Zápis z distančního jednání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 1/2021 konaného dne 8. března 2021
Přítomni:
1. Medová Rubišarová Marie

7. Šlosrová Martina

2. Pačiska Karel

8. Hynk Vladislav

3. Pokorný Jiří

9. Dvořák Josef

4. Kobrle Ladislav

10. Černá Marie

5. Honzl Václav

11. Pacal Pavel (předseda)

6. Bárta Petr (místopředseda)

12. Fryšová Iveta (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Blažek Tomáš

2. Hodáč Pavel

Hosté:
1. Hajnová Hana (členka rady kraje)

4. Molák Miloš (ORR)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

5. Hájková Ivona (ORR)

3. Vichr Dušan (ORR)
Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu, (Mgr. Pavel Pacal);
3. Představení členů výborů, (Mgr. Pavel Pacal);
4. Shrnutí přijatých usnesení per rollam Výborem regionálního rozvoje v lednu 2021, (ORR);
5. Návrh na vyhlášení programu Fondu Vysočiny – Inovační vouchery 2021, (ORR);
6. Návrh na vyhlášení programu Fondu Vysočiny – Venkovské služby 2021, (ORR);
7. Informace o průběžném vyhodnocení programu Obnova venkova Vysočiny 2021, (ORR);
8. Projednání Vyhodnocení Regionálního akčního plánu za rok 2020, (ORR);
9. Projednání zprávy o činnosti Regionální stálé konference za rok 2020, (ORR);
10. Nástroje pro naplňování Regionální inovační strategie (RIS 2021), (ORR);
11. Dotace na provoz kanceláře Evropského regionu Dunaj Vltava (ORR)
12. Informace o přípravě na nové programové období EU 2021-2027, (ORR);
13. Informace o přípravě Regionálního akčního plánu pro období 2021+, (ORR);
14. Diskuze a různé;
15. Závěr.
1. Zahájení jednání
Pavel Pacal, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen „Vrr“)
přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je
Vrr, MA 21 usnášeníschopný.
2. Schválení programu
Pavel Pacal přednesl program dnešního zasedání výboru, který byl 11 hlasy schválen.
3. Představení členů výborů
Členové výboru se navzájem představili.
4. Shrnutí přijatých usnesení per rollam Výborem regionálního rozvoje v lednu 2021
Iveta Fryšová informovala o přijatých usnesení per rollam v měsíci lednu:

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 –
01/EH/2021/Vrr;
Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt
„Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ – 02/EH/2021/Vrr - na únorovém zasedání ZK byla
schválena žádost o dotaci ve výši 350 000 Kč;
Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro
neziskovky v Kraji Vysočina“ – 03/EH/2021/Vrr – na únorovém zasedání ZK byla schválena
žádost o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ do
30. 4. 2021, který měl být dle smlouvy dokončen do 31. 12. 2020. Žádost byla podána řádně a
včas, je předkládána z důvodu nemožnosti realizace části vzdělávacích aktivit, které zapříčinily
omezení způsobené pandemií COVID-19;
Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0
na Vysočině v roce 2021“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole
Regionální rozvoj – 04/EH/2021/Vrr – na únorovém zasedání ZK byla schválena žádost o
poskytnutí dotace, kterou podala Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. se sídlem
Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních
center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“;
Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina – 05/EH/2021/Vrr – na únorovém
zasedání ZK byla schválena aktualizace, jejímž předmětem je vymezení plochy pro dálniční
odpočívku Jamenský potok v k. ú. Kozlov u Velkého Beranova.
5. Návrh na vyhlášení programu Fondu Vysočiny – Inovační vouchery 2021
Iveta Fryšová sdělila, že tímto programem dochází k naplňování Regionální inovační strategie KV
a krajského annexu RIS3. Program byl vyhlášen naposledy v roce 2018, byl inovován podle
aktuálních potřeb. Ivona Hájková doplnila, že se jedná o program na podporu inovačních aktivit ve
firmách vedoucích ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Program je určen firmám podnikajícím
v oborech zpracovatelského průmyslu nebo vybraných oborů informačních technologií na nákup
služeb souvisejících s inovací produktu, služby či procesu s maximální podporou 200 tis. Kč na
jeden projekt. Celkový objem finančních prostředků je 3,5 mil. Kč. Karel Pačiska vznesl dotaz na
objem finančních prostředků a podmínky v minulých letech. Iveta Fryšová odpověděla, že alokace
byla různá, pohybovala se většinou kolem 2 mil. Kč a Program býval v převisu. Souběžně s tímto
programem byl vyhlašován Program „Rozvoj podnikatelů“ s alokací 10 mil. Kč, který byl však pro
letošní rok zrušen. Alokací 3,5 mil. Kč by mohlo být podpořeno cca 17 projektů. Ze změn oproti
minulým výzvám se jedná především o rozšíření aktivit, které mohou žadatelé v rámci projektu
realizovat.
Usnesení 06/01/2021/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 vyhlásit Program „INOVAČNÍ VOUCHERY 2021“ dle materiálu VRR-02-2021-05, př. 1;
 vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva,
kteří jsou členy řídícího výboru.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Návrh na vyhlášení programu Fondu Vysočiny – Venkovské služby 2021
Iveta Fryšová informovala, že Program navazuje na Program FV „Venkovské prodejny“. Cílem
programu je podpořit obce za účelem zachování dostupnosti veřejných služeb, které jsou
poskytovány na jejich území, a to spolufinancováním provozních nákladů kamenné či pojízdné
prodejny potravin nebo smíšeného zboží, pobočky České Pošty či Pošty Partner, veřejné
knihovny, prostor sloužících k poskytování primární zdravotní péče a také objektů a budov, které
jsou provozovány jako atraktivita cestovního ruchu (muzeum, galerie, rozhledna apod.). Celkový
objem finančních prostředků je 7 mil. Kč. Program je zaměřen na měkké aktivity. Kromě rozšíření
podporovaných služeb na základě požadavků z terénu od potenciálních žadatelů došlo k úpravě
příjemců dotace na obce do 500 obyvatel. Bude se jednat o Program nesoutěžního charakteru.
Václav Honzl řekl, že obce většinou pojízdným prodejnám poskytují dotace ve výši cca 5 tis. Kč,
Číslo jednací: KUJI

