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I. Úvod
Co je Plán rozvoje
Plán rozvoje je strategický dokument, který představuje každoročně představovaný a uceleně
řízený soubor činností, prostřednictvím kterých jsou naplňovány koncepční dokumenty
Zlínského kraje.

Návaznost dokumentu
Plán rozvoje 2012 vychází ze dvou základních strategických rozvojových dokumentů
Zlínského kraje a to ze Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 a z Programu rozvoje
územního obvodu Zlínského kraje 2010-2012. Dále pak navazuje také na rozpočtový výhled
Zlínského kraje pro roky 2011-2015 a rozpočet Zlínského kraje na rok 2012.

Tvorba dokumentu
Plán rozvoje na každý kalendářní rok vzniká v roce předcházejícím souběžně se sestavováním
rozpočtu Zlínského kraje. Nejinak tomu bylo také při tvorbě Plánu rozvoje 2012. Za tvorbu
Plánu rozvoje 2012, včetně jeho předložení příslušným orgánům Zlínského kraje ke schválení,
zodpovídá odbor strategického rozvoje kraje. Podklady, resp. seznam aktivit, poskytují
odboru STR jednotlivé odbory KÚZK.
Úkoly bez rozpočtového zajištění se nemohou stát součástí Plánu rozvoje. Odbor STR
současně prověří u jednotlivých aktivit návaznost na koncepční dokumenty Zlínského kraje a
následně je doporučí nebo nedoporučí k zařazení do Plánu rozvoje. Po projednání návrhu
v rámci KÚZK je tento dokument předložen ke schválení orgánům kraje.
Změny Plánu rozvoje v průběhu příslušného roku mohou být realizovány formou doplnění
Plánu rozvoje po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje.

Struktura dokumentu
Plán rozvoje se skládá z textové části a tabulkové části
Textová část popisuje mimo jiné tvorbu dokumentu, postavení dokumentu v systému
koncepčních dokumentů ZK, bilance jednotlivých sekcí plánu rozvoje a v neposlední řadě
také vyhodnocení zpětné vazby jednotlivých aktivit směrem k naplňování cílů definovaných
ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009-2020.
Tabulková část obsahuje seznam jednotlivých aktivit zařazených do 4 sekcí:
1) Koncepční činnost
2) Podpora poskytovaná z rozpočtu Zlínského kraje
3) Rozvojové projekty
4) Ostatní činnosti
2

U každé jednotlivé aktivity, v rámci všech 4 sekcí, jsou dále uvedeny následující informace:
1. Navrhovatel – odbor, který navrhuje realizaci aktivity.
2. Pilíř – pilíř definovaný ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 na nějž je
navázána aktivita.
3. Cíl/úkol – cíle definované ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 popř. úkoly
definované v PRÚOZK 2010-2012, na které aktivita navazuje.
4. Aktivita – název plánované aktivity.
5. Výstup aktivity – definování výstupu dané aktivity.
6. Kvantifikace výstupu – množstevní vyjádření výstupu aktivity.
7. Finanční náklady v roce 2012 – náklady na aktivitu uvedenou v tisících Kč.
8. Celkové finanční náklady – celkové náklady v tisících Kč. V případě víceletých aktivit
se jedná o celkové finanční náklady nutné pro jejich konečnou realizaci.
9. ORG – z rozpočtu Zlínského kraje.
10. Garant – člen Rady Zlínského kraje.
11. Provede – odbor, který provede aktivitu.
12. Termín – předpokládaný termín ukončení aktivity.
13. Komentář – základní informace k uvedené aktivitě.

II. Postavení Plánu rozvoje 2012 v systému
koncepčních dokumentů Zlínského kraje
Postavení Plánu rozvoje v systému koncepčních dokumentů Zlínského kraje znázorňuje
následující schéma:

Strategie rozvoje
Zlínského kraje
2009 - 2020

PRÚOZK 2010 – 2012
PRÚOZK 2013 – 2016
PRÚOZK 2017 – 2020

roční Plány rozvoje:
2010, 2011, 2012

roční Plány rozvoje:

roční Plány rozvoje:

2013, 2014, 2015, 2016

2017, 2018, 2019, 2020
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Hlavním rámcovým strategickým rozvojovým dokumentem Zlínského kraje je Strategie
rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 (dále jen SRZK 2009-2020), která je v horizontu svého
naplňování dále zpřesňována navazujícími dokumenty pracujícími s detailnějšími
informacemi v kratším časovém horizontu. Jejich existence navržená ve výše uvedeném
schématu je zaměřena především na:
-

-

-

Konkretizaci cílů a úkolů SRZK 2009-2020 na čtyřleté období (formou Programů
rozvoje územního obvodu Zlínského kraje – PRÚOZK) a roční období (formou
ročních Plánů rozvoje).
Bližší stanovení finančního rámce jednotlivých cílů a úkolů směřující až do úrovně
rozpočtu.
Navržená opatření jsou považována za inspirativní zásobník možných opatření, která
se v průběhu implementace v závislosti na aktuální situaci v navržené podobě mohou
či nemusí implementovat.
Stanovení přesně určené institucionální (i osobní) zodpovědnosti za naplňování cílů,
úkolů a navržených opatření.

Aktivity uvedené v plánu rozvoje jsou navázány na jednotlivé pilíře a cíle definované ve
SRZK 2009-2020. Seznam těchto pilířů a cílů uvádí následující výčet:
1. Konkurenceschopná ekonomika
1.1. Zvýšit konkurenceschopnost aplikací výsledků výzkumu a vývoje a inovačními projekty
1.2. Posílit význam sektoru služeb v regionální ekonomice
1.3. Posílit roli malých a středních podniků
1.4. Dominantní průmyslové sektory udrží svoji konkurenceschopnost
2. Úspěšná společnost
2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech
2.2. Přiblížit skutečnou míru nezaměstnanosti k přirozené míře
2.3. Zefektivnit sítě sociálních služeb na základě skutečné poptávky
2.4. Zefektivnit sítě zdravotnických služeb na základě potřeb a finančních možností
3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova
3.1. Zlepšit parametry životního prostředí
3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diversifikaci činností na venkově
3.3. Zlínský kraj se stane významnou dopravní meziregionální destinací
3.4. Rozvíjet systém veřejné dopravy a podporovat ekologické aspekty dopravy
4. Atraktivní region
4.1. Zvýšit ukazatele návštěvnosti a využitelnosti kapacit cestovního ruchu
4.2. Zvýšit konkurenceschopnost Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu
4.3. Zajistit ochranu a rozvoj kulturního dědictví regionu
4.4. Kulturní instituce sehrají roli významného nositele kulturnosti regionu
Některé aktivity uvedené v tabulkové části ovšem bylo vhodnější navázat na ještě nižší resp.
detailnější úroveň, kterou jsou úkoly definované ve SRZK 2009-2020 jako dílčí milníky na
cestě k dosažení cílů SRZK 2009-2020. Podrobný výčet těchto jednotlivých úkolů již není
součástí tohoto dokumentu, jsou však uvedeny ve SRZK 2009-2020 popř. v PRÚOZK 20102012.
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III. Bilance Plánu rozvoje 2012
V roce 2012 je ve Zlínském kraji počítáno s realizací 88 významných rozvojových aktivit,
jejichž finanční alokace převyšuje částku 1,546 mld. Kč. V roce 2012 došlo ke změně
v metodickém přístupu hodnocení rozvojových aktivit, proto není možno porovnat
předpokládané aktivity roku 2012 s realizovaným plánem roku 2011.
Vyhodnocení Plánu rozvoje 2012 bylo provedeno jednak na základě rozdělení aktivit podle
sekcí Plánu rozvoje 2012 a jednak vzhledem ke strategickým rozvojovým dokumentům
Zlínského kraje. Po provedení vyhodnocení zaměření aktivit obsažených v Plánu rozvoje na
rok 2012 lze konstatovat, že rozvojové cíle stanovené ve strategických dokumentech
Zlínského kraje budou v následujícím roce průběžně naplňovány.
Podrobnější vyhodnocení Plánu rozvoje 2012 je uvedeno v druhé části této kapitoly týkající se
vyhodnocení Plánu rozvoje vzhledem ke strategickým rozvojovým dokumentům Zlínského
kraje. Tato část je poskytuje závěrečné vyhodnocení formou zpětné vazby jednotlivých aktivit
Plánu rozvoje 2012 ve vztahu k naplňování jednotlivých cílů SRZK 2009-2020.

A. Bilance Plánu rozvoje podle jednotlivých sekcí
Jak již bylo uvedeno v úvodní části, aktivity uvedené v Plánu rozvoje 2012 jsou rozděleny do
4 sekcí:
1) Koncepční činnost
2) Podpora poskytovaná z rozpočtu Zlínského kraje
3) Rozvojové projekty
4) Ostatní činnosti
1)Koncepční činnost
Součástí této sekce jsou především aktivity zaměřené na tvorbu různých koncepčních
dokumentů, jako jsou analýzy, koncepce, akční plánu či strategie. V rámci této skupiny aktivit
je plánováno celkem 19 aktivit s finančními náklady 9, 797 mil. Kč.
2)Podpora poskytovaná z rozpočtu Zlínského kraje
V této sekci jsou zařazeny aktivity jednotlivých odborů Krajského úřadu Zlínského kraje jako
jsou podprogramy, dotace, globální granty, administrace fondů a v neposlední řadě podpora
celé řady projektů. Celkově je zde uvedeno 27 aktivit s finanční alokací 238, 732 mil. Kč.
3)Rozvojové projekty
Z pohledu alokace financí se jedná o nejvýznamnější skupinu aktivit v rámci Plánu rozvoje
2012. Pro 39 aktivit typu investičních a neinvestičních projektů je plánována finanční alokace
výší než 1,297 mld. Kč. Ve velké míře se jedná o víceleté projekty např. z oblasti životního
prostředí, kultury, sociální, dopravní a ostatní infrastruktury.
4)Ostatní činnosti
Součástí této sekce jsou aktivity, které nebylo možno zařadit do třech výše uvedených oblastí,
přesto se ovšem jedná o aktivity, které se svým způsobem podílejí na rozvoji Zlínského kraje.
Jedná se o 3 aktivity s celkovou finanční alokací na rok 2012 700 tis. Kč.
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Obr. 1: Podíly alokace finančních prostředků významných rozvojových projektů v roce 2012 podle sekcí Plánu rozvoje
2012

