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ZÁPIS 

z 15. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ 
KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE 

15. JEDNÁNÍ | 27. ČERVNA 2018 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE - ZASTUPITELSKÝ SÁL 

Čas zahájení jednání:  13:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  15:30 hodin 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 
Jednání zahájil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Přivítal přítomné členy a konstatoval, že 
z celkového počtu 19 členů RSK je přítomno 14 hlasujících členů. Martin Půta dále konstatoval, 
že je RSK usnášeníschopná. 
 

1. Schválení programu jednání RSK 

M. Půta představil program jednání a vyzval účastníky k připomínkám k navrhovanému 
programu jednání.  

Program jednání: 
1. Schválení programu jednání RSK 
2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK 
3. Kontrola plnění úkolů ze 14. jednání RSK 19. 3. 2018 
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
5. „Pozice“ územních partnerů ke kohezní politice 2020+ 
6. Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) 
7. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) 
8. Informace o činnosti sekretariátu RSK LK 
9. Pracovní skupina INOVACE 
10. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) 
11. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH 
12. Pracovní skupina SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

Různé 
Závěr a diskuse 
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K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky a bylo přijato konsensem. 
 
Usnesení č. 1/2/2018 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání. 
 

2. Změny v nominacích členů RSK 

M. Půta informoval o současném stavu a budoucích změnách ve složení členů RSK. Navrhl 
nominaci rektora TUL doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. na pozici místopředsedy RSK a vyzval 
členy k hlasování. 
 
Dále informoval členy o renominaci člena a náhradníka za IPRÚ, která vyplývá z článku 2, odst. 
8 Jednacího řádu: „V případě, kdy člen RSK nebo jeho náhradník se nezúčastní tří po sobě 
následujících zasedání RSK, je členská instituce vyzvána předsedou RSK, aby nominovala nejdéle 
do 2 měsíců nové zástupce“. 
Dále konstatoval, že z důvodu dlouhodobé nemoci a z toho vyplývající nepřítomnosti člena 
zastupujícího SMO ČR, bude tato instituce vyzvána ke zvážení renominace v RSK. 
Dále požádal Bc. Pavla Pecha o poskytnutí informace v bodě 12 o nominaci zástupců NNO do 
Pracovní skupiny Sociální začleňování. 
 
K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky a bylo přijato konsensem. 
Hlasování se zdržel doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 
 
Usnesení č. 2/2/2018 Regionální stálá konference volí jako svého místopředsedu rektora 
Technické univerzity v Liberci pana doc. RNDr. Miroslava Brzezinu, CSc. 
 

3. Kontrola plnění úkolů 

M. Půta konstatoval, že ze 14. jednání RSK nevyplynuly žádné úkoly k plnění. 
 

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Mgr. Ondřej Pergl 

O. Pergl informoval o aktualitách z MMR ČR, především o vývoji situace při konzultacích 
návrhové části SRR ČR vč. vymezení hospodářsky slabých oblastí a vymezení území pro účely 
problémové analýzy SRR ČR 21+. Na toto téma navázal informací o tvorbě Akčního plánu SRR ČR 
2019 - 2020. 
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Dále O. Pergl informoval o průběhu tvorby Národního investičního plánu Vlády ČR. Představil 
členům RSK zadání, které zpracovávaly sekretariáty RSK a poděkoval všem, kteří se sběru dat 
účastnili, a ujistil, že bude informovat členy RSK o vývoji situace prostřednictvím sekretariátu 
RSK. 
Na závěr Informoval o připravovaných Národních dotačních programech. Informoval o změnách 
Programu podpory rozvoje regionů a podpory revitalizace území. Celkově zhodnotil rostoucí 
význam Národních dotačních titulů i vzhledem k poklesu prostředků z ESIF. Zdůraznil potřebu 
optimalizovat a koordinovat celý systém dotací všech resortů. 
 
M. Půta: Jaká je výše prostředků v programu na podporu bydlení mladých rodin? 
O. Pergl.: Nevím, zjistím a předám sekretariátu RSK. 
M. Půta: Reagoval na program na pomoc strukturálně postiženým krajům s tím, že vytrvalá 
podpora státu se neprojevuje výrazným zlepšením podmínek v daném území a MMR by mělo 
přehodnotit podmínky programu. 
O. Pergl: Restrukturalizace je dlouhodobý proces, který se snažíme nastartovat. 
Otta: NIP – nevíme, co se s tímto plánem stane. Na MMR se sejdou miliardy v projektech a 
nevíme, jak s tím budou pracovat. 
Revitalizace Brownfields - v letošním roce bude program otevřen především pro strukturálně 
postižené regiony. Zapojení ostatních krajů se bude odvíjet od výše finančních prostředků, které 
se podaří MMR vyjednat s MF. Pozitivem je, že příjemcem může být i kraj. 
 

