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I.

Plán rozvoje a jeho metodika

Plán rozvoje Zlínského kraje na roky 2020 – 2021 (dále Plán rozvoje) je dokument, jehož
základním účelem je sledování naplňování Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 (dále SRZK 2030)
v daném dvouletém období. SRZK 2030 byla schválena 4. 5. 2020 Zastupitelstvem Zlínského kraje,
usnesením č. 0809/Z26/201.
Plán rozvoje přináší komplexní pohled na plnění jednotlivých cílů SRZK 2030 ve všech řešených
oblastech. Aktivity Plánu rozvoje jsou navázány na úroveň specifických cílů SRZK 2030.
Tabulka 1: Struktura specifických cílů SRZK 2030
Pilíř I.
Ekonomika a trh práce

Pilíř II.
Lidé a kvalita života

Pilíř III.
Infrastruktura a kvalita prostředí

Specifické cíle Pilíře I.
1.1 Přispívat k udržitelnému rozvoji
podnikání v regionu
1.2 Rozvíjet spolupráci v oblasti
výzkumu, vývoje, inovací a lidských
zdrojů
1.3 Posilovat specializaci a inovace
vyšších řádů v souladu s novými
globálními trendy
1.4 Motivovat k investiční aktivitě ve
Zlínském kraji
1.5 Podporovat udržitelný vývoj na trhu
práce

Specifické cíle Pilíře II.
2.1 Zvyšovat kvalitu vzdělanosti a
optimalizovat vzdělávací systém
2.2 Zvyšovat kvalitu zdravotní péče a
optimalizovat síť zdravotních zařízení
2.3 Zvyšovat kvalitu sociální péče a
optimalizovat způsoby jejího
zajišťování
2.4 Zajistit ochranu a rozvoj kulturního
dědictví a zvýšit roli kulturních institucí
v regionu
2.5 Rozvíjet efektivní správu území a
občanskou společnost

Specifické cíle Pilíře III.
3.1 Rozvíjet dopravní infrastrukturu a
optimalizovat dopravní obslužnost v
regionu
3.2 Rozvíjet a přizpůsobit energetický
systém kraje
3.3 Chránit a udržovat životní prostředí
3.4 Rozvíjet ICT a řádně spravovat
veřejnou infrastrukturu kraje
3.5 Zajistit vyvážený rozvoj území

Zdroj: SRZK 2030, vlastní návrh.

1.1 Pozice Plánu rozvoje v systému koncepčních dokumentů Zlínského kraje
SRZK 2030 je základní strategický rozvojový dokument Zlínského kraje pro období do roku 2030,
na který jsou navázány sektorové koncepční dokumenty a jejich akční plány. V těchto dokumentech
dochází k dalšímu rozpracování definovaných rozvojových směrů v dílčích oblastech. Implementace a
hodnocení plnění sektorových koncepčních dokumentů probíhá v gesci věcně příslušných odborů.
Pro Plán rozvoje je naopak klíčové sledovat plnění všech definovaných specifických cílů SRZK
2030 v kontextu realizovaných aktivit v jednotlivých letech a na ně vynaložených prostředků
z veřejných rozpočtů, zejména rozpočtu Zlínského kraje a jeho výhledu pro dané období. To umožňuje
sledovat intervence, resp. vyváženost rozvoje jednotlivých oblastí (např. školství, zdravotnictví,
sociální služby, kultura, podnikání a inovace, doprava, atd.).
Princip naplňování SRZK 2030 a pozice Plánů rozvoje v systému koncepčních dokumentů
Zlínského kraje je podrobně popsán v SRZK 2030, kap. „4.2 Způsob implementace a monitoringu
plnění“.
1.2 Postup tvorby Plánu rozvoje
Plán rozvoje je zpracováván v souladu se SM/65/02/17 - Směrnice pro strategické plánování
rozvoje Zlínského kraje. Za tvorbu Plánu rozvoje, včetně jeho předložení příslušným orgánům
Zlínského kraje ke schválení, zodpovídá Odbor strategického rozvoje kraje (STR). Do sestavení Plánu
rozvoje byly zapojeny rovněž všechny relevantní věcně příslušné odbory KÚZK.
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Z tohoto důvodu je Plán rozvoje předkládán Zastupitelstvu Zlínského kraje v červnu 2020.
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Základní stavební jednotkou Plánu rozvoje jsou významné aktivity rozvojového charakteru2 (dále
také rozvojové aktivity) přispívající k naplnění jednotlivých specifických cílů SRZK 2030. Klíčovou částí
Plánu rozvoje jsou rozvojové aktivity realizované Zlínským krajem. Od roku 2020 jsou součástí Plánu
rozvoje i rozvojové aktivity realizované organizacemi Zlínského kraje (Zlínským krajem zřízené a
založené organizace). Vzhledem k velkému počtu rozvojových aktivit jsou pro větší přehlednost věcně
související rozvojové aktivity sloučeny do tzv. skupin aktivit. Skupiny aktivit jsou tvořeny vždy
aktivitami stejného typu.
Další významné rozvojové aktivity, jejichž nositelem jsou jiné subjekty než Zlínský kraj a jeho
organizace, a které mají být v příslušném období na území Zlínského kraje realizovány, jsou uvedeny
formou indikativního přehledu. V Plánu rozvoje jsou obsaženy jak investiční, tak neinvestiční aktivity.
Rozvojové aktivity kraje a jeho organizací
Tyto rozvojové aktivity se opírají o dokumenty3, které byly projednány v orgánech kraje. Jedná se
především o Rozpočet Zlínského kraje 2020, Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje 2021 2025, resp. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje 2019 – 2025, případně jiný
podobný dokument strategické povahy. Bez splnění této podmínky nemohou být aktivity do Plánu
rozvoje zařazeny. Informace o naplňování SRZK 2030 prostřednictvím rozvojových aktivit kraje a jeho
organizací naleznete v kap. II Plánu rozvoje.
Indikativní přehled klíčových rozvojových aktivit významných aktérů v území
Obsah SRZK 2030 přesahuje kompetence, jež Zlínský kraj má. Není ambicí tvůrců Plánu rozvoje
monitorovat veškeré aktivity rozvojového charakteru, které jsou v území realizovány konkrétními
aktéry, ale podat indikativní přehled klíčových rozvojových aktivit významných aktérů v území kraje,
přispívajících k naplnění konkrétního specifického cíle SRZK 2030.
Jako velikostní hranice pro zařazení takovéto aktivity do indikativního přehledu byl zvolen minimální
finanční objem aktivity 50 mil. Kč. To se promítá do skutečnosti, že většina těchto aktivit patří mezi
investiční projekty, často infrastrukturní povahy. Nicméně právě tyto velké projekty jsou pro rozvoj
regionu klíčové. Zdrojem informací k těmto aktivitám byly databáze projektů4 financovaných
z prostředků EU a státních dotačních titulů, které se realizují nebo se připravují v letech 2020 a 2021.
Indikativní přehled rozvojových aktivit ostatních aktérů v území je součástí kap. III Plánu rozvoje.
Typologie aktivit rozvojového charakteru
Vzhledem k tomu, že základním účelem dokumentu je sledování naplňování SRZK 2030 v daném
období, je třídění aktivit založeno na vazbě na SRZK 2030 a teprve druhotně na typu aktivity.
Aktivity rozvojového charakteru jsou rozděleny následovně:
 dle jejich vazby na příslušný Specifický cíl (resp. Pilíř) SRZK 2030, viz tabulka 1.
 dle charakteru jsou aktivity přiřazeny do následujících kategorií (Typů aktivit):
o 1. koncepční činnost – plánovaná tvorba koncepčních dokumentů (koncepce,
strategie, studie, pasporty apod.).