B. Bilance Plánu rozvoje vzhledem ke strategickým rozvojovým dokumentům Zlínského
kraje
Počet aktivit včetně finanční alokace navázané na jednotlivé cíle a pilíře SRZK 2009-2020 je
uveden v Tab.1.
Pilíř

1.
konkurenceschopná
ekonomika

Počet
aktivit

Cíl
1.1. Zvýšit konkurenceschopnost aplikací výsledků výzkumu a vývoje a inovačními
projekty
1.2. Posílit význam sektoru služeb v regionální ekonomice

3
0

6 360
0

1.3. Posílit roli malých a středních podniků

0

0

1.4. Dominantní průmyslové sektory udrží svoji konkurenceschopnost

2

136 581

5

142 941

24

184 142

celkem za pilíř

2. Úspěšná
společnost

2.1. Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na
znalostech
2.2. Přiblížit skutečnou míru nezaměstnanosti k přirozené míře
2.3. Zefektivnit sítě sociální služeb na základě skutečné poptávky
2.4. Zefektivnit sítě zdravotnických služeb na základě skutečné poptávky

0
134 701

4

122 128
440 971

10

38 881

3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diversifikaci činností na venkově

9

162 261

3.3. Zlínský kraj se stane významnou dopravní meziregionální destinací

2

2 600

3.1. Zlepšit parametry životního prostředí

3.4. Rozvíjet systém veřejné dopravy a podporovat ekologické aspekty dopravy

2

95 583

23

299 325

4.1. Zvýšit ukazatele návštěvnosti a využitelnosti kapacit cestovního ruchu

1

6 696

4.2. Zvýšit konkurenceschopnost Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu

2

2 916

4.3. Zajistit ochranu a rozvoj kulturního dědictví regionu

6

636 489

4.4. Kulturní instituce sehrají roli významného nositele kulturnosti regionu

1

500

10

646 601

celkem za pilíř

4. Atraktivní region

0
13

41

celkem za pilíř
3. Efektivní
infrastruktura a
rozvoj venkova

Finanční náklady
v roce 2012 v tis.
Kč

celkem za pilíř
průřezová témata
celkem

9

16 855

88

1 546 693

Tab. 1: Alokace finančních prostředků významných rozvojových projektů v roce 2012 podle Pilířů a Cílů definovaných
v SRZK 2009 - 2020
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Přestože bylo pro vyhodnocení zaměření jednotlivých aktivit použito rozdělení do Pilířů a
Cílů, které vycházejí ze strategických rozvojových dokumentů Zlínského kraje, je důležité
upozornit na širší dopad a vzájemnou provázanost jednotlivých aktivit, které ve svém
důsledku vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti celé regionální ekonomiky, ať už se jedná o
aktivity na podporu podnikového sektoru, aplikace poznatků vědy a výzkumu, rozvoje
lidských zdrojů, dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a životního prostředí. Přispívají mj.
ke snižování míry nezaměstnanosti (Cíl 2.2), a taktéž k posilování sektoru služeb (Cíl 1.2),
který je významně podporován v rámci zvýšení atraktivity regionu, především formou aktivit
na podporu cestovního ruchu a podporou kulturních institucí. Významně jsou podporovány i
aktivity zaměřené na posílení role malých a středních podniků (MSP) ve Zlínském kraji (Cíl
1.3). Přestože na tyto cíle nejsou přímo navázány specializované aktivity, jsou naplňovány
nepřímo a především snižování míry nezaměstnanosti a podpora MSP patří k dlouhodobým
prioritám Zlínského kraje.

Obr. 2: Relativní podíly alokace finančních prostředků významných rozvojových projektů v roce 2012 podle Pilířů
definovaných v SRZK 2009 - 2020

Největší podíl z prostředků určených na významné rozvojové projekty, celkem více než 646
mil. Kč, (42 % celkového objemu) jsou určeny na zvýšení atraktivity Zlínského kraje
prostřednictvím investic směřující na podporu cestovního ruchu, rozvoje jeho kulturního
dědictví a na podporu kulturních institucí. Nejvýznamnější aktivitou je revitalizace budov 14
a 15 a návazné infrastruktury v areálu Svit ve Zlíně, po jejichž rekonstrukci, která začala již
v roce 2011, zde vznikne Baťův institut 14|15 (KKVC) v jehož prostorách najdou své nové
sídlo Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Celý komplex budov, včetně platformy mezi nimi,
bude pro veřejnost otevřen v září 2013. Do revitalizace tohoto areálu a návazné infrastruktury
bude v roce 2012 investováno přes 625 mil. Kč.
Významné finanční prostředky – v roce 2012 se bude jednat o téměř 441 mil. Kč, budou
určeny na další rozvoj lidských zdrojů v regionu prostřednictvím aktivit, které povedou ke
zvyšování konkurenceschopnosti pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech
spolu s optimalizací a zefektivněním sítě sociálních a zdravotních služeb.
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Tato opatření budou provázána s aktivitami, které budou posilovat konkurenceschopnost
regionální ekonomiky prostřednictvím podpory zavádění výsledků VaV do průmyslové praxe.
Současně bude podporován sektor MSP, inovační podniky, ale i tradiční, pro Zlínský kraj
významná průmyslová odvětví. Nejvýznamnějším projektem je v tomto ohledu příprava
areálu SPZ Holešov, která bude v roce 2012 z krajského rozpočtu financována částkou
převyšující 135 mil. Kč. Další prostředky budou poskytnuty ze státního rozpočtu. Celkově
budou na aktivity vedoucí k posílení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky vynaloženy
finanční prostředky ve výši téměř 143 mil. Kč.
V následujícím roce bude věnována také pozornost rozvoji venkovských oblastí (administrace
Programu obnovy venkova s alokací 32 mil. Kč), bude zpracován a předložen Integrovaný
projekt IVVS ZK, kdy dojde k vytvoření páteřní komunikační infrastruktury mezi ORP a ZK
a k napojení VVS systémů v ORP na informační, výstražný a varovací systém, a to s náklady
69 mil. Kč. Podporovány jsou i aktivity na zkvalitnění dopravní infrastruktury a rozvoj
hromadné dopravy na území kraje, investice do zkvalitnění sítě krajských zdravotnických
zařízení, či aktivity vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí.
Některé aktivity jsou svým charakterem vyloženě průřezové. Patří mezi ně především
aktualizace ZÚR ZK a ÚP obcí, aktivity v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity
Zlínského kraje 2007 – 2013“, nebo „Projekt technické asistence ROP - kohezní politika,
příprava na nové programovací období“.
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IV. Závěr
Plán rozvoje 2012 obsahuje celkem 88 významných projektů v celkové výši 1,546 mld. Kč.
Mezi nejvýznamnější aktivity bude v roce 2012 bezesporu patřit revitalizace 14. a 15. budovy
v areálu Svit, investice v SPZ Holešov, významné finanční prostředky budou investovány
v oblasti hromadné dopravy, nebo investice do výstavby centrálního objektu nemocnice
v Uherském Hradišti, atd.
Přehled nejvýznamnějších realizovaných aktivit v roce 2012 z rozvojových projektů a
koncepční činnosti naleznete v Tab. 2.
Cíl/Úkol
(SRZK, PRÚOZK 2010 2012 )

Finanční
náklady v roce
2012 v tis. Kč

Celkové finanční
náklady v tis. Kč

4. Atraktivní region

4.3. Zajistit ochranu a
rozvoj kulturního dědictví
regionu

609 546

884 357

47

1. Konkurenceschopná
ekonomika

1.4.1. Efektivně naplnit
strategickou průmyslovou
zónu Holešov

135 081

135 081

Transformace pobytových
zařízení sociálních služeb

62

2.Uspěšná společnost

2.3. Zefektivnit sítě
sociálních služeb na
základě skutečné poptávky

99 500

100 000

4.

Komplexní odbavovací,
řídící a informační systém
veřejné hromadné
dopravy ve ZK (KORIS)

75

3. Efektivní
infrastruktura a rozvoj
venkova

3.4. Rozvíjet systém
veřejné dopravy a
podporovat ekologické
aspekty dopravy

94 783

210 724

5.

Integrovaný projekt
Informační, vyrozumívací
a varovací systém
Zlínského kraje

69

3. Efektivní
infrastruktura a rozvoj
venkova

3.2.1. Dobudovat
odpovídající technickou
infrastrukturu

70 950

100 000

1

3. Efektivní
infrastruktura a rozvoj
venkova

3.3. Zlínský kraj se stane
významnou dopravní
meziregionální destinací

1 600

1 600
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1. Konkurenceschopná
ekonomika 2. Úspěšná
společnost 3. Efektivní
infrastruktura a rozvoj
venkova 4. Atraktivní
region

průřezově

700

800

Pořadí

Aktivita

Číslo
úkolu

1.

Revitalizace objektů 14 a
15 bývalého areálu firmy
Baťa

72

2.

Příprava areálu SPZ
Holešov pro
diverzifikované
obsazování SPZ Holešov
menšími investory

3.

Pilíř
(SRZK, PRÚOZK 2010 2012)

Koncepční činnost

1.

2.