5. „Pozice“ územních partnerů ke kohezní politice 2020+ 

Ing. Miroslav Šikola, Jiří Černý, PhDr. Jitka Doubnerová, Mgr. Michael Otta 

M. Šikola požádal o prezentaci pozice za SMO ČR pana Ing. Pavla Brandu. Ten informoval, že již 
před 2 lety začal SMO ČR analýzou potřeb měst a obcí, a to všech potřeb bez ohledu na 
financování. Následně představil priority SMO ČR pro další programovací období 21+. 
 
J. Černý představil pozici ke kohezní politice za SMS ČR. 
 
J. Kvapil prezentoval priority pro další programovací období za Spolek pro obnovu venkova ČR. 
 
J. Doubnerová doplnila krátkou informaci za pozici Národní sítě MAS. 
 
M. Otta krátce představil pozici Asociace krajů ČR a následně navázal prezentací společné pozice 
všech šesti územních partnerů, která vznikla jako podnět z území pro potřeby vyjednávání a 
nastavení dalšího programovacího období 21+ a byla prezentována na 10. zasedání Národní 
stálé konference. 
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M. Půta: Pozitivně hodnotil snahu územních partnerů vydat společnou pozici a tím podpořit 
lepší a efektivnější nastavení dalšího programovacího období. 
 

6. Integrovaný plán rozvoje aglomerace Liberec – Jablonec nad 
Nisou (IPRÚ) 

Mgr. Barbara Steinzová 

B. Steinzová představila stav čerpání z prostředků IPRÚ Liberec - Jablonec, přičemž zhodnotila, 
že v IPRÚ je celkem 29 projektů za celkem 1,2 mld. korun, z toho 16 v realizaci celkem za více 
než 0,5 mld. Kč. Informovala o potřebě úpravy finančního plánu pro roky 2018/2019 a seznámila 
členy RSK s harmonogramem výzev. 
 
M. Půta se zeptal, jakým způsobem ovlivní vyšetřování na DPMLJ projekty na rekonstrukci tram. 
tratí a požádal zástupce města Liberec o prověření možnosti financování parkovacího domu a 
navazující infrastruktury Krajské nemocnice Liberec z IPRÚ. Požádal o projednání tohoto tématu 
na Řídícím výboru IPRÚ, kde tento návrh zástupce Libereckého kraje již předložil, vzhledem 
k případným dalším realokacím v rámci IPRÚ.  
B. Steinzová - DPMLJ má 2 projekty v nesrovnalosti, přičemž zatím jsou pozastaveny platby za 
provedené investice a nebudou asi vyplaceny, ale DPMLJ může dále předkládat své projekty. 
Prostředky jsou na tyto projekty vázány a nemohou být prozatím využity pro jiné účely. 
K problematice parkovacího domu uvedla, že toto téma bylo projednáváno na řídícím výboru 
IPRÚ, přičemž prostředky pravděpodobně v IPRÚ budou, ale je potřeba zjistit, jestli takto 
koncipovaný parkovací dům vyhovuje podmínkám IROP. 
M. Půta: požádal B. Steinzovou o projednání společného stanoviska k této věci se zástupci 
Statutárního města Liberec (kompetentní osoby) a zástupci Krajské nemocnice Liberec s tím, aby 
se jasně vyřešilo, jestli je možné upravit projekt tak, aby vyhověl parametrům Operačního 
programu. Požádal o součinnost paní Steinzovou, aby byla uspořádána schůzka všech 
zainteresovaných aktérů. 
B. Steinzová: potvrdila, že schůzku je možné svolat a požádala zástupce za CRR, aby se také 
účastnil schůzky z důvodu jasného vymezení podmínek programu bez dezinterpretace závěrů. 
V. Landová: potvrdila, že není problém vyslat zástupce CRR na takovou schůzku. 
M. Půta upustil od návrhu usnesení, uzavřel diskusi na toto téma s tím, že bude řešeno na 
samostatné schůzce zástupců Libereckého kraje, IPRÚ a CRR a poděkoval za poskytnuté 
informace. 
 