koncepční dokumenty pořizované věcně příslušnými odbory v období 2020 a
2021.

2

Taková aktivita, která zpravidla přispívá k rozvoji řešené oblasti, přináší novou kvalitu, má inovativní charakter, pozitivní vliv na
kvalitu života, apod. Je identifikována na základě expertního posouzení věcně příslušného odboru KÚZK.
3
Zároveň bylo pracováno s krajským systémem evidence projektů PM Portál.
4
Jedná se především o databázi Monitorovacího systému evropských fondů MS2014+ a databáze Státního fondu dopravní
infrastruktury.
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II.

2. finanční podpora z prostředků ZK – programy Zlínského kraje zařazené do Fondu
Zlínského kraje, významné individuální dotace, apod.
 podpora poskytovaná z rozpočtu kraje přispívající k naplnění konkrétních
specifických cílů SRZK 2030.
3. krajský projekt – významné (z hlediska finančního objemu anebo příspěvku k
naplnění konkrétních specifických cílů SRZK 2030) rozvojové projekty realizované
nebo připravované Zlínským krajem.
 u investičních projektů objem zpravidla nad 1 mil. Kč,
 rozvojové projekty realizované v roce 2020 a 2021, včetně víceletých
projektů, jejichž realizace zasahuje do období roku 2020 nebo 2021 (i víceleté
projekty zahájené před rokem 2020).
4. ostatní rozvojové aktivity ZK – významné specifické rozvojové aktivity realizované
nebo připravované Zlínským krajem, které přispívají k naplnění konkrétních
specifických cílů SRZK 2030.
5. projekt krajské organizace – významné (z hlediska finančního objemu anebo
příspěvku k naplnění konkrétních specifických cílů SRZK 2030) rozvojové projekty
realizované nebo připravované zřízenou či založenou organizací ZK.
 v objemu zpravidla nad 5 mil. Kč,
 rozvojové projekty realizované v roce 2020 a 2021, včetně víceletých
projektů, jejichž realizace zasahuje do období roku 2020 nebo 2021 (i víceleté
projekty zahájené před rokem 2020).
6. ostatní aktivity krajské organizace5 - významné specifické rozvojové aktivity
realizované nebo připravované zřízenou či založenou organizací ZK.
 v objemu zpravidla nad 5 mil. Kč,
7. významná aktivita ostatních aktérů v území (bez přímé účasti kraje) - významné
realizované nebo připravované6 rozvojové aktivity v území, přispívající k naplnění
konkrétního specifického cíle SRZK 2030.
 rozvojové aktivity veřejného sektoru (zejména města a obce, stát, ale i další
subjekty) i případné rozvojové aktivity podnikatelského sektoru, institucí
výzkumu a vývoje, apod.,
 v objemu zpravidla nad 50 mil. Kč,
 rozvojové projekty realizované v roce 2020 a 2021, včetně víceletých
projektů, jejichž realizace zasahuje do období roku 2020 nebo 2021 (i víceleté
projekty zahájené před rokem 2020).
 jde o indikativní přehled rozvojových aktivit.