Analýza rozvoje dopravní
infrastruktury střední a
východní Moravy

Program rozvoje
územního obvodu
Zlínského kraje 2013-2016

Tab. 2: Přehled nejvýznamnějších aktivit plánovaných na rok 2012

9

Koncepční činnost

Koncepce a strategie

Aktualizovaná koncepce

Aktualizovaná koncepce

Aktualizace Koncepce a strategie ochrany
přírody a krajiny ZK

Aktualizace Koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském
kraji

Aktualizace programů ke zlepšení kvality
ovzduší

Průřezově

3.1. Zlepšit parametry
životního prostředí

3.1. 6. Rozvíjet
přátelštější přístup k
životnímu prostředí

3.1. Zlepšit parametry
životního prostředí

1. Konkurenceschopná
ekonomika

2. Úspěšná společnost

2. Úspěšná společnost

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova
4. Atraktivní region

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

KH

KH

KUL

SOC

SOC

SOC

SOC

STR

STR

ŠK

ŠK

ÚP

ŽPZE

ŽPZE

ŽPZE

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Aktualizovaný plán
Novelizovaný plán

Aktualizace Havarijního plánu Zlínského
kraje

Novela Krizového plánu Zlínského kraje

Prováděcí plán podpory památkové péče ve
Zlínském kraji v roce 2012

Průřezově

Průřezově

4.3. Zajistit ochranu a
rozvoj kulturního
dědictví regionu

2.3. Zefektivnit sítě
sociální služeb na
základě skutečné
poptávky
2.3. Zefektivnit sítě
sociální služeb na
základě skutečné
poptávky
2.3. Zefektivnit sítě
sociálních služeb na
základě skutečné
poptávky
2.3. Zefektivnit sítě
sociální služeb na
základě skutečné
poptávky

Aktualizace Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje (ZÚR ZK) a Územní studie
záměrů ze ZÚR ZK

Územně plánovací dokumentace
a územně plánovací podklady

Koncepce

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve
pracovní síly v
Zlínském kraji
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

Aktualizovaná strategie

Dlouhodobý záměr

Aktualizace Regionální inovační strategie
Zlínského kraje

Program rozvoje

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
pracovní síly v
vzdělávací soustavy Zlínského kraje (2012)
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

1.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
aplikací výsledků
výzkumu a vývoje a
inovačními projekty

Program rozvoje územního obvodu
Zlínského kraje 2013-2016

1

1

1

1/8

1+2

1

1

1

1

1

Zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních
Akční plán
služeb ve Zlínském kraji na rok 2013

1

1

Plán

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením Zlínského
kraje pro období 2013 - 2014

1

1

1

1

1

1

1

1

450

100

516

2 950

280

x

800

700

451

100

50

x

x

x

x

x

1 000

800

1 600

450

100

516

2 950

280

x

800

800

451

100

50

x

x

x

x

x

1 000

800

1 600

Celkové
Finanční
Kvantifikace
finanční
náklady v roce
výstupu
náklady v tis.
2012 v tis. Kč
Kč

Strategie v oblasti systému péče o ohrožené
Strategie
děti ve Zlínském kraji

Koncepce

Koncepce kvality a transformace sociálních
služeb zřizovaných ZK v období 2012 - 2020

Plán

Koncepce

Zpracování koncepce prevence kriminality
ZK na období 2012-2015

Průřezově

1. Konkurenceschopná
ekonomika 2. Úspěšná
společnost 3. Efektivní
Průřezově
infrastruktura a rozvoj venkova
4. Atraktivní region

2. Úspěšná společnost

2. Úspěšná společnost

2. Úspěšná společnost

2. Úspěšná společnost

4. Atraktivní region

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova
3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

2. Úspěšná společnost

KH

Generel

4

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

DOP

3

3.3.2. Zvýšit plynulost a
bezpečnost nedálniční Generel dopravy areálu Zlín
silniční dopravy

DOP

2

Koncepce návaznosti spojů veřejné linkové a
drážní dopravy na městské hromadné
Koncepce
dopravy v lokalitách Vsetín, Valašské
Meziříčí, Uherské Hradiště, Kroměříž, Zlín

3.4. Rozvíjet systém
veřejné dopravy a
podporovat ekologické
aspekty dopravy

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

Analýza

Analýza rozvoje dopravní infrastruktury
střední a východní Moravy

Výstup aktivity

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

Aktivita

3.3. Zlínský kraj se
stane významnou
dopravní
meziregionální
destinací

Cíl/Úkol
Pilíř
(SRZK, PRÚOZK 2010
(SRZK, PRÚOZK 2010 -2012)
-2012 )

DOP

Navrhovatel
(odbor)

1

Číslo
úkolu

Plán rozvoje 2012

3030

3030

3030

300101

3030

x

8155

3030

3030/2113

3030

3030

x

x

x

x

x

3025

8155

3030

ORG

M. Kovaříková, členka
RZK

M. Kovaříková, členka
RZK

M. Kovaříková, členka
RZK

P. Hradecký, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

T. Nersesjan, členka
RZK

Taťána Nersesjan,
členka RZK

Komise Rady Zlínského
kraje pro zdravotně
postižené

T. Nersesjan, členka
RZK

J. Ondruš, náměstek
hejtmana

S. Mišák, hejtman

S. Mišák, hejtman

T. Nersesjan, členka
RZK

J. Drozd, náměstek
hejtmana

J. Drozd, náměstek
hejtmana

J. Drozd, náměstek
hejtmana

Garant
(člen Rady ZK)

ŽPZE

ŽPZE

ŽPZE

ÚP

ŠK

ŠK

STR

STR

SOC

SOC

SOC

SOC

KUL

KH

KH

KH

DOP

ŘDP + DOP

DOP

Provede
(odbor)

30.4.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.6.2012

31.3.2012

31.12.2012

31.12.2013

30.9.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.3.2012

31.5.2012

31.12.2012

31.12.2012

30.6.2012

31.12.2012

31.10.2012

31.5.2012

Termín

Jedná se o zákonnou aktualizaci vždy po 3 letech, rozsah je dán zákonem
č. 86/2002 Sb, o ochraně ovzduší.

Aktualizaci koncepce EVVO ukládá Akční plán EVVO na léta 2011-2012.
Současná, platná koncepce byla schválena v roce 2002,od té doby se
podmínky v oblasti EVVO změnily natolik, že je již nedostatečná a
nevyhovující.

Koncepce a strategie OPK ZK byla zpracována v roce 2005. V současné
době je nutno dokument vyhodnotit, revidovat a aktualizovat.

Aktualizace ZÚR ZK je pravidelná zákonem požadovaná aktualizace, dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, územní
studie je územně plánovací podklad schválený zastupitelstvem v ZÚR ZK.

Koncepční dokument bude zpracován na základě dlouhodobé potřeby
Odboru školství, mládeže a sportu KÚZK a na základě doporučení Komise
Rady ZK pro sport.

V Regionální inovační strategii 2008-2013 se počítá s aktualizací
dokumentu v průběhu realizace, kdy by měly být zpřesněny potřeby
inovačních firem a dalších subjektů v oblasti inovací a navrženy vhodné
nástroje podpory inovačního podnikání v kraji. Do ledna 2012 je
dodavatelsky zpracovávána analytická část dokumentu a v průběhu roku
2012 bude dokončena aktualizace dokumentu.
Záměr bude zpracován v souladu s ustanovením § 9 Zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, a § 1 - 3 Vyhlášky č. 15/2005 Sb. Navazuje na
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky.

PRÚOZK 2013-2016 je střednědobý rozvojový dokument, který
konkrtetizuje pro dané období cíle a úkoly vyplývající ze Strategie rozvoje
ZK 2009-2020.

Akční plán je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje
sociálních služeb v ZK pro období 2012 - 2014. Z odboru STR bude
financováno 300 tis. Kč, zbylá část 151 tis. Kč bude hrazena z odboru KŘ.

Materiál bude zpracován na základě Národního akčního plánu
transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti.

Realizací plánu by měly být řešeny jednotlivé dílčí oblasti, které se
bezprostředně zdravotně postižených občanů dotýkají, s cílem zlepšit
podmínky i kvalitu jejich života.

Prováděcí plán obnovy památek ve ZK se zpracovává v souladu se
zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů. Návaznost na Koncepci účinnější podpory památkové péče ve
Zlínském kraji a Střednědobý plán účinnější podpory památkové péče ve
Zlínském kraji do roku 2013.
Koncepce bude zpracována v návaznosti na systémová opatření
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK na období 2012 2014.

Zákonná aktualizace dle novely zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Zákonná aktualizace dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS.

Navazuje na koncepci Prevence kriminality ZK 2009-2011 a Strategii ČR
2012-2015.

Generel dopravy průmyslového areálu Zlín navazuje na iniciativu
podnikatelů, kteří nechali zpracovat dopravní studii (firmy CMC architects
a.s. + Projektový atelier DUA s.r.o. - 2009) a na Studii pravobřežní
komunikace ve Zlíně zpracovanou pro Odbor územního plánovaní KÚZK.

Koncepce bude řešit problematiku zkvalitňování systému hromadné
dopravy, odstraňování souběhů linek a hospodárnost provozu.

Rozpracuje obecné otázky financování a rozvoje dopravní infrastruktury,
definuje obecné cíle a základní priority významné pro vyvážený rozvoj.
Součástí bude rovněž popis stavu prostředí, analýza dostupných materiálů,
analýza rizik, v rámci priorit budou definovány konkrétní připravované
projekty.

