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Vážený pane hejtmane, 

 

reaguji na Váš dopis ze dne 26. ledna 2017, ve kterém mě žádáte o spolupráci při plnění 

usnesení Regionální stálé konference. Ráda bych Vám předně poděkovala o Váš zájem a také 

za činnost Regionální stálé konference působící na území Kraje Vysočina.  

Témata, která byla v rámci aktualizace regionálních akčních plánů identifikována jako tzv. bílá 

místa, tedy taková, jež nejsou podporována z veřejných zdrojů a aktéři v území vnímají potřebu 

je řešit, byla předána v souhrnné podobě zástupcům příslušných resortů. Ti se k tématům 

vyjádřili v souvislosti s ověřením, zda skutečně neexistuje dotační titul, který by danou aktivitu 

podporoval. Ve většině případů bylo uvedeno, že podpora daných témat z dotačních titulů 

jednotlivých resortů je v určité formě možná, a byly k nim doplněny vazby na konkrétní dotační 

tituly.  

Regionálním stálým konferencím bude v nebližších dnech rozeslána zpětná vazba 

k identifikovaným bílým místům společně s žádostí, aby ověřily, zda nastavené podmínky 

existujících dotačních titulů odpovídají požadavkům aktérů v území, a adekvátně obhájily své 

potřeby pro vypsání nových dotačních titulů. Tyto informace budou velmi důležité 

v následujících diskusích s jednotlivými resorty a také při jednání s Ministerstvem financí 

o případném navýšení resortních rozpočtů. 

Promítnutí potřeb území rámcově definovaných na podzim roku 2016 do podoby vyhlašovaných 

dotačních titulů není bohužel možné realizovat v krátkém časovém horizontu. Programová 

dokumentace dotačních titulů je schvalována na víceleté období a nabízí pouze malý prostor 

pro případné úpravy. Možnosti zapracování Vašich požadavků jsou tedy poměrně individuální, 

resp. liší se s ohledem na dobu schválení programové dokumentace a další parametry 

dotačních titulů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj některé z potřeb území zohlednilo v nastavení vlastních dotačních 

titulů, jedná se především alespoň o částečné navýšení alokace, kterou je možné podpořit 

opravu či rekonstrukci místní komunikace, nebo o rozšíření zaměření původního dotačního 
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titulu „Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“ na generace všech 

věkových skupin, aby více odpovídala demografickému vývoji společnosti, z nějž je možné 

podpořit úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo 

vybudování zařízení pro volnočasové aktivity. 

Nad rámec Vaší žádosti bych Vás chtěla krátce informovat o vydání publikace „Národní dotační 

zdroje – příležitosti a možnosti pro obce“, která poskytuje základní informace (mj. alokace, 

předpokládaný termín vyhlášení výzev, shrnutí základních podmínek, územní zacílení, odkaz na 

bližší informace) o plánovaných dotačních titulech všech resortů. Publikace je výsledkem snahy 

Ministerstva pro místní rozvoj podat přehledné informace o všech dotačních titulech resortů, 

z nichž je možné finančně podpořit projekty řešící potřeby obcí. 

Dále si Vám dovoluji sdělit informace týkající se Vašich dotazů k Národnímu programu podpory 

cestovního ruchu v regionech. 

Předkládání žádostí bylo po prodloužení možné do 16. ledna 2017, následně proběhlo otevírání 

obálek, registrace přijatých žádostí a bylo zahájeno jejich hodnocení. Ukončení procesu 

hodnocení žádostí je předpokládáno na duben 2017. Ve druhé polovině února budou zaslány 

výtahy z projektových záměrů (určené dotační tituly) na Pracovní skupiny RSK pro cestovní 

ruch k vydání stanoviska – zda realizovaný projekt je v souladu s prioritami rozvoje cestovního 

ruchu krajů a krajskými strategickými dokumenty.  

V současné době je předčasné formulovat konkrétní závěry ohledně možných úprav zaměření 

výzvy, je třeba počkat na dokončení hodnocení kvality projektů, jaká bude výše dotace (celkem 

i dle jednotlivých krajů), na jaký druh aktivit žadatelé nejčastěji žádali, jaké byly nejčastější 

chyby a problémy atd. Teprve na základě získaných podkladů je možné uvažovat o aktualizaci 

a případných změnách. 

Co se týká historie subjektu u podprogramu pro podporu marketingových aktivit je podmínkou 

pro destinační společnost doložit minimálně rok, respektive 12 měsíců činnosti s kladným 

výsledkem hospodaření. V případě výzvy na rok 2018 a předpokladu, že bude vyhlášena ve 

4. čtvrtletí 2017, by tuto podmínku splňovaly společnosti založené do 31. prosince 2015 včetně. 

S ohledem na efektivitu veřejných prostředků je vhodné podporovat již fungující subjekty 

s určitou stabilitou a historií. Cílem programu, který je realizován v režimu programového 

financování, není existenční zajištění destinačních společností, ale je zaměřen na podporu 

zajímavých projektů a aktivit destinačních společností za účelem zajištění vymezených cílů. 

Co se týká finančního zdraví, tak v současné době platí, že destinační společnost musí doložit 

kladný výsledek hospodaření v každém ze sledovaných let (1-3 roky, 1-2 roky u nově 

založených subjektů). Na základě analýzy přijatých žádostí a podnětů se budeme touto 

problematikou dále zabývat, avšak v současné době Vám nemohu sdělit bližší podrobnosti. 

Případné přesouvání nevyčerpané alokace bude realizováno v souladu s metodikou rozdělení 

alokace, která byla schválena MF jako součást programové dokumentace. Na základě zjištění 

absorpční kapacity u jednotlivých dotačních titulů je možné přesouvat nevyčerpanou alokaci jak 

mezi dotačními tituly v rámci jednoho podprogramu, tak i mezi podprogramy. V případě 

dostatečné absorpční kapacity je snahou MMR zachovat alokaci pro daný kraj. V případě 
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nedostatečné alokace je možné uvažovat o přesunu nevyčerpané částky na ostatní kraje, 

případně na další výzvy. Nicméně v tuto chvíli Vám k této problematice nemohu sdělit žádné 

další podrobnosti. 

Vážený pane hejtmane, jsem přesvědčena o tom, že společnou prací se podaří nastavit národní 

dotační tituly tak, aby odpovídaly jak potřebám regionu, tak požadavkům státu, a aby byly 

veřejné finanční prostředky využívány efektivně. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman  

KÚ Kraje Vysočina 

Žižkova 57 

587 33 Jihlava 

 

Za správnost: Ing. David Koppitz – ředitel odboru regionální politiky 