25926/2021
Číslo stránky

2

ale v Programu je minimální výše dotace 20 tis. Kč. Iveta Fryšová odpověděla, že lze dotaci
kombinovat i s jinými službami obce. Karel Pačiska vznesl dotaz, zda se uvažovalo, aby byl
program zaměřen i na místní části obcí. Hana Hajnová odpověděla, že tato oblast byla
konzultována, ale nakonec bylo stanoveno, že příjemcem může být obec do 500 obyvatel –
program obsáhne 538 obcí KV. Marie Černá vznesla dotaz, zda bude jmenován ŘV. Iveta Fryšová
odpověděla, že se jedná o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě
času podání, a to až do vyčerpání celkové alokace. Bude provedena pouze kontrola
administrativního souladu s výzvou programu.
Usnesení 07/01/2021/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 vyhlásit Program „VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021“ dle materiálu VRR-01-2021-06, př. 1;
 schválit rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 3639 –
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 7 000 000 Kč při současném
snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 000 000 Kč na realizaci
programu ve Fondu Vysočiny „VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021“.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Informace o průběžném vyhodnocení programu Obnova venkova Vysočiny 2021
Iveta Fryšová sdělila, že v souladu se schválenou výzvou programu OVV probíhá pro rok 2021 v
termínu od 1. února 2021 do 25. června 2021 sběr žádostí. Aktuálně bylo přijato prvních
48 žádostí, všechny žádosti jsou v administrativním souladu s výzvou programu. Celkové
požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou ve výši 4 795 486 Kč.
8. Projednání Vyhodnocení Regionálního akčního plánu za rok 2020
Miloš Molák seznámil členy výboru s vyhodnocením Regionálního akčního plánu za rok 2020.
Zpráva o naplňování Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina (RAP) navazuje na
Výroční zprávu Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (RSK) za rok 2020. Klade si
za cíl poskytnout informace o využívání prostředků z evropských strukturálních a investičních
fondů (ESIF), a to z několika úhlů pohledu. Nejprve se věnuje projektům podaným v celé ČR, v
další části následují informace o mezikrajském porovnání, třetí část se již věnuje situaci v Kraji
Vysočina. Stručně je také uvedena informace o projektech realizovaných v rámci integrovaných
strategií, což pro území kraje znamená Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní
aglomerace a jednotlivé strategie komunitně vedeného místního rozvoje. V poslední části jsou
představeny vybrané projekty, které byly dokončeny v roce 2020.
Ve zprávě jsou hodnoceny tematické operační programy:
 Operační program Doprava (OPD),
 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK),
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV),
 Operační program Zaměstnanost (OPZ),
 Operační program Životní prostředí (OPŽP),
 Integrovaný regionální operační program (IROP),
 Operační program Technická pomoc (OPTP).
Marie Černá vznesla dotaz, zda jsou všechny projekty v rámci kraje dokončeny. Miloš Molák
odpověděl, že nikoliv, protože projekty jsou v režimu n+3, poslední finanční prostředky mohou
být vyčerpány do konce roku 2023. Zatím nebyly ze strany ŘO vyhodnoceny projekty ve výši
4 mld. Kč.
9. Projednání zprávy o činnosti Regionální stálé konference za rok 2020
Iveta Fryšová informovala, že Výroční zprávu je KV povinen předkládat každý rok za RSK. Miloš
Molák doplnil, že cílem výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity RSK, jejích pracovních
skupin a sekretariátu v průběhu roku 2020 s ohledem na role stanovené Statutem RSK a zhodnotit
efektivitu této činnosti i samotnou komunikaci, ať už v rámci RSK samotné, komunikaci s řídícími
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orgány jednotlivých programů ESI fondů či s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, jakožto
subjektem odpovědným za naplňování konceptu územní dimenze. Výroční zpráva se věnuje
