
FOND  VYSOČINY

zpracoval: Kamil Ubr
seminář NVF pro kraje dne 15. – 16. 12. 2004



Cíle

transparentní a systémová podpora v souladu 
se zájmy kraje
zapojení velkého množství subjektů do aktivit 
vedoucích k rozvoji kraje
trénink subjektů na systém a pravidla pro 
podávání žádostí o finanční prostředky z fondů
EU



Základní charakteristika

Fond Vysočiny
soustřeďuje část rozvojových prostředků kraje
podporuje naplňování PRK

Poskytování prostředků
prostřednictvím grantových programů
formou dotací a půjček
nezávisle na rozpočtovém roce



Orgány fondu

Rada Fondu Vysočiny
Garant grantového programu
Řídící výbor grantového programu



Dokumentace

Statut (zásady)
Podklady pro garanty (vzory, metodiky)
Výstupy



Rozpočet

1. Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky 30%
2. Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem 
na rozvoj lidských zdrojů 40%
3. Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem 
na rozvoj síťové infrastruktury 20%
4. Podpora zavádění principů trvale udržitelného 
rozvoje 10%



Realizace

Návrh grantového programu (garant, výzva)
Schválení + ustavení řídícího výboru (ZK)
Administrace (garant)
Hodnocení (ŘV)
Smlouva, monitorování, vyúčtování (garant)
Zpráva (příjemci, garant), zveřejnění
Kontrola (kontrolní výbor ZK, OK, garant)



Statistika

ROK Počet GP Prostředky
kraje
(mil Kč)

Prostředky
příjemců

2002 25 41,5 114
2003 32 66,7 157,4
2004 25 (+15) 48,4 (+45) 108,4

Celkem 82 (+15) 156,6 (+45) 379,8



GP v oblasti vzdělávání dospělých
Programy profesního vzdělávání dospělých
podpora přípravy a pilotního ověření vzdělávacích programů 
pro dospělé; 2002; 3 roky; 10/8 projektů; 2,2/3,5 mil. Kč

Lidské zdroje ve firmách
vzdělávání manažerů firem s cílem podnítit zájem o rozvoj 
lidských zdrojů; 2004; 1 rok; 10/5 projektů; 600/900 tis. Kč

Škola a knihovna – centra vzdělávání
otevření škol veřejnosti, škola jako komunitní centrum; 2002 
a 2003; 1 rok; 68/26 projektů; 1,5 mil. Kč/1,7 mil. Kč



Děkuji za pozornost
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