Přehled rozvojových aktivit kraje a jeho organizací

Po zhodnocení zaměření aktivit obsažených v Plánu rozvoje lze předpokládat, že jejich realizace
přispěje k naplnění všech specifických cílů SRZK 2030 v období let 2020 - 2021. Níže je uveden
přehled rozdělení rozvojových aktivit Zlínského kraje a krajem zřízených nebo založených organizací
mezi jednotlivé pilíře SRZK 2030.
Plán rozvoje obsahuje celkem 142 rozvojových aktivit Zlínského kraje a jím zřízených nebo
založených organizací. Jejich celková plánovaná alokace pro rok 2020 činí 1,695 mld. Kč, kdy 64 %
(tj. 1,081 mld. Kč) alokace směřuje na podporu aktivit v oblasti pilíře 2. Lidé a kvalita života. Pro rok
2021 se jedná o 2,626 mld. Kč, kdy 80 % (tj. 2,096 mld. Kč) alokace opět směřuje na podporu aktivit
v oblasti pilíře 2. Lidé a kvalita života. Tento pilíř je také naplněn nejvyšším počtem rozvojových aktivit.
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V předkládaném Plánu rozvoje 2020-21 není v této kategorii zařazena žádná aktivita.
V pokročilé fázi přípravy, s předpokladem realizace v letech 2020-21.
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Jedná se především o aktivity z oblasti zdravotnictví, školství, sociálních věcí a kultury. Řádově menší
podíl prostředků pak směřuje do oblasti efektivní správy území.
Pilíř 1. Ekonomika a trh práce je zaměřen na podporu ekonomického rozvoje, podnikatelského
prostředí, infrastruktury pro podnikání, výzkumu a vývoje, trhu práce a zahrnuje v sobě i aktivity na
podporu cestovního ruchu. Představují přibližně 4 % předpokládané alokace v roce 2020, resp. 2 %
předpokládané alokace v roce 2021.
Pilíř 3. Infrastruktura a kvalita prostředí nese aktivity v oblasti dopravy7, významné jsou také
aktivity přispívající ke zlepšování stavu ovzduší, v oblasti energetické efektivity a úspor, nebo aktivity
na podporu rozvoje venkova. V roce 2020 bude tvořit 32 % předpokládané alokace, v roce 2021 by to
mělo být 18 %.
Graf 1: Rozdělení předpokládané alokace rozvojových aktivit mezi jednotlivé pilíře SRZK 2030 pro roky
2020 a 2021, aktivity Zlínského kraje a krajem zřízených nebo založených organizací

Zdroj: Plán rozvoje 2020 – 2021, vlastní návrh.

Podrobný přehled naplňování specifických cílů SRZK 2030 na úrovni k nim přiřazených,
konkrétních, rozvojových aktivit je obsahem Tabulkové části 1 Plánu rozvoje. Níže uvedená tabulka 2
uvádí shrnující přehled naplnění jednotlivých specifických cílů SRZK 2030. Nejvýznamnější objem
alokovaných prostředků bude v tomto období směřovat do specifického cíle 2.2 Zvyšovat kvalitu
zdravotní péče a optimalizovat síť zdravotnických zařízení.
Tabulka 2: Přehled předpokládaného naplňování Specifických cílů SRZK 2030 v období let 2020 – 2021,
aktivity Zlínského kraje a krajem zřízených nebo založených organizací

Pilíř

1 Ekonomika a trh
práce

Specifický cíl SRZK 2030

Počet aktivit

1.1 Přispívat k udržitelnému rozvoji
podnikání v regionu
1.2 Rozvíjet spolupráci v oblasti
výzkumu, vývoje, inovací a lidských
zdrojů

7

Předpokládané náklady (v tis. Kč)
2020

2021

10

17 040

16 240

2

8 854

4 100

Z hlediska finančního objemu je nejvýznamnější položkou v oblasti dopravy aktivita „A116 ŘSZK - Investice do silnic II. a III.
třídy (Rozpočet ZK)“. Jedná se o prostředky z rozpočtu Zlínského kraje, které budou použity jak na vybrané aktivity financované
z rozpočtu Zlínského kraje, tak na kofinancování aktivit podpořených v rámci SFDI a IROP (v letech 2020 a 2021 se může
jednat až o cca 600 mil. Kč z těchto dvou dotačních titulů). Konkrétní aktivity (projekty) jsou vybírány na základě jejich
připravenosti, technického stavu předmětných komunikací a parametrů výzev v rámci uvedených dotačních titulů. Tyto aktivity
vychází z Plánu přípravy investičních akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje pro další období (aktualizace říjen 2019), (schváleno
14. 10. 2019 Radou Zlínského kraje, usnesením č. 0799/R25/19).
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2 Lidé a kvalita
života

