, že Národní akreditační úřad pro
vysoké školy je nezávislý orgán, který vydal své standardy k akreditacím. Problém je ve skrytých
nákladech a požadavcích, např.: garant teoretických předmětů profilujícího základu daného oboru
musí být zaměstnán na plný úvazek. Lukáš Vlček dále vznesl dotaz na investiční plány.
Václav Báča odpověděl, že investiční záměry budou realizovány (jsou na ně vyčleněny finanční
prostředky). Např.: rekonstrukce poslední části budovy a stavba nové posluchárny, rekonstrukce
vnitřních fasád, investiční záměry v projektu ERDF (přístavba a zařízení nových laboratoří
technického charakteru). Investiční nápad jsou projekty, které se dlouhodobě prosazují. Mezi
nápady patří: chybí zázemí pro studenty, koleje, zájmové laboratoře a sportoviště. V bývalém
areálu nemocnice ul. Třída Legionářů se uvažuje o stavbě komunitního centra, které by bylo
přístupné i pro občany kraje. Dotace od MŠMT by činila 60 % a 40 % by mělo být hrazeno
z vlastních zdrojů školy. Škola na takovou investici nemá. V současné době nebyly vydány
podmínky investičního rámce. Lukáš Vlček vznesl dotaz, zda zaměstnanci krajského úřadu mohou
na škole přednášet. Václav Báča odpověděl, že zákon říká, že je nutné zapojit odborníky z praxe.
Iveta Fryšová doplnila, že zaměstnanci zařazeni do krajského úřadu jsou zváni do praktických
cvičení výuky, např. studenti zpracovávají cvičně žádosti o dotace Fondu Vysočiny a zaměstnanci
ORR jsou zváni na 2-hodinnový seminář k diskuzi nad praxí dotační politiky kraje, státu a EU.
Ladislav Kobrle vznesl dotaz na zpětnou vazbu absolventů při jejich dalších studiích na vysokých
školách. Václav Báča odpověděl, že perspektiva v pokračování dalšího studia na jiných školách je
veliká. Pouze 1/3 studentů zůstává u titulu Bc. Problém je, že studenti, kteří pokračují ve studiích
na jiných školách, se již do Jihlavy ve většině případů nevrací. Nejen proto se škola snaží, co
nejdříve, získat akreditaci oborů s ukončením titulu Mgr. Nejvíce studenti odchází do Pardubic,
Prahy a Brna. Statistika návratnosti není. Titul Mgr. se zvažuje o oboru aplikovaná informatika a u
aplikované techniky výhledově. Václav Báča závěrem poděkoval kraji za postoj k rozvoji a podpoře
konkurenceschopnosti a za veřejnoprávní smlouvu.

4. Evropský region Dunaj Vltava – aktuální informace o činnosti
Iveta Fryšová seznámila členy výboru formou powerpointové prezentace s aktuálními informacemi
týkajícími se činnosti Evropský region Dunaj Vltava (dále jen „ERDV“). Evropský region Dunaj
Vltava byl založen 30. 6. 2012 jako společenství bez právní subjektivity, s rotujícím předsednictvím
7 členských regionů (Horní a Dolní Rakousko, Horní Falcko, Dolní Bavorsko, Jihočeský kraj,
Plzeňský kraj a Kraj Vysočina). Předsedající region v roce 2017 bylo Dolní Bavorsko. Funguje
7 znalostních platforem, v rámci kterých vznikají projekty financované především z programů EÚS.
Hlavním úkolem platforem je především funkce síťovací. V roce 2017 byla jako nosné téma
zvolena „jazyková ofenzíva“ (podpora výuky sousedních zemí). Výuka českého jazyka v Dolním
Bavorsku je velmi aktuální téma. Mezi realizované aktivity v roce 2017 patřilo především: evropský
den jazyků, stipendijní program pro studenty VŠ v rámci programu ERASMUS +, hospitační
program, jazyková konference v Bavorské Železné Rudě, dne 7. 11. 2017 se uskuteční kontaktní
seminář pro SŠ z ERDV. Byla vydána cyklopublikace „28 nejhezčích jednodenních výletů po
ERDV na kole“. V rámci propagace vysokoškolského studia byla natočena videa prezentující VŠ
s nabídkou studijních pobytů a výzkumných pobytů v rámci ERDV. V rámci střednědobého výhledu
byly zpracovány dvě koncepce: hospodářský prostor ERDV a ERDV jako atraktivní region pro
mladé a starší. Těmito koncepcemi se dne 18. 10. 2017 bude zabývat politické grémium, kde
každý region má svého politického zástupce.
Během jednání se dostavil člen výboru Jiří Pokorný.
Kraj Vysočina garantuje znalostní platformu trh práce a zaměstnanost. Dne 15. 11. 2017 se
uskuteční síťovací workshop, kde jednotliví partneři mohou vyhledávat partnery do projektů, které
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připravují nebo se jimi inspirovat. Kraj Vysočina byl zapojen do projektu „jazyková ofenzíva“ propagace výuky NJ v regionu, prezentace na akcích pro veřejnost. V roce 2018 Kraj Vysočina
bude předsedat ERDV. Budou zvolena témata zaměřena na obce, komunitně řízený místní rozvoj
atd. Aktivity budou financovány z rozpočtu ERDV.