Komentář

Podpora poskytovaná
Koncepční
z rozpočtu
činnost
ZK

Podpora projektů realizovaných
Technologickým inovačním centrem

1. Konkurenceschopná
ekonomika

STR

33

1.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
aplikací výsledků
výzkumu a vývoje a
inovačními projekty

Podpořené projekty

Počet podpořených služeb

Podpora poskytovatelů sociálních služeb

2. Úspěšná společnost

SOC

2.3. Zefektivnit sítě
sociální služeb na
základě skutečné
poptávky

32

Podpořené projekty/aktivity

Administrace Sociálního fondu ZK

2. Úspěšná společnost

SOC

31

2.3. Zefektivnit sítě
sociální služeb na
základě skutečné
poptávky

4

55

60

10

Podpořené projekty

2. Úspěšná společnost

ŘDP + ŠK

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost Realizace Globálního grantu OPVK, oblast
podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího
pracovní síly v
prostředí ekonomiky
vzdělávání ve Zlínském kraji
založené na znalostech

30

3

Podpořené projekty

2. Úspěšná společnost

ŘDP + ŠK

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost Realizace Globálního grantu OPVK, oblast
pracovní síly v
podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků
prostředí ekonomiky
škol a školských zařízení ve ZK II
založené na znalostech

29

3

2. Úspěšná společnost

ŘDP + ŠK

28

210

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost Realizace Globálního grantu OPVK, oblast
pracovní síly v
podpory 1.2 - Rovné příležitosti ve vzdělávání Podpořené projekty
prostředí ekonomiky
ve ZK II
založené na znalostech

Podpořené projekty

6

2. Úspěšná společnost

ŘDP + ŠK

Administrace Fondu kultury

8

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost Realizace Globálního grantu OPVK, oblast
pracovní síly v
podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podpořené projekty
prostředí ekonomiky
ve ZK II
založené na znalostech

27

4. Atraktivní region

KUL

4.3. Zajistit ochranu a
rozvoj kulturního
dědictví regionu
4.4. Kulturní instituce
sehrají roli
významného nositele
kulturnosti regionu

26

3

Administrace podprogramu na podporu NNO
Podpořené projekty
v oblasti rozvoje občanské společnosti

2. Úspěšná společnost

KH

2.3. Zefektivnit sítě
sociální služeb na
základě skutečné
poptávky

25

12

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

KH

3.2. Zatraktivnit život
Administrace podpory obcím Zlínského kraje
na venkově a
Podpoření žadatelé
podporovat diversifikaci na budování varovacích systémů
činností na venkově

24

60

Podpoření žadatelé

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

KH

3.2. Zatraktivnit život
Administrace dotací obcím Zlínského kraje
na venkově a
podporovat diversifikaci na věcné prostředky požární ochrany
činností na venkově

23

Podpoření žadatelé

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

KH

22

3.2. Zatraktivnit život
Administrace dotací na akce a na činnost
na venkově a
podporovat diversifikaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
činností na venkově

10

2. Úspěšná společnost

KH

21

Administrace podprogramu na podporu NNO
Podpořené projekty
v oblasti prevence rizikových typů chování

3

2.3. Zefektivnit sítě
sociální služeb na
základě skutečné
poptávky

Podpořené projekty

Administrace podprogramu na podporu
integrace romské menšiny ve Zlínském kraji

Výstup aktivity

2. Úspěšná společnost

Aktivita

2/8

1 660

8 000

2 000

35 000

10 549

8 439

23 207

7 900

400

1 900

5 000

1 700

2 600

500

1 660

8 000

2 000

182 875

60 277

48 221

132 609

7 900

400

1 900

5 000

1 700

2 600

500

Celkové
Finanční
Kvantifikace
finanční
náklady v roce
výstupu
náklady v tis.
2012 v tis. Kč
Kč

2.3. Zefektivnit sítě
sociální služeb na
základě skutečné
poptávky

Cíl/Úkol
Pilíř
(SRZK, PRÚOZK 2010
(SRZK, PRÚOZK 2010 -2012)
-2012 )

KH

Navrhovatel
(odbor)

20

Číslo
úkolu

Plán rozvoje 2012

9816

9872

7005

8126

8126

8126

8126

7002

8033

9802

9802

9802

8031

8032

ORG

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

T. Nersesjan, členka
RZK

T. Nersesjan, členka
RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

J Ondruš, náměstek
hejtmana

T. Nersesjan, členka
RZK

S. Mišák, hejtman

S. Mišák, hejtman

S. Mišák, hejtman

T. Nersesjan, členka
RZK

T. Nersesjan, členka
RZK

Garant
(člen Rady ZK)

STR

SOC

SOC

ŘDP

ŘDP

ŘDP

ŘDP

KUL

KH

KH

KH

KH

KH

KH

Provede
(odbor)

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2015

30.6.2015

30.6.2015

30.6.2015

31.12.2012

31.12.2012

15.12.2012

15.12.2012

15.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

Termín

Částka 500 tis. Kč je určena na realizaci projektů prostžednictvím TIC. Jde
o projekt Inovačního portálu včetně bulletinu a projekt Koordinace a
propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji. Částka 1160 tis. Kč je
určena na zajištění udržitelnost projektu Podnikatelského inovačního
centra a udržitelnosti projektu Katalog firem Zlínského kraje.

Dotacemi bude zajištěna podpora poskytovatelů sociálních služeb, kteří
nezískali potřebnou výši dotace ze státního rozpočtu.

Dotacemi budou podpořeny sociálně-zdravotní aktivity ve ZK realizované
organizacemi, které nejsou poskytovateli sociálních služeb a mají
omezené možnosti získat prostředky na zajištění svých aktivit.

Příjemci:vzdělávací instituce působící v dalším vzdělávání.
Globální grant je realizován v letech 2009 - 2015 a podporuje až tříleté
projekty. V roce 2012 je plánována 4. výzva k předkládání projektů.

Příjemci: organizace působící v oblasti dalšího vzděl. pracovníků škol a
školských zařízení.
GG je realizován v letech 2011-2015 a navazuje na předchozí vlnu GG
(realizace 2008 - 2012), Podporovány jsou až tříleté projekty. V roce 2012
je plánována 2. výzva k předkládání projektů v rámci II. vlny GG.

Příjemci: organizace působící v oblasti vzděl. dětí a žáků se spec.
vzdělávacími potřebami.
GG je realizován v letech 2011-2015 a navazuje na předchozí vlnu GG
(realizace 2008 - 2012), Podporovány jsou až tříleté projekty. V roce 2012
je plánována 2. výzva k předkládání projektů v rámci II. vlny GG.

Příjemci: organizace působící v počátečním vzdělávání
GG je realizován v letech 2011-2015 a navazuje na předchozí vlnu GG
(realizace 2008 - 2012), Podporovány jsou až tříleté projekty. V roce 2012
je plánována 2. výzva k předkládání projektů v rámci II. vlny GG.

Dotace z Fondu kultury ZK jsou rozděleny do tří oblastí - na podporu
kulturních aktivit, na obnovu kulturních památek a vydavatelskou činnost.

Podpora NNO s akreditovanými projekty MVČR v oblasti dobrovolnictví v
souladu se Střednědobým plánem sociálních služeb.

Poskytnutí dotací dle SM/27 formou usnesení ZZK.

Poskytnutí dotací dle SM/27 formou usnesení ZZK.

Poskytnutí dotací dle SM/28 formou usnesení ZZK. Jedná se o dotace na
podporu požárního sportu mládeže, preventivní činnost, zachování
historických tradic apod.

Podpora NNO v oblasti prevence rizikových typů chování v souladu s
Koncepcí protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014.

Podpora aktivit v oblasti integrace romské menšiny v souladu s krajskou
koncepcí 2009-2013.

Komentář

Podpora poskytovaná
Koncepční
z rozpočtu
činnost
ZK

Podpořené subjekty

Administrace podprogramu na podpora
činnosti EVVO

3.1. 6. Rozvíjet
přátelštější přístup k
životnímu prostředí

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

46

ŽPZE + ŠK

45

Podpoření žadatelé

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

ŽPZE

44

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

3.1. Zlepšit parametry
životního prostředí

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova
4. Atraktivní region

ÚP

43

ŽPZE

Průřezově

2. Úspěšná společnost

ŠK

42

3.2. Zatraktivnit život
Administrace podprogramu na podporu
na venkově a
podporovat diversifikaci začínajících včelařů
činností na venkově

Podpořené obory

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Podpora řemesel v odborném školství ve
pracovní síly v
Zlínském kraji
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

2. Úspěšná společnost

ŠK

41

Podpořené subjekty

Podpořené subjekty

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
pracovní síly v
Podpora mládežnického sportu
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

2. Úspěšná společnost

ŠK

40

Poskytování příspěvků na hospodaření v
lesích ZK v roce 2010

Podpořené subjekty
Podpořené akce

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Administrace podpory Fondu mládeže a
pracovní síly v
sportu
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

STR

39

Územně plánovací dokumentace

Podpořené projekty

3.2. Zatraktivnit život
Podpora vodohospodářské infrastruktury v
na venkově a
podporovat diversifikaci obcích ZK
činností na venkově

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

Změny územních plánů obcí

Podpořené obce

STR

3.2. Zatraktivnit život
na venkově a
Administrace soutěže Vesnice roku
podporovat diversifikaci
činností na venkově

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

38

Podpořené projekty

3.2. Zatraktivnit život
Administrace Podprogramu na podporu
na venkově a
podporovat diversifikaci obnovy venkova
činností na venkově

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

STR

37

20

50

700

3

11

55

150
200

7

8

65

3

Podpořené projekty

Podpora projektů realizovaných
Energetickou agenturou Zlínského kraje

3.1. Zlepšit parametry
životního prostředí

4

Administrace Podprogramu na podporu
předprojektové přípravy projektů regenerace Podpořené projekty
brownfields ve Zlínském kraji

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

STR

36

2

3/8

500

500

16 500

600

4 200

14 600

3 250

44 374

2 410

34 727

4 716

2 000

1 500

500

500

16 500

600

4 200

14 600

3 250

44 374

2 410

34 727

4 716

2 000

1 500

Celkové
Finanční
Kvantifikace
finanční
náklady v roce
výstupu
náklady v tis.
2012 v tis. Kč
Kč

Podpoření žadatelé

Výstup aktivity

3.1. Zlepšit parametry
životního prostředí

STR

35

1. Konkurenceschopná
ekonomika

Aktivita

1.4.2. Podpořit zvýšení
exportní výkonnosti
průmyslových firem v
regionu, 1.4.3. Podpořit Podpora aktivit Kontaktního centra pro
zvýšení kapitálové
Východní trhy
expanze firem v
regionu mimo území
kraje

Cíl/Úkol
Pilíř
(SRZK, PRÚOZK 2010
(SRZK, PRÚOZK 2010 -2012)
-2012 )

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

STR

Navrhovatel
(odbor)

34

Číslo
úkolu

Plán rozvoje 2012

8163

8110

9806

300102

9874

9837

7003

8035/8187

9835

8038

9868/9869

8161

9870

ORG

M. Kovaříková, členka
RZK

M. Kovaříková, členka
RZK

M. Kovaříková, členka
RZK

P. Hradecký, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

M. Kovaříková, členka
RZK

M. Kovaříková, členka
RZK

M. Kovaříková, členka
RZK

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

Garant
(člen Rady ZK)

ŽPZE

ŽPZE

ŽPZE

ÚP

ŠK

ŠK

ŠK

STR + ŽPZE

STR

STR + ÚP

STR

STR

STR

Provede
(odbor)

31.12.2012

15.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

30.11.2013

31.12.2012

30.11.2013

31.12.2012

30.11.2013

31.12.2012

Termín

Podpora projektů subjektů v EVVO - středisek ekologické výchovy, škol a
školských zařízení. Jedná se o podporu jejich aktivit, akcí a činností s cílem
rozvoje a posílení ekologického povědomí veřejnosti.

