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Vize PRK 2014 – 2020:

„Jihočeský kraj bude atraktivním

regionem posilujícím svou

konkurenceschopnost v rámci

středoevropského prostoru, která bude

postavena na zvyšující se kvalitě lidských

zdrojů, šetrném využití potenciálu

přírodního, historického a kulturního

dědictví, na rozvoji a zvyšování

dostupnosti veřejných i soukromých

služeb pro obyvatele, podnikatele i

návštěvníky kraje a na podpoře územní

vyváženosti mezi venkovským a

městským prostorem při dodržování

zásad udržitelného rozvoje.“



• Koncepční materiál vymezující hlavní rozvojové směry a cíle týkající se

hospodářského, územního a sociálního rozvoje regionu.

• Je určen pro celé území kraje s důrazem na řešení vnitro- regionálních rozdílů a

posilování územní soudržnosti.

• Je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje na

programovací období 2014 - 2020. Řada cílů však již v době zpracování přesahuje

tento stanovený časový rámec a představuje tak dlouhodobou vizi. Některá opatření

naopak přecházejí z období 2007 - 2013 do nové etapy.



1. Zvyšování regionální konkurenceschopnosti (podpora podnikání, rozvoj vědy, výzkumu a

inovací, podpora terciárního vzdělávání a optimalizace podmínek na trhu práce, rozvoj a

diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a podpora místní produkce, zejména ve

venkovských oblastech).

PRK je strukturován do pěti prioritních os:

2. Zlepšování podmínek pro dopravu a dostupnost regionu a rozvoj technické infrastruktury

(vnější dopravní napojení kraje, řešení vnitřních dopravních problémů a vazeb, rozvoj

vodohospodářské, energetické a informačně-komunikační infrastruktury a služeb v kraji).

3. Rozvoj kvality a dostupnosti veřejné infrastruktury a služeb s důrazem na řešení

vnitroregionálních disparit mezi městskými a venkovskými oblastmi (rozvoj infrastruktury a

služeb v oblasti počátečního vzdělávání, zdravotně- sociální oblasti, v oblasti kultury, sportu

a zájmové činnosti, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy a posilování vnitřních a

vnějších forem spolupráce na různých stupních územní úrovně).



4. Zajištění environmentální udržitelnosti a harmonického rozvoje území (péče o přírodu a krajinu a 

jejich šetrné využití pro rozvoj regionu, prevence rizik). 

PRK je strukturován do pěti prioritních os:

5. Využití přírodního, historického a kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu jako významného

ekonomického rozvojového směru kraje (zkvalitňování a rozvoj infrastruktury a služeb v oblasti

jednotlivých segmentů cestovního ruchu včetně oblasti lázeňství a wellness).



Celý dokument je volně přístupný na www stránkách Jihočeského kraje
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Z hlediska neziskového sektoru je

nejdůležitější prioritní osa 3 -

Kvalitní infrastruktura, služby,

prostředí a spolupráce pro

posilování územní soudržnosti



• je tematicky nejrozsáhlejší prioritní oblastí PRK.

• postihuje širokou škálu služeb, které jsou tradičně zajišťovány na základě veřejné poptávky -

především služby v oblasti vzdělávání, sociálních služeb, zdravotnictví či bezpečnosti v regionu.

• společným cílem uvedených služeb bude snižovat plošně počet osob, které jsou ohroženy různými

formami sociálního vyloučení. Důležitými prvky pro naplňování strategie tak budou také opatření v

oblasti integrace a aktivizace těchto skupin.

• dále jsou obsahem této osy opatření zacílená do oblasti zázemí, vybavenosti a služeb pro trávení

volného času. - rozšiřování a zkvalitňování nabídky sportovního a kulturního vyžití primárně pro

obyvatele regionu, ale i jeho návštěvníky.

• výraznou prioritou v tomto kontextu bude orientace této nabídky na mládež (součást celkového

konceptu prevence kriminality a rizikových jevů).

• významnou cílovou skupinou jsou v souvislostech demografického vývoje senioři či národnostní

menšiny.

Prioritní osa 3



• na formování nabídky v této oblasti se mimo jiné podílejí lokální iniciativy obyvatel, neziskový i

podnikatelský sektor.

• občanský a neziskový sektor tvoří významnou součást společnosti a v rámci prioritní osy je jeho

činnosti věnována patřičná pozornost.

• je rozdělena na čtyři opatření

Prioritní osa 3



je rozdělena na čtyři opatření:

Prioritní osa 3

• Opatření 3.1 - Kvalitní a dostupné veřejné služby

• Opatření 3.2 - Kvalitní zázemí, vybavenost a služby pro volný čas 

a rozvoj občanské společnosti

• Opatření 3.3 - Efektivní a pružná veřejná správa

• Opatření 3.4 - Kvalitní spolupráce a plánování pro územně 

vyvážený rozvoj regionu s důrazem na rozvoj venkova



Cílem tohoto opatření je zajištění kvalitních a dostupných služeb 

v oblasti počátečního vzdělávání a v sociálně-zdravotní oblasti 

pro všechny občany regionu

Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby



Opatření 3.2 Kvalitní zázemí, vybavenost a

služby pro volný čas a rozvoj občanské

společnosti

Cílem opatření je rozvoj lidských zdrojů a podmínek pro kvalitní

život obyvatel v regionu podpořený odpovídající nabídkou v

oblasti kultury, sportu, tělovýchovy a zájmového vzdělávání se

zvláštním zřetelem na cílovou skupinu dětí a mládeže.



Opatření 3.3 Efektivní a pružná veřejná správa

Cílem tohoto opatření je zvyšování pružnosti a efektivity výkonu

veřejné správy v Jihočeském kraji při stálém zlepšování kvality

lidských zdrojů a využívání moderních informačních a

komunikačních technologií a služeb s důrazem na jejich

elektronizaci a internetizaci.



Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování

pro územně vyvážený rozvoj regionu s

důrazem na rozvoj venkova

Cílem tohoto opatření je zlepšení a zefektivnění spolupráce a

využití partnerství při plánování a realizaci rozvoje na místní,

mikroregionální a regionální úrovni včetně zmírňování disparit

mezi městským a venkovským prostorem a posilování rozvoje

existujících a plánovaných vnitřních, přeshraničních a

mezinárodních rozvojových vazeb.



Grantové programy 

Jihočeského kraje



Grantové programy Jihočeského kraje

• Jeden z nástrojů regionálního rozvoje uplatňovaný Jč krajem, který přispívá k 

realizaci cílů PRK 2014 - 2020

• Vychází z cílů v jednotlivých prioritních osách PRK

• Jsou každoročně projednávány a schvalovány Radou a Zastupitelstvem  Jč kraje

• Nabízí celou řadu možností využití finančních prostředků ve prospěch realizace 

konkrétních projektů přispívajících k rozvoji kraje

• Neziskové organizace jsou pro mnoho GP zařazeny mezi oprávněné žadatele

• V roce 2015 bylo nejvíce GP z prioritní osy 3 (23 z celkem 42)



Grantové programy 

Jihočeského kraje 2016

• GP pro rok 2016 jsou již navržené

• Zastupitelstvo kraje je bude schvalovat  5. listopadu

• Informace o nich bude možné získat až poté

• Obecně – struktura GP pro rok 2016 bude velmi podobná té letošní



Přehled aktuálních grantových programů Jihočeského kraje



Děkuji za pozornost
Ing. Michal Rozkopal

Oddělení regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, 

stavebního řádu a investic