14:22h – odchází M. Půta a předává vedení zasedání RSK LK M. Ottovi 
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7. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání (MAP) 

PhDr. Jitka Doubnerová 

Paní Doubnerová informovala o vývoji situace MAS působících na území Libereckého kraje při 
realizaci SCLLD. Především zdůraznila společné problémy, které trápí všechny MAS. Zdůraznila 
problémy se schvalováním fichí pro výzvy v PRV a změnách ve výzvách řešených s IROP, 
vysvětlila, proč je nereálné plnit milníky v jednotlivých OP, za což jsou MAS ohroženy sankcemi 
(zejména v PRV). Informovala o problému s „identickou“ žádostí jednoho žadatele v OP 
Zaměstnanost u různých MAS, což žádosti činí nedůvěryhodné (shodná data uváděná za různá 
území apod.). 
Dále informovala o vývoji v MAPech, kde poděkovala zástupkyni KAP paní Ptákové za společné 
setkání MAPů a KAPu.  
Poděkovala za spolupráci s Libereckým krajem na společné prezentaci na Leader festu (Rožnov 
pod Radhoštěm, květen) a za zapojení do tvorby prezentační aplikace projektů MAS 
v Libereckém kraji. 
 
M. Otta: Na NSK byly problémy MAS prezentovány ze strany NS MAS s tím, že byly problémy 
řešeny se zástupci ŘO. Dále se dotázal, jestli MAS v Libereckém kraji mají metodiku pro postup 
při hodnocení projektů v případě střetu zájmů u MAS. 
J. Doubnerová potvrdila, že metodiku již mají. 
 

8. Informace o činnosti sekretariátu RSK 

Mgr. Michael Otta, Ing. Přemysl Bureš 

M. Otta představil informace z NSK. Představil nové informace z tvorby Strategie regionálního 
rozvoje ČR. Shrnul závěry z jednání o posledním vývoji kohezní politiky pro další programovací 
období EU, především o snížení alokace pro ČR o 24 %, o pravidlu N+2, budoucnosti 
Integrovaných nástrojů ITI a CLLD a metodice kategorizace regionů podle rozvoje. Na závěr 
informoval o tematické koncentraci kohezní politiky pro období 21+, kde představil 5 politických 
cílů: 1) inteligentnější Ev., 2) ekologičtější Ev., 3) propojenější Ev., 4) sociálnější Ev, 5) Evropa 
blíže občanům, přičemž alokace na jednotlivé cíle je 1) 45 %, 2) 30 %, na městský rozvoj připadá 
6 % alokace. 
 
O. Pergl doplnil, že MMR prosazuje 2 Integrované nástroje a nepočítá s IPRÚ. Dále doplnil 
informace k Evropskému rozpočtu a tematické koncentraci s tím, že MMR připravuje pozici ČR 
na vyjednávání o budoucí podobě alokací do jednotlivých tematických skupin. 
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P. Bureš informoval o činnostech sekretariátu RSK za poslední 3 měsíce. Především informoval o 
sběru absorpční kapacity pro účely OP ŽP a sběru podkladů pro NIP a požádal členy RSK, na 
základě podnětů z území, které vzešly při sběru podkladů pro NIP, o schválení usnesení k tomuto 
tématu:  
 
Usnesení č. 3/2/2018 Regionální stálá konference žádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o 
informace a zpětnou vazbu k podkladům, které byly poskytnuty pro tvorbu Národního 
investičního plánu Vlády ČR. 
 
P. Tulpa a H. Adamcová odchází 14:35 
 
Hlasování o usnesení – hlasovalo 11 členů, usnesení bylo schváleno konsensem 
 
P. Bureš na závěr požádal členy RSK o spolupráci při tvorbě monitoringu dotací z EU. 
M. Otta doplnil informaci ke společným usnesením RSK s tím, že podpořil tuto aktivitu a 
pozitivně hodnotil snahu o propojení jednotlivých RSK krajů. 
M. Kříž se dotázal, jestli budou výstupy z připravovaného monitoringu dostupné veřejně a bude 
možné je využít pro další informování v území. 
P. Bureš odpověděl, že všechny výstupy z monitoringů budou vyvěšovány na web rsk-lk.cz. 
V současné době je ale monitoring v procesu tvorby, a tak k prvnímu zveřejnění dojde až na 
příštím jednání RSK LK. 
 