Podprogram je určen pro přímou podporu začínajících včelařů se
zaměřením na snížení průměrného věku aktivních včelařů. Podpora je
poskytována i se záměrem podpoření obnovy včelařství v oblastech
postižených včelím morem a zajištění opylování zemědělských kultur.

Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům nebo nájemcům lesů za účelem
zkvalitnění lesních porostů, poskytování neprodukčních funkcí lesů na vyšší
úrovni a k využívání technologií šetrnějších k přírodnímu prostředí.
Poskytované příspěvky napomáhají i zlepšování celospolečenského
využívání lesů k aktivnímu odpočinku, zlepšují odolnost lesních porostů,
které následně lépe tlumí negativní dopady extrémních klimatických jevů a
nepřímo tak dochází k ochraně životů, zdraví a majetku lidí na rozsáhlých
územích.

Zapracování záměrů ze ZÚR ZK do ÚPD obcí.

Realizace systému finančních pobídek žákům ve vybraných oborech
vzdělání, který podporuje snížení disproporcí mezi strukturou absolventů a
potřebami trhu práce ve ZK. Průběžně se mění skladba oborů podle
požadavků firem a v návaznosti na nově vytvářené Rámcové vzdělávací
programy.Počínaje školním rokem 2009/2010 je opatření realizováno pro
žáky středních škol zřizovanými soukromými subjekty.

Dotace z rozpočtu ZK jsou zaměřeny na podporu činnosti a provozu
sportovních organizací, které pracující s dětmi a mládeží.

Příjemci: obce ZK.
Zaměření: Podpora vybavenosti sídel Zlínského kraje vodohospodářskou
infrastrukturou (vodovody a kanalizace).
Na rok 2012 je alokována částka 23 575 tis. Kč. Částka 20 799 tis. Kč je
finanční převod z roku 2011, který je již smluvně vázán.
Dotace z Fondu mládeže a sportu ZK jsou zaměřeny na podporu akcí v
oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, zejména na akce místního,
regionálního i nadregionálního charakteru.

Jedná se o ocenění 8 obcí v rámci soutěže „Vesnice roku“. Soutěž
organizuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se
Zlínským krajem a dalšími organizacemi.

Příjemci: obce ZK do 2000 obyvatel.
Tři dotační tituly:
DT 1: Oprava a rekonstrukce venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
DT 2: Místní a obecní komunikace a chodníky,
DT 3: Územní plány.
Na rok 2012 je alokována částka 32 mil. Kč. Částka 2 727 tis. Kč je
finanční převod z roku 2011, který je již smluvně vázán.

Částka 3 200 tis. Kč je určena na zajištění udržitelnosti projektu „Založení
energetické agentury“. Částka 1 516 tis. Kč je určena na spolufinancování
a realizaci 2 mezinárodních projektů zaměřených na podporu snižování
emisí skleníkových plynů a na rozvoj a využívání biomasy k energetickým
účelům v regionálním měřítku.

Cíl: zvýšení absorpční kapacity ZK v oblasti regenerace
brownfield´s prostřednictvím podpory předprojektové přípravy regenerace
konkrétních lokalit.
Příjemci: vlastníci lokalit brownfield´s ve ZK, města a obce ZK,
podnikatelské subjekty

Pro rok 2012 se na zajištění činnosti výkonné jednotky pro teritorium Ruska
předpokládá dotace pro Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje ve
výši 750 000,- Kč. Pro JVM- RPIC , spol. s r.o. se na zajištění činnosti
výkonné jednotky pro teritorium Čína předpokládá dotace ve výši 750 000,Kč. Z dotace budou hrazeny osobní náklady, propagace činnosti a
obchodní mise. Hlavními aktivitami budou informační a konzultační činnost
pro podnikatele se zájmem o vývoz a dovoz zboží, organizování seminářů,
konzultačních dnů a obchodních misí.

Komentář

Rozvojové
Koncepční
projekty
činnost

10 až 15

4. Atraktivní region

2.Uspěšná společnost

KUL

KUL

ŘDP

53

54

55

57

56

ŘLZ

2.Uspěšná společnost

ŘDP + STR +
2.Uspěšná společnost
KŘ

Otevřené brány

65
1
89
5

161
3
385
3

Počet podpořených osob
Počet podpořených organizací
Počet úspěšných absolventů
kurzů
Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Rovné příležitosti a slaďování pracovního a
pracovní síly v
rodinného života na KÚZK
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

5
55

22

10
4

4/8

1185
220
735

1

Počet podpořených osob
Počet podpořených organizací
Počet úspěšných absolventů
kurzů
Počet nově vytvořených
produktů

Počet zahraničních stáží
Počet proškolených osob

Počet otevřených sakrálních
památek s kvalifikovaným
výkladem

Výstavba interního pavilonu

1

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Rozvoj projektového řízení a strategického
pracovní síly v
plánování na KÚZK
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Mezinárodní spolupráce a podpora ŘLZ
pracovní síly v
na KÚZK
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

4.4. Kulturní instituce
sehrají roli
významného nositele
kulturnosti regionu

Velehrad 2013

2.Uspěšná společnost

KŘ + ŘDP

52

4.3. Zajistit ochranu a
rozvoj kulturního
dědictví regionu

Přehled akcí a aktivit v rámci
projektu:
konference, koncert Sv. Otci,
výstavy, Dny lidí dobré vůle,
produkty cestovního ruchu,
doprovodné aktivity Zlínského
kraje.

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
pracovní síly v
Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

2.Uspěšná společnost

KH

4. Atraktivní region

1
1
1
1
1
1

Technologické centrum
Digitální mapa veřejné správy DMVS
Datové sklady
Digitalizace a ukládání
dokumentů
Elektronická spisová služba
Integrace vnitřního systému
úřadu

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
pracovní síly v
Multikulturní škola
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

51

Počet podpořených osob celkem
Počet podpořených osob v
dalším vzdělání
Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání tj. žáků a
studentů
Počet osob poskytujících služby
Počet nově vytvořených
produktů

Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba
interního pavilonu

2.Uspěšná společnost

INV

50

2.4. Zefektivnit sítě
zdravotnických služeb
na základě potřeb a
finančních možností

Výstavba centrálního objektu

Příprava a realizace výstavby centrálního
objektu Uherskohradišťské nemocnice a.s.

2.Uspěšná společnost

INV

49

1

2.4. Zefektivnit sítě
zdravotnických služeb
na základě potřeb a
finančních možností

INV

48

Výstavba centrálního objektu

1

KNTB a.s. ve Zlíně - centrální objekt zabezpečení projektové přípravy

INV

47

2.Uspěšná společnost

Výstup aktivity

2.4. Zefektivnit sítě
zdravotnických služeb
na základě potřeb a
finančních možností

Aktivita

3 015

2 965

2 000

500

3 400

70 050

328

26 153

50 587

15 599

135 081

7 600

14 431

3 000

500

4 630

163 892

3 288

316 188

147 583

29 007

135 081

Celkové
Finanční
Kvantifikace
finanční
náklady v roce
výstupu
náklady v tis.
2012 v tis. Kč
Kč

Výstavba technické a dopravní
infrastruktury uvnitř průmyslové
zóny podle IZ 683/3 TDI 1.část

Cíl/Úkol
Pilíř
(SRZK, PRÚOZK 2010
(SRZK, PRÚOZK 2010 -2012)
-2012 )

1.4.1. Efektivně naplnit
Příprava areálu SPZ Holešov pro
strategickou
diverzifikované obsazování SPZ Holešov
průmyslovou zónu
menšími investory
Holešov

Navrhovatel
(odbor)

1. Konkurenceschopná
ekonomika

Číslo
úkolu

Plán rozvoje 2012

8181

8155

8138

9865
3063

9877

8108

8074

432701

4320

4321

4500

ORG

V. Kutý, ředitel KÚ

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

V. Kutý, ředitel KÚ

J. Ondruš, náměstek
hejtmana

J. Ondruš, náměstek
hejtmana

P. Hradecký, člen RZK

T. Nersesjan, členka
RZK

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

Garant
(člen Rady ZK)

ŘDP + ŘLZ

ŘDP + STR +
KŘ

ŘDP

KUL

KUL, KŘ,
SOC, ŠK, CCR
VM

KŘ + ŘDP

ŘDP + KH

INV + ZD

INV + ZD

INV + ZD

INV

Provede
(odbor)

31.3.2015

31.3.2013

31.8.2013

31.6.2012

2012, 2013

31.12.2013

31.3.2012

31.12.2014

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

Termín

Cíl: Zlepšení přístupu Krajského úřadu ZK k uplatňování politiky rovných
příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života.
Cílové skupiny: Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o
závislého člena rodiny na trh práce, ženy v předdůchodovém věku,
zaměstnanci, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi,
Doba trvání projektu: 04/2012 - 03/2015
Financování:100 % EU
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu: Zlepšit kvalitu projektového a strategického řízení
Cílové skupiny: Zlínský kraj a jím zřizené a založené organizace a jejich
zaměstnanci
Doba trvání projektu: 04/2010 - 03/2013
Financování: 85 % EU, 15 % ZK
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl: Přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje
lidských zdorjů a zaměstnanosti.
Cílové skupiny:Zaměstnanci KÚZK
Doba trvání projektu: 06/2012 - 08/2013
Financování: 95 % EU, 5 % SR
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu: Rozšíření nabídky atraktivních destinací cestovního ruchu,
rozvoj všeobecné vzdělanosti a duchovní kultury a posílení kulturněhistorického sebeuvědomění obyvatel kraje
Cílové skupiny: návštěvníci ZK, široká veřejnost
Doba trvání projektu: 5/2012 – 6/2012
Financování: rozpočet ZK, rozpočty měst a obcí, rozpočty farností

