ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
čj.: KUJCK 37157/2011 OMVV/4

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

datum: 12. 10. 2011

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 3. 10. 2011, týkající se poskytnutí této informace ve
věci:
poskytnutí strategických plánů kraje vymezující rozložení finanční podpory mezi prioritní oblasti
Vám sdělujeme toto:


Na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
sestavuje kraj pravidelně střednědobý strategický dokument Program rozvoje Jihočeského kraje (PRK).
V současné době je v platnosti PRK na programové období 2007-2013, ve kterém je definováno 8 prioritních
oblastí (problémové oblasti), které reflektují největší potřebu zacílení Jihočeským krajem. Tento dokument, ve
kterém jsou vymezené prioritní oblasti a cíle Jihočeské kraje, naleznete v přiloženém odkaze na http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[id_v]=710&par[lang]=CS



Tyto prioritní osy (problémové oblasti) se snaží Jihočeský kraj podpořit každoročním sestavením Akčního plánu
(AP) na jednotlivé roky programového období. V tuto chvíli je však Akční plán na rok 2012 ve fázi návrhu a tudíž
se může lišit od finální verze, která bude známa v listopadu až prosinci 2011. V příloze Vám zasíláme návrh
AP 2012, který je přehledně řazen dle jednotlivých prioritních os a návrh finanční alokace jednotlivých grantových
programů, ze kterého je možné vyčíslit finanční podporu, která směřuje do prioritních oblastí. Akční plán na letošní
rok je dostupný na http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1154&par[lang]=CS.
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Dále uvádíme informaci o přípravě nového Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2014-2020. Priority
na toto programové období však dle harmonogramu prací budou stanoveny až koncem roku 2012.

S pozdravem
Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketingu a vnějších vztahů
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