V. Landová odchází 14:55h 
 

9. Pracovní skupina Cestovní ruch 

Mgr. Daniel David 

D. David informoval o vyhlášení výzvy na Marketingové aktivity z NPPCR a jejím vývoji, dále 
informoval o vývoji v oblasti destinačních managementů na území LK s tím, že DM Českolipsko 
již nebude pokračovat jako regionální DM, ale rozpadne se na 2 menší celky Lužické hory a 
Máchův kraj. Na závěr informoval o certifikaci DM, která vyplývá z požadavků MMR a je třeba 
pro získání prostředků z NDT a KDT. 
 
M. Otta se zeptal, jestli DM potřebují součinnost RSK a nabídl pomoc sekretariátu RSK. 
D. David poděkoval za nabídku a odmítl s tím, že potřeba součinnosti bude nejspíš až po 
průběhu pilotní certifikace DM, kdy bude tento proces připomínkovat prostřednictvím RSK. 
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10. Pracovní skupina Inovace 

Ing. Vladimír Pachl 

V. Pachl informoval o posledním vývoji v aktualizaci RIS 3 strategie jak na národní úrovni, tak na 
krajské úrovni a představil základní změny, které lze v dokumentech najít. Dále informoval o 
přípravě projektu SALK II, jehož příprava probíhá. Projekt by měl začít ve 3Q roku 2019. Na závěr 
informoval o KDT, které jsou zaměřené na inovační prostředí v Libereckém kraji, jejich 
aktualizaci a změny, které v jejich výzvách proběhly. 
M. Otta doplnil krátkou informaci k podobě KDT a jejich zaměření na cílové skupiny. 
 

11. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 

Ing. Lucie Ptáková 

L. Ptáková krátce informovala o aktivitách KAPu, především o schůzce se zástupci MAP. Byla 
domluvena spolupráce na výzvě na podporu infrastruktury, která bude vyhlášena a bude 
podmíněná KAPem, přestože se do ní mohou hlásit i ostatní subjekty. Bohužel v současné době 
nejsou konkrétní informace a čeká se na informace z IROP. Informovala o projektu NA KAP, který 
začíná s realizací. 
 
P. Ptáková se zeptala O. Pergla, jestli nemá MMR bližší informace o zmiňované výzvě. 
O. Pergl odpověděl, že takové informace bohužel nemá, ale pokusí se je zjistit a následně je 
předá prostřednictvím sekretariátu RSK. 
J. Doubnerová se omluvila za nízkou účast zástupců MAP na schůzce s KAP a vysvětlila, že 
většina MAP je ukončena a nové ještě nejsou zahájeny – v MAS není personál. 
 

12. Pracovní skupina Sociální začleňování 

Bc. Pavel Pech 

P. Pech informoval o průběhu jednání PS Sociální začleňování a o průběhu 2 setkání, která 
proběhla v dubnu a červnu. Zdůraznil, že se skupina zabývá problematikou bydlení, 
předluženosti a sociálně vyloučených oblastí. Informoval o vzniku strategického dokumentu na 
úrovni kraje, který má problematiku sociálního začleňování a dalšího rozvoje kraje v této oblasti 
řešit. 
 
M. Otta doplnil, že se na NSK jednalo i o budoucnosti této oblasti, přičemž se s jejím dalším 
rozvojem počítá v návrhu rozpočtu EU pro období 2021+. 
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P. Bureš požádal o doplnění informace o nominaci NNO do PS. 
P. Pech odpověděl, že v tuto chvíli byly pouze osloveny organizace Člověk v tísni, Romodrom, 
Naděje a Most k naději s výzvou o zapojení do PS. Na jejich odpověď se čeká a vše bude jasnější 
do příštího jednání RSK. 
 

Různé 

Příští 16. jednání RSK proběhne 26. září 2018 od 13 hodin. 
 

 Úkol Termín Pro 

1. Oslovit zástupce IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou 
s žádostí o nominaci nových členů a zástupců v RSK 

Do 28. 8. 2018 
Sekretariát 
RSK 

 
 
 
 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsal: Ing. Přemysl Bureš 
Zápis schválil předseda RSK LK 
 
V Liberci dne: 26.7.2018 
         Martin Půta 
                 předseda RSK LK 

 

Vytištěné prezentace k jednotlivým bodům programu obdrželi účastníci jednání ve svých 
podkladech a také jsou zveřejněny na internetových stránkách LK pod odkazem: 
https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2018 
 

https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2018