rovněž identifikaci kroků vedoucích k lepšímu naplňování funkcí RSK a analýze rizik spojených s
činností RSK a nastiňuje plán rozvoje fungování RSK v dalším roce, mj. též s ohledem na eliminaci
zjištěných rizik. Martina Šlosrová vznesla dotaz na projektové záměry financovatelné z nástroje
REACT-EU. Iveta Fryšová odpověděla, že v rámci tohoto nástroje k řešení pandemie COVID 19 se
předpokládají výzvy v oblasti IZS (avíza výzev zatím zveřejněna nejsou), zdravotnictví (tři
podvýzvy – 1. oblast na přístrojové vybavení v oborech navazujících na JIP, 2. oblast na péči o
dlouhodobě nemocné, 3. oblast na laboratorní vybavení nemocnic, nebo výstavbu či dovybavení
infekčních pavilonů) a v oblasti sociálních služeb (objekty v nízkoenergetickém standardu, zde
máme zatím nejméně informací, které projekty budou podporovány). Výzvy by měly být vyhlášeny
během měsíce března. Dotace by měla být poskytnuta ve výši 100 % u zdravotnictví (příp. 85 % u
ostatních témat), ale kraj musí projekty předfinancovat ze svých zdrojů. Celkový finanční objem
prostředků je mezi 21-27 mld. Kč. Hana Hajnová doplnila, že kraj připravuje celkem 19 projektů.
10. Nástroje pro naplňování Regionální inovační strategie (RIS 2021)
Ivona Hájková okomentovala prezentaci. Národní RIS3 strategie ČR je strategický dokument
zajišťující efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na
aktivity vedoucí k posílení výzkumných a inovačních kapacit a to do prioritně vytyčených
perspektivních oblastí na národní i krajské úrovni. V období 2014-2020 byla existence Národní
RIS3 strategie ČR předběžnou podmínkou Evropské komise pro možnost financování oblastí
souvisejících s vědou, výzkumem, inovacemi, podnikáním a rozvojem lidských zdrojů ze
strukturálních fondů. V období 2021+ se tato podmínka stává průběžnou a bude ze strany EK
intenzivně sledována. Ve vazbě na nové programové období dochází k aktualizaci Národní RIS3
strategie ČR (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu) a tedy i jednotlivých krajských příloh. Ty
identifikují významné segmenty krajského hospodářství (tzv. prioritní odvětví neboli domény
krajské specializace), pro které jsou výzkum, vývoj a inovace klíčovým parametrem jejich dalšího
rozvoje a konkurenceschopnosti. S ohledem na specifika hospodářského a výzkumného prostředí
dále definují klíčové oblasti změn, kterých má být v daném období dosaženo, a konkrétní návrhy
intervencí k jejich naplňování.
Plánované aktivity kraje k naplňování RIS3 v roce 2021 jsou rozděleny do:
 Rozvoj podnikatelského prostředí a inovací v podnicích,
 Dostupná a kvalifikovaná pracovní síla,
 Infrastruktura ICT.
V rámci podpory rozvoje VŠPJ je k dispozici medailonek, a to na:
https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=29679&id=4106179
11. Dotace na provoz kanceláře Evropského regionu Dunaj Vltava
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o žádost o poskytnutí dotace, kterou
kraj obdržel 15. 2. 2021, vychází z ustanovení č. 7 odst. 1 Stanov Evropského regionu DunajVltava ze dne 30. 6. 2012, dle kterého se každý členský region (Kraj Vysočina, Jihočeský a
Plzeňský kraj, Horní a Dolní Rakousko a bavorské regiony Dolní Bavorsko a Horní Falc) podílí na
krytí společných nákladů dle následujícího klíče:
 50 % stejným dílem
 50 % dle podílu obyvatelstva členů na celkovém obyvatelstvu Evropského regionu DunajVltava.
Na rok 2021 připadá na Kraj Vysočina členský příspěvek ve výši 26 343 euro (tj. při kurzu 1 euro =
26,245 Kč částka 691 373 Kč).
Usnesení 08/01/2021/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
 informace uvedené v materiálu VRR-01-2021-11, př. 4 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 vzít na vědomí informace uvedené v materiálu VRR-01-2021-11, př. 4
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rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti
zahraničního obchodu na kofinancování projektu „Evropský region Dunaj-Vltava 2021“ dle