Cíl projektu: Projekt se koncentruje na jubilejní rok 2013, který je rokem
1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu; některé
doprovodné aktivity budou zahájeny již v roce 2012
Cílové skupiny: odborná i široká veřejnost
Doba trvání projektu: 2012 - 2013
Financování: rozpočet ZK, ostatní subjekty (ministerstva ČR, Akademie
věd ČR a další)

Cíl:efektivní fungování veřejné správy
Doba trvání: 08/2010 - 12/2013
Dopad: Zlínský kraj
Financování: 85 % EU, 15 % ZK
Integrovaný Operační program

Cíl projektu: Změna vnímání, přijímání a rozvoj tolerance k cizincům,
Romům a vyloučeným skupinám prostřednictvím seminářů, vzorových
hodin na ZŠ, SŠ, NNO, propagace.
Cílové skupiny: Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, pracovníci neziskových
organizací zabývající se volnočasovými aktivitami a integrací cizinců, žáci
škol
Doba trvání projektu: 09/2009 - 03/2012
Financování: 100 % EU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem je zlepšení dostupnosti zdravotní péče spočívající ve výstavbě
nového objektu - lůžkový pavilon interny. V roce 2012 bude dokončena
projektová příprava a budou zajištěny přípravné práce. Částka ve výši 283
mil. není rozpočtově krytá.

Cílem je zlepšení dostupnosti zdravotní péče a zvýšení kvality lékařských
služeb. Projekt řeší výstavbu centrálního objektu, do kterého se budou
koncentrovat jednotlivá lékařská oddělení. Přínosem bude centralizace
lékařské péče.

Cílem je zlepšení dostupnosti zdravotní péče. Je zpracována studie 1.
etapy revitalizace, tzn.modernizace stávajích zastaralých budov a výstavba
nových objektů. V roce 2011 bude dokončena projektová příprava.V
souladu se schváleným IZ je zajištěno rozpočtové krytí pro zajištění
projektové přípravy akce ve výši 29 007 tis. Kč.

Cílem je dosáhnout přípravenosti území SPZ Holešov pro diverzifikované
obsazování areálu menšími investory. Rozšíření a doplnění technické a
dopravní infrastruktury s monžností pro investory napojit se na inženýrské
sítě. Výstavba zastávek hromadné dopravy a napojení stezky pro chodce a
cyklisty na již vybudovanou síť a infrastrukturu. V roce 2011 bude vydáno
stavební povolení a v roce 2012 bude akce realizována.

Komentář

Rozvojové
Koncepční
projekty
činnost

Zvyšování absorpční kapacity Zlínského
kraje 2007 - 2013 - III etapa

STR

1. Konkurenceschopná
ekonomika 2. Úspěšná
Průřezově
společnost 3. Efektivní
infrastruktura a rozvoj venkova
4. Atraktivní region

67

Zvyšování absorpční kapacity Zlínského
kraje 2007 - 2013 - II. etapa

STR

1. Konkurenceschopná
ekonomika 2. Úspěšná
společnost 3. Efektivní
Průřezově
infrastruktura a rozvoj venkova
4. Atraktivní region

66

Projekt technické asisitence ROP - Kohezní
politika, příprava na nové programovací
období

STR

1. Konkurenceschopná
ekonomika 2. Úspěšná
společnost 3. Efektivní
Průřezově
infrastruktura a rozvoj venkova
4. Atraktivní region

65

Pilotní aktivity RIS - Inovační vouchery

STR

1. Konkurenceschopná
ekonomika

64

1.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
aplikací výsledků
výzkumu a vývoje a
inovačními projekty

2.Uspěšná společnost

SOC

Zvyšování kvality sociálních služeb ve
Zlínském kraji

2.3. Zefektivnit sítě
sociálních služeb na
základě skutečné
poptávky

63

Transformace pobytových zařízení sociálních Počet transformovaných
pobytových zařízení
služeb

2.Uspěšná společnost

SOC

2.3. Zefektivnit sítě
sociálních služeb na
základě skutečné
poptávky

62

Poskytování služeb sociální prevence ve ZK

2.Uspěšná společnost

SOC

61

2, 2

26

1

1800
1800
1
6725
4

5/8

1) pořádání kurzů, seminářů,
školení, workshopy, konference,
2) vydávání brožur, publikací,
dokumentů, 3) propagační
2, 1, 1, 2, 4, 2
aktivity, 4) aktivity koncepčního
charakteru, 5) servisní
pracovníci, 6) regionální inovační
systémy

1) pořádání kurzů, seminářů,
školení, workshopy, konference,
2) vydávání brožur, publikací,
dokumentů, 3) propagační
aktivity, 4) aktivity koncepčního
2, 1, 2, 1, 4, 3
charakteru, 5) servisní
pracovníci, 6) regionální inovační
systémy

1) vzdělávací aktivity, 2)
zpracování koncepcí, strategií a
analýz směřující k rozvoji
Zlínského kraje

Program spolupráce firem a
výzkumně-vývojových institucí
Počet podpořených podnikatelů
v rámci programu

Počet podpořených osob
Počet podpořených osob poskytovatelé služeb
Počet podpořených organizací
Počet úspěšných absolventů
kurzů
Počet nově vytvořených
produktů

1

3540
220
3320
1

2.3. Zefektivnit sítě
sociálních služeb na
základě skutečné
poptávky

Počet podpořených osob celkem
Počet osob poskytujících služby
Počet podporovaných klientů
služeb
Počet podpořených organizací
celkem

90
1
60
3

Podpora procesu plánování rozvoje
sociálních služeb na místní a regionální
úrovni ve Zlínském kraji

2.3. Zefektivnit sítě
sociálních služeb na
základě skutečné
poptávky

2.Uspěšná společnost

SOC

60

Počet podpořených osob
Počet podpořených organizací
Počet úspěšných absolventů
kurzů
Počet nově vytvořených
produktů

2.Uspěšná společnost

ŘLZ

59

92
1
289
5

Počet podpořených osob
Počet podpořených organizací
Počet úspěšných absolventů
kurzů
Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

2.Uspěšná společnost

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
pracovní síly v
Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

Výstup aktivity

293
1
2 192
3

Aktivita

2 251

6 854

3 500

3 900

9 299

99 500

10 892

909

x

2 001

24 000

15 555

4 000

3 900

19 231

100 000

265 949

4 961

6 979

6 879

Celkové
Finanční
Kvantifikace
finanční
náklady v roce
výstupu
náklady v tis.
2012 v tis. Kč
Kč

Počet podpořených osob
2.1. Zvýšit
Počet podpořených organizací
konkurenceschopnost Systematické vzdělávání a rozvoj
Počet úspěšných absolventů
pracovní síly v
zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK kurzů
prostředí ekonomiky
Počet nově
a samospráv obcí ZK
založené na znalostech
vytvořených/inovovaných
produktů

Cíl/Úkol
Pilíř
(SRZK, PRÚOZK 2010
(SRZK, PRÚOZK 2010 -2012)
-2012 )

ŘLZ

Navrhovatel
(odbor)

58

Číslo
úkolu

Plán rozvoje 2012

8059000003

8059000002

8059000003

8059

8156

8130020000

8089

8164

8169

8176

ORG

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

Libor Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

T. Nersesjan, členka
RZK

T. Nersesjan, členka
RZK

T. Nersesjan, členka
RZK

T. Nersesjan, členka
RZK

V. Kutý, ředitel KÚ

V. Kutý, ředitel KÚ

Garant
(člen Rady ZK)

STR

STR

STR

STR

ŘDP + SOC +
ŘLZ

ŘDP + SOC +
INV

ŘDP + SOC

ŘDP + SOC

ŘDP + ŘLZ +
KŘ

ŘDP + ŘLZ

Provede
(odbor)

Cíl projektu: Posílení regionu z hlediska zvyšování absorpční kapacity
všech cílových skupin a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze SF EU,
především pak z ROP NUTS II SM
Cílové skupiny: Koneční žadatele resp. předkladatelé žádosti o dotaci z
ROP NUTS II SM, projektoví manažeři ZK, vlastníci brownfields ve ZK,
potenciální investoři, obce nad 500 obyvatel, inovační firmy
Doba trvání projektu: 7/2010 – 6/2012
Financování: 85 % EU, 15 % ZK
Regionální operační program NUTS II SM

Cíl projektu: Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení
konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve svém
komplexu – příprava na budoucí programovací období po roce 2013
Cílové skupiny: Předkladatelé projektů z řad veřejného a neziskového
sektoru a podnikatelského sektoru
Doba trvání projektu: 11/2011 – 6/2012
Financování: 75 % EU, 25 % ZK, ROP NUTS II Střední Morava

Cíl projektu: Podpořit navazování spolupráce podnikatelských subjektů
Zlínského kraje s akademickým sektorem prostřednictvím inovačních
voucherů, které představují finanční nástroj na nákup znalostí či služeb
Cílové skupiny: Podnikatelské subjekty se sídlem nebo provozovnou na
území Zlínského kraje
Doba trvání projektu: 7/2012 – 6/2013
Financování: 75 % EU, 25 % ZK
Regionální operační program NUTS II SM

Cíl projektu: Zvýšení kvality poskytování sociálních služeb ve Zlínském kraji
Cílové skupiny: Pracovníci v sociálních službách a další pracovníci
poskytovatelů sociálních služeb
Doba trvání projektu: 12/2010 - 11/2012
Financování: 100 % EU
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu: Transformovat pobytová zařízení sociálních služeb
Doba trvání projektu: 02/2011-01/2013
Dopad: Uživatelé sociálních služeb ve Zlínském kraji
Financování: 100 % EU,
Integrovaný Operační program