3 Infrastruktura a
kvalita prostředí

1.3 Posilovat specializaci a inovace
vyšších řádů v souladu s novými
globálními trendy

1

8 176

9 369

1.4 Motivovat k investiční aktivitě ve
Zlínském kraji

1

23 600

23 600

1.5 Podporovat udržitelný vývoj na
trhu práce

3

6 799

5 350

CELKEM za pilíř

17

64 469

58 659

2.1 Zvyšovat kvalitu vzdělanosti a
optimalizovat vzdělávací systém

16

315 735

138 839

2.2 Zvyšovat kvalitu zdravotní péče a
optimalizovat síť zdravotnických
zařízení

8

274 626

1 430 062

2.3 Zvyšovat kvalitu sociální péče a
optimalizovat způsoby jejího
zajišťování

27

191 171

172 771

2.4 Zajistit ochranu a rozvoj kulturního
dědictví a zvýšit roli kulturních
instituci v regionu

22

260 500

315 935

2.5 Rozvíjet efektivní správu území a
občanskou společnost

13

39 305

38 464

CELKEM za pilíř

86

1 081 337

2 096 071

3.1 Rozvíjet dopravní infrastrukturu a
optimalizovat dopravní obslužnost
v regionu

13

225 400

208 700

3.2 Rozvíjet a přizpůsobit energetický
systém kraje

5

31 477

21 150

3.3 Chránit a udržovat životní
prostředí

11

235 316

78 836

3.4 Rozvíjet ICT a řádně spravovat
veřejnou infrastrukturu kraje

5

8 287

129 700

3.5 Zajistit vyvážený rozvoj území

5

48 440

32 620

CELKEM za pilíř

39

548 920

471 006

142

1 694 726

2 625 736

CELKEM ZA VŠECHNY PILÍŘE

Zdroj: Plán rozvoje 2020 – 2021, vlastní návrh.

Celková předpokládaná alokace všech 142 definovaných rozvojových aktivit je 12,930 mld. Kč.
Tuto celkovou částku však tvoří z velké části několik významných rozvojových aktivit dlouhodobějšího
charakteru, jejichž větší podíl financování bude v letech přesahujících časový rámec tohoto Plánu
rozvoje, tedy roky 2020 a 2021, nicméně jejich realizace byla ve sledovaném období zahájena a může
přesahovat dvouletý horizont platnosti Plánu rozvoje. Níže je uveden přehled těchto finančně
nejvýznamnějších aktivit. Řazení je provedeno dle celkové výše předpokládaných finančních
prostředků určených na realizaci dané rozvojové aktivity.
Mezi ty nejvýznamnější budou patřit zejména infrastrukturní projekty z oblasti zdravotnictví,
sociálních služeb, školství, dopravy nebo životního prostředí. Nejvýznamnější aktivitou je bezesporu
projekt Nové krajské nemocnice s předpokládanými náklady téměř 8 mld. Kč. Podrobnější přehled
poskytuje tabulka 3.
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Tabulka 3: Přehled nejvýznamnějších plánovaných rozvojových aktivit, aktivity Zlínského kraje a krajem
zřízených nebo založených organizací
Pořadí

Aktivita

1.

Nová krajská nemocnice

2.

Podpora a rozvoj vybraných
sociálních služeb ve
Zlínském kraji

3.

Skupina aktivit: Programy
výměny zdrojů tepla v
domácnostech Zlínského
kraje

4.

ŘSZK - Investice do silnic II.
a III. třídy (Rozpočet ZK)

5.

Skupina aktivit: Krajský
akční plán rozvoje
vzdělávání pro území
Zlínského kraje a jeho
implementace

Číslo
aktivity

Pilíř

Specifický cíl

(SRZK 2030)

(SRZK 2030)

2.2 Zvyšovat kvalitu
2 Lidé a
zdravotní péče a
kvalita života optimalizovat síť
zdravotnických zařízení
2.3 Zvyšovat kvalitu
2 Lidé a
sociální péče a
A55
kvalita života optimalizovat způsoby
jejího zajišťování
3
Infrastruktura 3.3 Chránit a udržovat
A129-A131
životní prostředí
a kvalita
prostředí
3.1 Rozvíjet dopravní
3
Infrastruktura infrastrukturu a
A116
optimalizovat dopravní
a kvalita
prostředí
obslužnost v regionu
A35

A24-A26

2.1 Zvyšovat kvalitu
2 Lidé a
vzdělanosti a
kvalita života optimalizovat
vzdělávací systém

Finanční náklady
CELKEM
(v tis. Kč)

v roce 2020
(v tis. Kč)

v roce 2021
(v tis. Kč)

7 946 180

21 665

1 238 238

459 500

8 371

0

392 420

200 342

31 959

370 000

185 000

185 000

327 772

99 009

70 610

Zdroj: Plán rozvoje 2020 – 2021, vlastní návrh.