5. Informace o vyhodnocení GP FV Rozvoj podnikatelů 2017
Iveta Fryšová informovala členy výboru o vyhodnocení GP FV „Rozvoj podnikatelů 2017“. Jedná
se o podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na
pořízení strojů nebo strojních zařízení a souvisejících technologických rozvodů s maximální dotací
150 tis. Kč na jeden projekt. Podpora malých podniků je významná pro jejich schopnost udržet
zaměstnanost a také jejich flexibilitu. Navržený objem finančních prostředků byl ve výši 10 mil. Kč.
Příjemci dotace byly podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců. Zaměření GP bylo na pořízení
technologií a výrobních prostředků (i použitých) v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví
Možná získaná dotace byla ve výši 30 až 150 tis. Kč. Vyhlášení GP proběhlo 9. 5. 2017.
Sběr žádostí probíhal v termínu od 12. 6. do 29. 6. 2017. Celkem bylo zaevidováno 114 žádostí
v celkové výši cca 14 mil. Kč, z toho bylo administrativně správně 96 žádostí v celkové výši cca
12 mil. Kč. Žádostí vybraných k podpoře je celkem 82 ve výši cca 10 mil. Kč. Dne 24. 10. 2017
bude rada kraje rozhodovat o rozdělení dotací mezi žadatele. Stejný dotační titul ve stejné finanční
výši bude ORR navrhovat i pro rok 2018. Ladislav Kobrle vznesl dotaz na zaměření programu pro
rok 2018. Iveta Fryšová odpověděla, že na standardní výrobu v Kraji Vysočina - dřevozpracující
průmysl a kovovýroba. Pro ostatní obory jsou určeny jiné dotační zdroje. Jedná se především o
stabilizace malých podniků v Kraji Vysočina. Ladislav Kobrle vznesl podnět na navýšení alokace
GP, aby bylo podpořeno více projektů. Lukáš Vlček doplnil, že by bylo vhodné podpořit i
technologicky náročnější projekty. Iveta Fryšová odpověděla, že pokud by byly podpořeny projekty
s vyšším rozpočtem, bude podpoře méně žadatelů. Pro větší projekty lze využít jiné dotační zdroje,
např.: z OPPI, CzechInvest atd.
Usnesení 29/06/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o vyhodnocení GP FV „Rozvoj podnikatelů 2017“.
Usnesení bylo schváleno (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

6. Informace o průběhu 10. zasedání Regionální stále konference KV
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Regionální stálá konference (dále jen „RSK“) je
dobrovolné regionální uskupení územních partnerů. RSK je založena a řízena na principu
partnerství. RSK KV má 18 členů, z toho 5 členů má kraj, ostatní zastoupení je z obcí,
podnikatelského, akademického a neziskového sektoru. RSK vede předseda, což je dle jednacího
řádu hejtman kraje, a schází se cca jednou za 3 měsíce. Tématem je aktuální vývoj
programovacího období 2014 - 2020 a dalších související aktivity. Tématem posledního zasedání
RSK byl vývoj čerpání v jednotlivých OP za Kraj Vysočina. Za Kraj Vysočina k 2. 5. 2017 bylo
podáno 2 500 projektů v celkové výši 35 mld. Kč, schváleno 762 projektů v celkové výši 11 mld.
Kč. Mezi další aktivity RSK patří aktualizace Regionálního akčního plánu. Organizace v kraji
pomocí webové aplikace aktualizují informace o projektech, které chtějí realizovat. Poslední verze
Regionálního akčního plánu byla schválena na posledním zasedání RSK. Další aktualizace bude
probíhat za rok. Další oblastí, kterou se RSK zabývala, byly Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD). Na území Kraje Vysočina nebyly podpořeny dvě MAS. V současné době
bylo podáno odvolání proti zamítnutí podpory. Ostatní MAS byly schváleny a jsou ve fázi výzev.
RSK projednávala rychlost hodnocení projektů. Sekretariátu RSK bylo uloženo vstoupit v jednání s
MMR k tématu zrychlení přidělování projektů v rámci procesu hodnocení. Na Podporu obnovy a
rozvoje venkova 2018 již byly vyhlášeny dotační tituly ze strany MMR. Žádosti bude možné
podávat do 15. 1. 2018. Mezi dotační tituly patří: podpora vítězů soutěže Vesnice roku, podpora
zapojení generací do komunitního života v obci, podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji
venkova, podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, podpora obnovy místních
komunikací, podpora obnovy sportovní infrastruktury a podpora rozvoje strategických
průmyslových zón. K čerpání z těchto národních dotačních titulů se rozvinula diskuze.
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7. Diskuze a různé
Lukáš Vlček požádal členy výboru, aby byly informace o navýšení alokace u POVV přeneseny
do politických klubů. Pavel Pacal doplnil, že na příští rok je na POVV navržena částka ve výši
85 mil. Kč. Tato částka je stále v jednání.
Termín příštího zasedání bude stanoven na pondělí 27. listopadu 2017 od 14:00 hodin v hotelu
Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava.
8. Závěr
Lukáš Vlček, předseda Vrr, MA 21, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Ing. Lukáš Vlček
předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 18. října 2017.
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