Cíl projektu: Zajištění sítě služeb sociální prevence vycházející z plánu
rozvoje sociálních služeb ve ZK
Cílové skupiny: Uživatelé sociálních služeb
Doba trvání projektu: 04/2009 - 09/2012
Financování: 100 % EU
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu: Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na
místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji
Cílové skupiny: Organizace působící v soc. službách ve Zlínském kraji
Doba trvání projektu: 07/2010 - 06/2012
Financování: 100 % EU
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Doba trvání projektu: 10/2010 - 09/2012
Cíl: Zefektivnit a modernizovat systém ŘLZ na KÚZK prostřednictvím
optimalizace personálních procesů, zavádění moderních metod
personálního řízení a odborné přípravy a rozvoje personalistů, manažerů a
politiků
Financování: 85 % EU,15 % ZK
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu KÚZK a úřadů
obcí ve ZK
Cílové skupiny: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků,
jejich orgány a jimi zřízené, nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
Doba trvání projektu: 11/2011 - 10/2014
Financování: 85 % EU, 15 % ZK
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Komentář

Cíl projektu: Posílení regionu z hlediska zvyšování absorpční kapacity
všech cílových skupin a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze SF EU,
především pak z ROP NUTS II SM
Cílové skupiny: Koneční žadatele resp. předkladatelé žádosti o dotaci z
do roku 2015 ROP NUTS II SM, projektoví manažeři ZK, vlastníci brownfields ve ZK,
potenciální investoři, obce nad 500 obyvatel
Doba trvání projektu: 7/2012 – 6/2013
Financování: 75 % EU, 25 % ZK
Regionální operační program NUTS II SM

30.6.2012

1.6.2012

31.12.2012

30.11.2012

31.1.2013

30.9.2012

30.6.2012

30.9.2012

31.10.2014

Termín

Rozvojové
Koncepční
projekty
činnost

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

STR,
DOP

75

3.4. Rozvíjet systém
Komplexní odbavovací, řídící a informační
veřejné dopravy a
systém veřejné hromadné dopravy ve ZK
podporovat ekologické
(KORIS)
aspekty dopravy

4. Atraktivní region

STR

4.2. Zvýšit
konkurenceschopnost
Zlínského kraje jako
destinace cestovního
ruchu

74

Revitalizace návazné infrastruktury a parteru Regenerované území a
rekonstruované komunikace
objektů 14 a 15

4.3. Zajistit ochranu a
rozvoj kulturního
dědictví regionu

4. Atraktivní region

STR

73

Krajské kulturní a vzdělávací
Revitalizace objektů 14 a 15 bývalého areálu centrum poskytující občanům a
návštěvníkům města komplexní
firmy Baťa
služby v oblasti kultury

4.3. Zajistit ochranu a
rozvoj kulturního
dědictví regionu

4. Atraktivní region

STR

72

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního
ruchu

4. Atraktivní region

STR

71

Komplexní systém pro řízení
veřejné hromadné dopravy ve
ZK

• Metodika mezinárodního
srovnání praxe a politiky
cestovního ruchu v jednotlivých
regionech
• Soubor nástrojů nejlepší praxe
v oblasti výuky cestovního ruchu
• Doporučení ke zlepšení
Kulturní evropské stezky: Přenos zkušeností, regionálních politik v oblasti
cestovního ruchu
sdílení řešení (CERTESS)
• Webové stránky včetně
videozáznamu, kde budou
informace o projektu
• Informační letáky o projektu,
medializace projektu v
jednotlivých regionech

Zahraniční stáže, workshopy,
sborník dobrých praxí, metodický
postup realizace kulturních a
poutních stezek

1

6/8

1, 1, 1, 1, 3

0,86 ha ; 0,5
km

2 objekty

2,4,1,1

1,36,3

4.2. Zvýšit
konkurenceschopnost
Zlínského kraje jako
destinace cestovního
ruchu

Školení, konzultační dny,
zasedání ŘV

Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka,
Luhačovicka a Rožnovska

4.1.Zvýšit ukazatele
návštěvnosti a
využitelnosti kapacit
cestovního ruchu

4. Atraktivní region

STR

70

1

3.2.1. Dobudovat
Integrovaný projekt Informační, vyrozumívací
odpovídající technickou
Zpracovaný a předložený projekt
a varovací systém Zlínského kraje
infrastrukturu

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

STR

69

20
20

Workshopy a praktické semináře
pro studenty VŠ a VOŠ
Praktické stáže studentů VŠ v
inovačních firmách

Výstup aktivity

2. Úspěšná společnost

Aktivita

94 783

1 166

15 643

609 546

1 750

6 696

70 950

105

210 724

3 451

15 643

884 357

2 280

11 603

100 000

468

Celkové
Finanční
Kvantifikace
finanční
náklady v roce
výstupu
náklady v tis.
2012 v tis. Kč
Kč

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Partnerství pro rozvoj spolupráce ve
pracovní síly v
Zlínském kraji
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

Cíl/Úkol
Pilíř
(SRZK, PRÚOZK 2010
(SRZK, PRÚOZK 2010 -2012)
-2012 )

STR

Navrhovatel
(odbor)

68

Číslo
úkolu

Plán rozvoje 2012

8147000000

8121000000

8129050001

8129050002

8180000000

8118000000

8162000000

8144

ORG

J. Drozd, náměstek
hejtmana

J. Ondruš, náměstek
hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

J. Ondruš, náměstek
hejtmana

J. Ondruš, náměstek
hejtmana

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

Libor Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

Garant
(člen Rady ZK)

STR,
DOP

STR

STR

STR

STR

STR

STR

STR

Provede
(odbor)

31.12.2013

30.9.2014

31.12.2012

30.9.2013

30.5.2013

31.1.2013

31.12.2013

30.6.2012

Termín

Cíl projektu: Zkvalitnění služeb cestujícím ve veřejné dopravě ve ZK
vybudováním centrálního dispečinku a zavedením informačního systému
pro cestující, umístěného ve vozidlech a na zastávkách
Cílové skupiny: Obyvatelé Zlínského kraje, cestující veřejné hromadné
dopravy
Doba trvání projektu: 01. 01. 2009 – 31. 12. 2013
Financování: 15 % ZK, 85 % dotace ROP SM (z toho podíl ERDF 94,5 % a
SR ČR 5,5 %)
ROP NUTS II Střední Morava

Cíl projektu: Zvýšení atraktivnosti území v zájmu podpory socioekonomického rozvoje a udržitelného cestovního ruchu prostřednictvím
ochrany kulturního dědictví a krajiny podporující rozvoj cestovního ruchu se
zvláštním zaměřením na integrovaný udržitelný a konkurenceschopný
aspekt cestovního ruchu v Evropě. .
Cílové skupiny projektu: Regionální a územní veřejné orgány, orgány
odpovědné za ochranu kulturního dědictví a krajiny, orgány v oblasti
cestovního ruchu
Délka trvání projektu: 1/ 2012 – 9/ 2014
Struktura financování projektu: 85 % EU, 15 % ZK
Operační program Meziregionální spolupráce (Interrreg IV C)

Cíl projektu: Fyzicky revitalizovat území v bezprostředním okolí budov 14 a
15
Cílové skupiny: Obyvatelé Zlínského kraje (návštěvníci budov 14. a 15. a
zde umístěných institucí), zaměstnanci objektů
Doba trvání projektu: 26.07.2010 - 31.12.2012
Financování: 85 % EU , 15 % ZK
ROP NUTS II Střední Morava

Cíl projektu: Regenerovat budovy 14 a 15 ve východní části areálu továrny
Baťa, vytvořit Krajské kulturní a vzdělávací centrum, rozvinout celoživotní
vzdělávání, informační společnost a volnočasové aktivity, zvýšit kulturní a
turistický potenciál kraje.
Cílové skupiny: Obyvatelé Zlínského kraje
Doba trvání projektu: 26.07.2010 - 30.09.2013
Financování: 85 % EU , 15 % ZK
ROP NUTS II Střední Morava

Cíl projektu: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu
prostřednictvím mezinárodní spolupráce Zlínského kraje se zahraničními
partnery za účelem přenosu know-how a best practices v oblasti
přípravy,realizace, řízení a rozvoje kulturních stezek do podmínek ČR
Cílové skupiny: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků,
jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
Doba trvání projektu: 1/2012 – 5/2013
Financování: 95 % EU, 5 % SR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu: Zajistit přípravu, řízení, koordinaci, monitoring a hodnocení
IPRÚ v zájmu úspěšné realizace individuálních projektů a naplnění
monitorovacích indikátorů
Cílové skupiny: Předkladatelé individuálních projektů z řad veřejného a
neziskového sektoru a podnikatelského sektoru
Doba trvání projektu: 17.12.2007 – 31.1.2013
Financování: 85 % EU, 15 % SR
ROP NUTS II Střední Morava

Cíl projektu: Vybudování krajské komunikační infrastruktury - páteřní
optické sítě mezi obcemi s rozšířenou působností a jejich krizovými štáby,
nemocnicemi zřizovanými ZK a krizovým štábem Zlínského kraje vč.
vybudování pracoviště krizového štábu Zlínského kraje
Cílové skupiny: Obyvatelstvo obcí s rozšířenou působností, složky
integrovaného záchranného systému
Doba trvání projektu: 03/2011 – 12/2013
Financování: 75 % EU, 25 % ZK
ROP NUTS II Střední Morava

Cíl projektu: Zvýšení informovanosti a posílení komunikace mezi
soukromým, veřejným a akademickým sektorem s cílem posílení vzájemné
spolupráce mezi klíčovými subjekty Zlínského kraje z oblasti vědy,
vzdělávání, ekonomického rozvoje, inovací a uplatnitelnosti lidských zdrojů
v praxi
Cílové skupiny: Vědečtí a akademičtí pracovníci UTB ve Zlíně, studenti
UTB ve Zlíně a VOŠE Zlín, zástupci firem a partnerů projektu při aktivitách
realizovaných pro studenty a akademické pracovníky
Doba trvání projektu: 11/2009 – 6/2012
Financování: 100 % EU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komentář

Rozvojové
Koncepční
projekty
činnost

3.1. Zlepšit parametry
životního prostředí

3.1. Zlepšit parametry
životního prostředí

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

ŽPZE

ŽPZE

84

85

NATURA 2000 ve ZK II.