III.

Indikativní přehled aktivit dalších významných aktérů
v území

Vzhledem k tomu, že obsah SRZK 2030 přesahuje kompetence, jež Zlínský kraj má, ale současně
se podstatně dotýká ekonomických, sociálních a environmentálních charakteristik regionu,
předpokládá SRZK 2030 kontinuální a široké uplatnění již existujících platforem partnerství8, jež
budou základem dosahování názorového konsensu při naplňování obsahu jednotlivých úkolů
dokumentu, stejně jako v rámci platformy nepřímého vlivu, který může být prosazován komunikačními
a vlivovými nástroji představitelů kraje vůči klíčovým zainteresovaným skupinám.
Na tuto skutečnost musí přiměřeným způsobem reagovat i Plán rozvoje. Proto je součástí tohoto
dokumentu indikativní seznam realizovaných, nebo připravovaných9 významných rozvojových projektů
jiných aktérů v území, přispívajících k naplnění konkrétního specifického cíle SRZK 2030. Jak je
uvedeno výše, jde o projekty veřejného sektoru (zejména města a obce, stát, ale i další subjekty),
podnikatelského sektoru, i institucí výzkumu a vývoje, apod.
V Tabulkové části 2 Plánu rozvoje je uveden indikativní přehled aktivit dalších významných aktérů
v území. Z hlediska finančního objemu patří mezi nejvýznamnější aktivity dopravní stavby dálniční a
železniční infrastruktury.

IV. Vyhodnocení Plánu rozvoje
V návaznosti na dvouleté Plány rozvoje bude prováděno jejich pravidelné vyhodnocení, které
bude sledovat zejména naplňování rozvojových aktivit Plánu rozvoje, resp. SRZK 2030, ve výše
uvedeném členění. Klíčové bude vyhodnocení rozvojových aktivit realizovaných Zlínským krajem a

8

Z pohledu potenciálních nositelů existují v území v zásadě tři skupiny aktérů: veřejný sektor (zejm. kraj, města a obce
(samospráva), organizace státní správy a veřejným sektorem zřizované nebo zakládané organizace), podnikatelský sektor,
občanská společnost (ve formě NNO, ale patří sem i neformální uskupení a zájmová sdružení).
9

V pokročilé fázi přípravy, s předpokladem realizace v letech 2020-21.

7

jeho zřízenými a založenými organizacemi. Bude rovněž obsahovat veřejně dostupné informace o
naplňování rozvojových aktivit ostatních aktérů v území.
Součástí vyhodnocení bude také přehled čerpání dotačních prostředků ze zdrojů EU, národních
dotačních titulů a ostatních veřejných investic a pobídek poskytnutých v období platnosti daného
Plánu rozvoje, ve vazbě na indikativní finanční rámec SRZK 203010. Monitoring naplňování SRZK
2030 bude rovněž doplněn přehledem monitorovacích ukazatelů11, a to jak kontextových, tak
specifických pro jednotlivé specifické cíle SRZK 2030.
Vyhodnocení Plánu rozvoje bude projednáno v orgánech kraje. Vyhodnocení Plánu rozvoje bude
provádět Odbor strategického rozvoje kraje v součinnosti s věcně příslušnými odbory Krajského úřadu
Zlínského kraje a dalšími partnery, podílejícími se na naplňování SRZK 2030.
Naplňování SRZK 2030 ve smyslu vyhodnocování Plánů rozvoje bude s partnery v území
komunikováno zejména prostřednictvím Regionální stálé konference Zlínského kraje, případně
s využitím dalších vhodných platforem pro dílčí specifické cíle jednotlivých pilířů.

10
11

Podrobněji viz kap. „4.3 Indikativní odhad finančních nákladů realizace“ SRZK 2030.
Podrobněji viz kap. „4.4 Monitorovací ukazatele naplnění strategie“ SRZK 2030.

8

Tabulková část 1: Předpokládané naplňování SRZK 2030 - aktivity Zlínského kraje a krajem zřízených nebo založených organizací pro roky 2020-21
Aktivity Zlínského kraje a krajem zřízených nebo založených organizací
Pilíř

Specifický cíl SRZK 2030

Typ aktivity
1. koncepční činnost

1
E
k
o
n
o
m
i
k
a
a

p
r
á
c
e

Název aktivity

A1

Hodnocení potenciálu cestovního ruchu ve Zlínském kraji

A2

Počet aktivit v rámci
Specifického cíle

Předpokládané náklady (v tis. Kč)
2020

2021

10

17 040

16 240

2

8 854

4 100

2. finanční podpora z
prostředků ZK

A11

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2020-2030
Skupina aktivit: Finanční podpora v oblasti zemědělství a podnikání (agrární komory a
Kontaktní centrum pro východní trhy)
Skupina aktivit: Finanční podpora naplňující koncepci cestovního ruchu (Programy a
individuální dotace)
Dotace Technologickému inovačnímu centru