materiálu VRR-01-2021-11, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu VRR-01-2021-11, př. 2.
 Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
12. Informace o přípravě na nové programové období EU 2021-2027
Iveta Fryšová sdělila, že se jedná o aktuální informace k přípravě na období 2021+, které aktuálně
známe. Dušan Vichr doplnil, že na červencovém summitu EU (17. -21. 7. 2020) byl přijat balíček
ozdravných opatření a rozpočet na období 2021–2027 s cílem pomoci zemím EU zotavit se z
následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace.
Komplexní balíček v celkové výši 1,8 bilionu eur se skládá z:
1) víceletého finančního rámce (VFR) 1,1 bilionu EUR (v cenách roku 2018). Zahrnuje i politiku
soudržnosti (330,2 mld. EUR). Mezi okruhy výdajů patří např. i Bezpečnost a obrana, Migrace a
správa hranic, Jednotný trh a inovace;
2) mimořádného fondu na podporu hospodářského oživení v rámci nástroje NextGenerationEU
(NGEU). Celkový rozpočet NGEU činí 750 miliard eur, z toho 390 miliard eur bude rozděleno ve
formě grantů a 360 miliard eur ve formě půjček. Celkem 7 nástrojů/iniciativ (REACT-EU, Horizont
Evropa, InvestEU, FST, Rozvoj venkova, RRF, rescEU)
Byl dojednán „negociační baliček“ (záchranná síť na úrovni 76 % alokace, úprava míry
spolufinancování dle typů regionů (přechodové regiony 70 %), pravidlo časové způsobilosti výdajů
stanoveno na n+3, tematické koncentrace ERDF a ESF, výše předfinancování možnosti převodů
mezi Fondy apod.
Přehled nových programů a navrhovaných oblastí podpory:
 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,
 Integrovaný regionální OP,
 OP Jan Amos Komenský,
 OP Zaměstnanost+,
 OP Životní prostředí,
 OP Doprava,
 OP Rybářství,
 OP Fond spravedlivé transformace,
 OP Technická pomoc.
Celkem by měla ČR na politiku soudržnosti získat 550 mld. Kč. Další prostředky až do výše
celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z dalších evropských iniciativ.
Plánuje se v pokračování Kotlíkových dotací pro rok 2021. Podpora bude zaměřena v OPŽP na
nízkopříjmové skupiny obyvatel. Probíhá definování cílové skupiny. Do Kotlíkových dotací z OP
Životní prostředí budou zapojeny i kraje. Kotlíkové dotace také poběží v programu Nová zelená
úsporám, které budou určeny pro ostatní žadatele mimo těch nízkopříjmových obyvatel. Bude
administrovat SFŽP.
13. Informace o přípravě Regionálního akčního plánu pro období 2021+
Iveta Fryšová informovala, že RAP dosud sloužil jako určitý obsah projektových záměrů
k vyhodnocení absorpční kapacity z území a negarantoval finanční prostředky do území. Toto by
se v novém programovém období mělo změnit, měla by být známa jasná alokace. Miloš Molák
okomentoval prezentaci. Pro nové období bude RAP zahrnovat pouze čtyři témata. Alokace aktivit
bude vznikat ve spolupráci s MMR, MPSV, MŠMT a AKČR. Od vyhlášení výzvy každý rok musí
kraje vyčerpat 20 % alokace (do 12 měsíců žádost o dotace, do 30 měsíců žádost o platbu).
Aktivita musí být RSK schválena nejpozději před vyhlášením dané výzvy a každá aktivita bude
zpracovaná samostatně.
Mezi aktivity bude patřit:
 Silnice II. třídy,
 Deinstitucionalizace sociálních služeb,
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 Střední školství,
 Zdravotnická záchranná služba.
Martina Šlosrová vznesla dotaz na vedlejší náhradní seznam projektů, a to z důvodu, že některé
projekty nebudou realizovány. Miloš Molák odpověděl, že kraj má všechny projekty, které se do
daných oblastí připravují, k dispozici. Projekty na seznamech budou ve výši 130 % alokace (30 %
rezerva).
14. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 26. dubna 2021 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 3.16.
15. Závěr
Pavel Pacal, předseda Vrr, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Mgr. Pavel Pacal
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

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

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 13. března 2021.
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