Počet vyhlášených ekologicky
významných lokalit jako ZCHÚ či
smluvně chráněných
Rozloha EVL v ha

13 047

Počet vyhlášených ekologicky
významných lokalit jako ZCHÚ či
smluvně chráněných
Rozloha EVL v ha

NATURA 2000 ve ZK

1 052

Celková polocha, na které budou
334, 4303 ha
realizována opatření

Eliminace javoru jasanolistého v EVL
Kněžpolský les

3.1. Zlepšit parametry
životního prostředí

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

ŽPZE

83

7/8

3 003

6

28 796

47

1

Vybudovaný informační systém
operačních středisek IZS

Integrovaný záchranný systém Zlínského
kraje

2.4. Zefektivnit sítě
zdravotnických služeb
na základě potřeb a
finančních možností

2.Uspěšná společnost

ZD

82

x

29 789

983

117
14
3591
3420

2.Uspěšná společnost

ŠK + ŘDP

81

520

1 000

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Zavádění evaluačních nástrojů pro
pracovní síly v
zlepšování kvality vzdělávání ve ZK
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

2.Uspěšná společnost

ŠK + ŘDP

80

3
660
3400
40

855

Počet nově vytvořených
inovovaných produktů
Počet osob poskytujících služby
Počet potřebných osob
Počet osob v počát. vzdělání děti, žáci

2.Uspěšná společnost

ŠK + ŘDP

79

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů
2.1. Zvýšit
Počet podp. osob - pracovníků v
konkurenceschopnost
KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a dalším vzdělávání
pracovní síly v
Zlínského kraje v systému veřejné správy
Počet podp. osob v poč. vzděl.
prostředí ekonomiky
celk.-dětí, žáků
založené na znalostech
Počet podpořených osob poskytovatelé služeb

1

1

Metodika mezinárodního
srovnání praxe a podnikání v
jednotlivých regionech
Soubor nástrojů nejlepší praxe v
oblasti výuky podnikání

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Entreprenaurial Inspiration for the European
pracovní síly v
Union (ENSPIRE EU)
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

415

4
12
70
63
1

2.Uspěšná společnost

ŠK + ŘDP

78

1

Projekt

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Kvalita ve vzdělávání
pracovní síly v
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

380

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků
pracovní síly v
zaměřené na kariérové poradenství
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

2. Úspěšná společnost

ŠK

77

1

Výstup aktivity

Počet nově vytvořených
inovovaných produktů
Počet osob poskytujících služby
Počet podpořených klientů
služeb
Počet úspěšně podpořených
osob
Počet vytvořených inovovaných
projektů s komponentou ICT

2. Úspěšná společnost

Aktivita

6 500

49 154

3 000

30 439

6 649

5211

8 023

2 655

770

600

Celkové
Finanční
Kvantifikace
finanční
náklady v roce
výstupu
náklady v tis.
2012 v tis. Kč
Kč

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
pracovní síly v
Kariérové poradenství (Kariéra budoucnosti) Projekt
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

Cíl/Úkol
Pilíř
(SRZK, PRÚOZK 2010
(SRZK, PRÚOZK 2010 -2012)
-2012 )

ŠK

Navrhovatel
(odbor)

76

Číslo
úkolu

Plán rozvoje 2012

8183

8087

8157

8130010000

8094

8097

8177

8152

3068

3069

ORG

M. Kovaříková, členka
RZK

M. Kovaříková, členka
RZK

M. Kovaříková, členka
RZK

L. Lukáš, statutární
náměstek hejtmana

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Slovák, člen RZK

Garant
(člen Rady ZK)

ŘDP + ŽPZE

ŘDP + ŽPZE

ŘDP + ŽPZE

ŘDP + INV +
ZD

ŘDP + ŠK

ŘDP + ŠK

ŘDP + ŠK

ŘDP + ŠK

ŠK

ŠK

Provede
(odbor)

31.12.2015

31.12.2013

31.10.2014

31.10.2012

30.11.2012

30.8.2012

31.10.2014

31.12.2012

31.7.2013

31.7.2013

Termín

Doba trvání projektu: 10/2012 - 12/2015
Cíl projektu: Implementovat soustavu NATURA 2000 na území ZK
prostřednictvím vyhlášení maloplošných ZCHÚ
Dopad: Obyvatelé a příroda ZK
Financování: 100 % EU
Operační program Životní prostředí

Cíl projektu: Implementovat soustavu NATURA 2000 na území ZK
prostřednictvím vyhlášení maloplošných ZCHÚ
Dopad: Obyvatelé a příroda ZK
Doba trvání projektu: 03/2009 - 12/2013
Financování: 100 % EU
Operační program Životní prostředí

Doba trvání projektu: 06/2012-10/2014
Cíl projektu: Sanace lokalit invazních druhů a zamezení šíření v krajině;
Dopad: Příroda a obyvatelé ZK
Financování: 85 % EU, 15 % ZK
Operační program Životní prostředí

Cíl projektu: Standardizace informačního systému operačního řízení a
modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek
integrovaného záchranného systému ve Zlínském kraji
Doba trvání projektu: 08/2011 - 10/2012
Dopad: Složky Integrovaného záchranného systému, ZZS ZK p.o.
Financování: 84 % EU, 16 % ZK
Integrovaný Operační program

Cíl projektu: Zhodnocení evaluačních a poradenských nástrojů a jejich
implementace do praxe škol a školských zařízení, hodnocení škol
zřizovatelem
Cílové skupiny: Pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci
škol a školských zařízení, žáci škol a školských zařízení
Doba trvání projektu: 12/2009 - 11/2012
Financování: 100 % EU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cíl projektu: Vytvoření a pilotní ověření obsahu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků se zaměřením na kariérové poradenství.
Cílové skupiny: Pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci
škol a školských zařízení, žáci škol a školských zařízení
Doba trvání projektu: 09/2009 - 08/2012
Financování: 100 % EU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cíl projektu: Spolupráce škol s veřejnou správou ve Zlínském a
Olomouckém kraji
Cílové skupiny: Žáci základních a středních škol Zlínského kraje a
Olomouckého kraje, pedagogičtí pracovníci škol, vedoucí pracovníci
působící na základních a středních školách obou krajů
Doba trvání projektu: 11/2011 - 10/2014
Financování: 100 % EU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cíl projektu: Zvýšit evropskou podnikatelskou konkurenceschopnost a
regionální ekonomický růst prostřednictvím podpory podnikatelského
myšlení a podnikatelské kultury v regionech
Cílové skupiny: Znevýhodněná skupina začínajících podnikatelů
(především ženy, imigranti a tělesně postižení), skupina s obtížným
začleněním na trh práce, studenti a absolventi středních škol.
Doba trvání projektu: 01/2010 - 12/2012
Financování: 85 % EU, 15 % ZK
INTERREG IV.C.

Cíl projektu: Zvýšení kompetencí vedení škol v oblasti řízení kvality
Cílové skupiny: Vedení škol, zástupci regionálních úřadů v oblasti školství,
školní inspektoři
Doba trvání projektu: 08/2011 - 07/2013
Financování: 75 % EU prostřednictvím NAEP, 25 % ZK
Program celoživotního učení, podprogram Comenius Regio

Cíl projektu: Zvýšení kompetencí pracovníků v oblasti kariérového
poradenství.
Cílové skupiny: Kariéroví poradci a další pracovníci působící v této oblasti
Doba trvání projektu: 08/2011 - 07/2013
Financování: 100 % EU prostřednictvím NAEP
Program celoživotního učení, podprogram Leonardo da Vinci

Komentář

Ostatní
Koncepční
činnosti
činnost

2. Úspěšná společnost

ŠK

ŽPZE

87

88

3. Efektivní infrastruktura a
rozvoj venkova

4. Atraktivní region

Digitalizace památkového fondu ve ZK

Aktivita

3.2. Zatraktivnit život
na venkově a
podporovat diversifikaci
činností na venkově

Zpracování podkladů pro zlepšení
odtokových poměrů po povodni ve
vybraných katastrálních územích s návrhem
řešení

2.1. Zvýšit
konkurenceschopnost
pracovní síly v
Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže
prostředí ekonomiky
založené na znalostech

4.3. Zajistit ochranu a
rozvoj kulturního
dědictví regionu

Cíl/Úkol
Pilíř
(SRZK, PRÚOZK 2010
(SRZK, PRÚOZK 2010 -2012)
-2012 )

KUL

Navrhovatel
(odbor)

86

Číslo
úkolu

Pasport území

Olympiáda dětí a mládeže

Digitální databáze

Výstup aktivity

1

1

1

8/8

700

x

x

700

5 000

x

Celkové
Finanční
Kvantifikace
finanční
náklady v roce
výstupu
náklady v tis.
2012 v tis. Kč
Kč

Plán rozvoje 2012

3018

3035

x

ORG

M. Kovaříková, členka
RZK

J. Slovák, člen RZK

J. Ondruš, náměstek
hejtmana

Garant
(člen Rady ZK)

ŽPZE

ŠK

KUL

Provede
(odbor)

31.12.2012

31.6.2013

31.12.2012

Termín

Pasportizace bude zpracována pro povodněmi nejpostiženější katastrální
území, ve kterých zůstávají dlouho po povodni laguny a bude navrženo
řešení k odvedení vod z těchto lagun.

Zlínský kraj bude v roce 2013 pořádat Hry VI. letní olympiády dětí a
mládeže. Na přípravě se bude pracovat už v průběhu roku 2012. Tuto akci
pořádá Český olympijský výbor ve spolupráci s kraji. Cílem je umožnit
dětským sportovcům prožít atmosféru olympijských her a změřit své
sportovní síly v duchu fair play. Olympijským městem bude Uherské
Hradiště, akce proběhne v termínu 23. - 28. 6. 2013. Tato akce byla
schválena RZK.

V souladu se zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů a v návaznosti na schválenou Koncepci podpory
památkové péče ve ZK vést evidenci památek a vhodnou formou
zpřístupňovat památkový fond uživatelům a badatelům - nalézat nové
způsoby prezentace kulturního dědictví - víceletý projekt.

Komentář