A12

RP14 Vouchery asitence projektu Smart Akcelerátor ZK

1.3 Posilovat specializaci a inovace vyšších
řádů v souladu s novými globálními trendy

3. krajský projekt

A13

Smart akcelerátor Zlínského kraje II

1

8 176

9 369

1.4 Motivovat k investiční aktivitě ve
Zlínském kraji

3. krajský projekt

A14

Vnitřní infrastruktura SPZ Holešov

1

23 600

23 600

A15

3

6 799

5 350

A17

Dotace Paktu zaměstnanosti
Podpora řemesel v odborném školství a podpora stipendií pro zdravotnické VOŠ ve
Zlínksém kraji
RP16 Stipendijní program pro zdravotnické obory

A18

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2020

A19

Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji

16

315 735

138 839

8

274 626

1 430 062

1.1 Přispívat k udržitelnému rozvoji
podnikání v regionu

t
r
h

Číslo aktivity

1.2 Rozvíjet spolupráci v oblasti výzkumu,
vývoje, inovací a lidských zdrojů

2. finanční podpora z
prostředků ZK

2. finanční podpora z
1.5 Podporovat udržitelný vývoj na trhu práce
prostředků ZK

1. koncepční činnost

A3-A4
A5-A10

A16

2. finanční podpora z
prostředků ZK

A20-A22

3. krajský projekt

A24-A26

2.1 Zvyšovat kvalitu vzdělanosti a
optimalizovat vzdělávací systém

A23

A30

MaS05 Popora vybavení dílen v základních školách
Skupina aktivit: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a jeho
implementace
ISŠ-COP Valašské Meziříčí - Sportovní hala
Skupina aktivit: SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - KASKLO III a IV - Intenzifikácia a
zefektivňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP
Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín - Kryté sportovní zařízení

A31

SPŠ Otrokovice - Rekonstrukce sportovní haly

A32

SŠPHZ Uherské Hradiště - Odstranění havarijního stavu střech školních budov

A33

A35

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury - Rekonstrukce budov B, C
Integrovaná strategická koncepce řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve
Zlínském Kraji
Nová krajská nemocnice

A36

Uherskohradišťská nemocnice - Rekonstrukce objektu 14 - TRN

A37

Uherskohradišťská nemocnice - Rekonstrukce budovy č. 11 - interny

A38

Vsetínská nemocnice - Výstavba centrálního chirurgického pavilonu - projektová příprava

A27
A28-A29
5. projekt krajské
organizace

1. koncepční činnost

2.2 Zvyšovat kvalitu zdravotní péče a
optimalizovat síť zdravotnických zařízení

3. krajský projekt

5. projekt krajské
organizace

1. koncepční činnost

A34

A40

Kroměřížská nemocnice - Budova A - jižní křídlo - rekonstrukce 1.NP (oddělení ARO) a 2.NP
(porodní sály)
Uherskohradišťská nemocnice - Rekonstrukce kuchyně

A41

Výjezdová základna Otrokovice

A42

Koncepce protidrogové politiky Zlínského kraje na léta 2021-2025

A43

Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
Krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Zlínského
kraje na období 2021-2024

A39

A44

2. finanční podpora z
prostředků ZK

Dotační podpora v oblasti mládeže a sportu (MaS01, MaS02, MaS03, MaS04)

A45

Finanční podpora v oblasti sociálních služeb z rozpočtu ZK na r. 2020 - odlehčovací služby

A46

Individuální podpora v oblasti sociálních věcí - investiční dotace

A47

RP06 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
RP19 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů
chování

A48

Aktivity Zlínského kraje a krajem zřízených nebo založených organizací
Pilíř

Specifický cíl SRZK 2030

Typ aktivity

Číslo aktivity

A51

RP20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na
vysílací standart DVB-T2
SOC01 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit (Dotace na podporu aktivit v
sociální sféře)
DS Lukov - Revitalizace a úprava zahrady

A52

Obědy do škol ve Zlínském kraji III

A53

Ohrožené děti ve Zlínském kraji II

A54

Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji

A55

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

A56

Sociální služby Uherské Hradiště - Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

A57

Sociální služby Vsetín - DZR Valašské Meziříčí

A58

Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

A59

Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji

A60

5PQ - pět pilířů kvality

A61

DS Lukov - Aktivně i ve stáří v DS Lukov

A62

DS Lukov - Protipožární opatření - I. etapa

A63

DS Uherské Hradiště - Stavební úpravy za účelem rozšíření služby DZR

A64

SSL OZP - Denní stacionář, Broučkova, Zlín

A65

SSL OZP - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky

A66

SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín

A67

SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták

A68

SSL Vsetín - DS Jasenka - parkové úpravy

A69

Dotace Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

A70

A72

KUL01 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
KUL03 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek
místního významu
KUL05 Program Otevřené brány

A73

14|15 BAŤŮV INSTITUT – Zabezpečení objektu

A74

Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti

A75

Ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského kraje“

A76

Ocenění PRO AMICIS MUSAE

A77

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby

A78

Uznání Lidová stavba roku

A79

14|15 BAŤŮV INSTITUT – Rozšíření informačního centra

A80

Hrad Malenovice - Revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví

A81

Muzeum Kroměřížska - Revitalizace budov a expozic

A82

Muzeum Kroměřížska - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

A83

Muzeum regionu Valašsko - Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín

A84

Muzeum regionu Valašsko - Zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic

A85

Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II
Muzeum regionu Valašsko - Kostel Nejsvětejší Trojice ve Valašském Meziříčí - rozvoj areálu
II. etapa
Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku
Slovácké muzeum Uherské Hradiště - Revitalizace národních kulturních památek Velké
Moravy
Hvězdárna Valašské Meziříčí - Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny
Valašské Meziříčí
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně - Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky expozice
tragédie na Ploštině

A49
A50

2
L
i
d
é

2.3 Zvyšovat kvalitu sociální péče a
optimalizovat způsoby jejího zajišťování
3. krajský projekt

a
k
v
a
l
i
t
a

5. projekt krajské
organizace

ž
i
v
o
t
a

2. finanční podpora z
prostředků ZK

3. krajský projekt

4. ostatní aktivity ZK

2.4 Zajistit ochranu a rozvoj kulturního
dědictví a zvýšit roli kulturních instituci
v regionu

5. projekt krajské
organizace

Název aktivity

A71

A86
A87
A88
A89
A90

Počet aktivit v rámci
Specifického cíle

Předpokládané náklady (v tis. Kč)
2020

2021

27

191 171

172 771

22

260 500

315 935

Aktivity Zlínského kraje a krajem zřízených nebo založených organizací
Pilíř

Specifický cíl SRZK 2030

Typ aktivity

1. koncepční činnost

2.5 Rozvíjet efektivní správu území a
občanskou společnost

2. finanční podpora z
prostředků ZK

3. krajský projekt

Číslo aktivity
A91

CHYTRÝ KRAJ - Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2021-2026

A92

Strategie Krajského úřadu Zlínského kraje 2026

A93

Územně plánovací podklady, dokumentace

A94

RP07 Program na podporu NNO v oblasti prevence rizikových typů chování

A95-A97

I
n
f
r
a
s
t
r
u
k
t
u
r
a

1. koncepční činnost
3.1 Rozvíjet dopravní infrastrukturu a
optimalizovat dopravní obslužnost v regionu
2. finanční podpora z
prostředků ZK
5. projekt krajské
organizace
2. finanční podpora z
prostředků ZK
3.2 Rozvíjet a přizpůsobit energetický systém
kraje

1. koncepční činnost

a
k
v
a
l
i
t
a
p
r
o
s
t
ř
e
d
í

5. projekt krajské
organizace

3.3 Chránit a udržovat životní prostředí

2. finanční podpora z
prostředků ZK

3. krajský projekt

Rozvoj eGovernmentu ZK

A99

Regionální poradenské centrum SK-CZ

A100

A104

Regionální stálá konference ve Zlínském kraji
Skupina aktivit: Projekty z OP Zaměstnanost zaměřené na podporu strategického řízení ve
Zlínském kraji (pořizování koncepčních dokumentů)
Generel dopravy

A105

Inteligentní řešení pro řízení dopravy ve Zlínském kraji

A106

Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje

A107

Koncepce rozvoje kolejové dopravy ve Zlínském kraji

A108

Plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje

A109

Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 2021 – 2030

A110

Dotace pro Koordinátora veřejné dopravy

A111-A113

Skupina aktivit: Finanční podpora BESIP Dětská dopravní hriště

A114-A115

Skupina aktivit: Finanční podpora naplňující koncepci cyklistiky

A116

ŘSZK - Investice do silnic II. a III. třídy (Rozpočet Zlínského kraje)

A117

Dotace Energetické agentuře Zlínského kraje

A118

SŠ-COPT Uheský Brod - Stavební úpravy budovy školy

A119

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín - Výměna výplní otvorů

A120

SUPŠ Valašské Meziříčí - Revitalizace budovy školy

A121

VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž - Stavební úpravy obvodového pláště budovy školy

A122

A124

Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje
Revize plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – návrh opatření ke zmírnění
negativních dopadů sucha
RP01 Podpora vodohospodářské infrastruktury

A125

RP04 Podpora ekologických aktivit v kraji

A126

RP08 Podpora včelařství ve Zlínském kraji

A127

RP17 Podpora zmírnění následků sucha v lesích

A128

Podpora biodiverzity v evropsky významných územích Zlínského kraje

A123

A129-A131
A132

1. koncepční činnost
3.4 Rozvíjet ICT a řádně spravovat veřejnou
infrastrukturu kraje

3. krajský projekt

1. koncepční činnost
3.5 Zajistit vyvážený rozvoj území

2. finanční podpora z
prostředků ZK
4. ostatní aktivity ZK

Skupina aktivit: Finanční podpora hasičských záchranných sborů ve Zlínském kraji

A98

A101-A103

3

Název aktivity

A133-A134

Počet aktivit v rámci
Specifického cíle

Předpokládané náklady (v tis. Kč)
2020

2021

13

39 305

38 464

13

225 400

208 700

5

31 477

21 150

11

235 316

78 836

5

8 287

129 700

5

48 440

32 620

Skupina aktivit: Programy výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
Uherskohradišťská nemocnice - Rekonstrukce budovy 14 TRN (FVE+VZT)
Skupina aktivit: Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje

A135

Digitální technická mapa - pořízení

A136

Rozvoj krajské optické sítě 21Net

A137

Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit

A138

Strategie rozvoje venkova 2020+

A139

Dotace MAS

A140

MaS02 Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel

A141

RP02 Program na podporu obnovy venkova

A142

Soutěž Vesnice roku

Tabulková část 2: Indikativní přehled aktivit dalších významných aktérů v území pro roky 2020-21
Aktivity dalších významných aktérů v území
Pilíř
E
k
o
n
1 o
m
i
k
a

a p
r
t á
r c
h e

Specifický cíl SRZK 2030

Číslo
aktivity

1.2 Rozvíjet spolupráci v oblasti
výzkumu, vývoje, inovací a lidských
zdrojů

B1

Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice - Stará škola

B2

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně

B3
1.5 Podporovat udržitelný vývoj na
trhu práce

2
L
i
d
é ž
i
a v
o
k t
v a
a
l
i
t
a

2.1 Zvyšovat kvalitu vzdělanosti a
optimalizovat vzdělávací systém

2.3 Zvyšovat kvalitu sociální péče a
optimalizovat způsoby jejího
zajišťování
2.4 Zajistit ochranu a rozvoj
kulturního dědictví a zvýšit roli
kulturních instituci v regionu
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3.1 Rozvíjet dopravní infrastrukturu
a optimalizovat dopravní
obslužnost v regionu

3.2 Rozvíjet a přizpůsobit
energetický systém kraje
3.3 Chránit a udržovat životní
prostředí

Název aktivity

Nositel aktivity

Celkové předpokládané
náklady (v tis. Kč)

Město Kunovice

79 889

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

58 272

Záruky pro mladé ve Zlínském kraji

Úřad práce České republiky

97 611

B4

Péče a příležitost ve Zlínském kraji

Úřad práce České republiky

96 545

B5

Úřad práce České republiky

107 210

B6

Nová šance ve Zlínském kraji
Bez překážek ve Zlínském kraji

Úřad práce České republiky

55 457

B7

RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

226 130

B8

Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

99 876

B9

Infrastruktura do základních škol ve Zlíně

B10

Výstavba odborných učeben ZŠ Hutisko-Solanec

Statutární město Zlín

66 554

Obec Hutisko - Solanec

59 083

B11
B12

ERDF II UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

120 575

Strategický projekt UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

180 802

B13

Domov pro seniory v obci Hovězí

Obec Hovězí

93 127

B14

Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad

B15

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích nominovaných na zápis do UNESCO

Arcibiskupství olomoucké

110 234

Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.

103 591

Lázně Luhačovice, a.s.

83 668

Arcibiskupství olomoucké

237 925

B17

Revitalizace areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou v Luhačovicích_realizace staveb Dušana Jurkoviče
navržených na NKP
Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži - Dědictví moci, slávy a štědrosti

B18

D55 5505 Otrokovice obchvat JV

Ředitelství silnic a dálnic ČR

987 917

B19

D49 4901 Hulín - Fryšták

Ředitelství silnic a dálnic ČR

8 432 516

B20

D55 5507 Babice - Staré Město

Ředitelství silnic a dálnic ČR

4 277 162

B21

I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření

Ředitelství silnic a dálnic ČR

114 720

B22

D55 5508 Staré Město - Moravský Písek

Ředitelství silnic a dálnic ČR

3 467 073

B23

Rekonstrukce ŽST Vsetín

Správa železnic

2 201 267

B24

Rekonstrukce žst. Holešov

Správa železnic

415 101

B25

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Správa železnic

476 811

B26

Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm

Správa železnic

211 606

B27

Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště

Správa železnic

300 000

B28

Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice

Správa železnic

1 797 469

B29

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

Správa železnic

11 880 732

B30

Přeložka silnice II. tř. č. 490 kolem Uherského Brodu (příprava akce)

B31

Plavební komora Bělov

B32

Přístaviště Kunovský Les

B33

Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek

B34

Výstavba a modernizace měníren Zlín a Otrokovice

B35

Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova

B36

Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

B37

5.1a ZŠ Sychrov - snížení energetické náročnosti budovy

B38

Kanalizace a ČOV Rataje

B39

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

B40

Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy

Slepá ramena, z.ú.

208 259

B16

Uherský Brod

*

Ředitelství vodních cest ČR

292 219

Povodí Moravy

12 000

Povodí Moravy
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice,
s.r.o.
Město Kroměříž

75 000

Město Rožnov pod Radhoštěm

156 250

Město Vsetín

53 554

Obec Rataje

76 171

Obec Dolní Bečva

62 963

* Na základě memorand uzavřených mezi Zlínským krajem a městy Zlínského kraje předpokládáme přípravu akcí (zejm. obchvaty obcí na silnicích II. tř.). Rozpočet akce bude znám po dokončení přípravy.

69 953
59 900

