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ZÁPIS

z 16. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ
KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE

16. JEDNÁNÍ | 26. ZÁŘÍ 2018

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE - MULTIMEDIÁLNÍ 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 17 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. Schválení Statutu RSK a Jednacího řádu RSK
3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK
4. Kontrola plnění úkolů z 15. jednání RSK 27. 6. 2018
5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
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



2

Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000094 

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc

K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky a bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 1/3/2018 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.

2. Schválení statutu a jednacího řádu RSK

M. Půta informoval o změně statutu RSK LK vyvolané změnami statutu všech RSK ze strany MMR. 
Změny ve statutu a jednacím řádu se týkaly přípravy nového programovacího období ESI fondů a 
přípravy nové Strategie regionálního rozvoje ČR pro období po roce 2021.
M. Půta se dotázal přítomných na připomínky ke změnám ve statutu a jednacím řádu. Žádné 
připomínky nebyly vzneseny.

Usnesení č. 2/3/2018 Regionální stálá konference schvaluje statut a jednací řád RSK LK.

3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK

M. Otta informoval o změnách v nominacích spojených s jednacím řádem RSK LK. Kvůli 3 po 
sobě následujícím absencím jak člena, tak náhradníka za IPRÚ Liberec Jablonec n. N.
Dále informoval o změně na pozici náhradníka za akademický sektor, ke které dochází na přání 
členské instituce TUL.
Změny jsou uvedeny v následující tabulce:

M. Půta se dotázal přítomných na případné komentáře. Nikdo situaci nekomentoval.
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4. Kontrola plnění úkolů

M. Otta informoval o úkolu vyplývajícím z jednacího řádu RSK LK, který se týkal dříve řešeného 
tématu renominace člena a náhradníka za členskou instituci, pokud se její zástupce neúčastní 
třech po sobě jsoucích jednání RSK LK. V tomto případě se toto ustanovení týkalo zástupců za 
IPRÚ. Úkol byl splněn.

5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Mgr. Ondřej Pergl

Mgr. O. Pergl informoval RSK o vývoji některých agend, které MMR administruje ve vztahu 
k územní dimenzi a územním partnerům. Konkrétně se informace týkaly přípravy nového 
programovacího období po roce 2020, kde představil pozici ČR při vyjednávání nového období, 
dále prezentoval vývoj v procesu tvorby nové Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR) pro období 
2021+, především vymezení strategických cílů SRR a vymezení hospodářsky slabých oblastí. 
Prezentace pokračovala výčtem nově připravovaných dotačních titulů, které připravuje MMR 
pro období minimálně dalších 3 let a reagujících na výstupy z mapování bariér a bílých míst, 
které MMR realizovalo s pomocí sekretariátů RSK jednotlivých krajů. Poslední část tohoto bloku 
byla věnována Národnímu investičnímu plánu Vlády ČR (NIP), který byl vytvořen na základě 
sběru projektových záměrů samospráv a státní správy. V rámci prezentace byly představeny dílčí 
výstupy z NIPU. Závěrem svého vystoupení pozval O. Pergl zástupce Liberecké RSK na jednání 
Národní stálé konference, které se koná 11.- 12. října v Karlových Varech.

M. Otta informoval členy RSK o přiloženém podkladu Prioritizaci témat Asociace krajů ČR pro 
nové programovací období a o tom, že většina hlavních priorit samospráv se v současné době 
těžko slučuje s politickými cíli Evropské komise. Záleží tedy na dalších jednáních, jak se bude 
situace vyvíjet, přičemž snaha územních partnerů bude změnit současné rozložení alokace na 
jednotlivých cílech EU. Připomněl, že v tabulce je klíčový barevný sloupec „oblast intervence“, 
přesto je nutné celou tabulku brát pouze jako pracovní návrh a ne jako definitivní shodu napříč 
územím.

O. Pergl upozornil členy RSK, že i jím prezentované programy jsou pouze návrhem, který je ještě 
třeba projednat s ministerstvem financí, a proto je možné, že se struktura dotačních fondů bude 
ještě měnit.

13:19 hod přišel doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
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6. Integrovaný plán rozvoje aglomerace Liberec – Jablonec nad 
Nisou (IPRÚ)

Mgr. Barbara Steinzová

Informovala členy RSK o vývoji situace v IPRÚ Liberec- Jablonec a o srovnání všech IPRÚ 
vzhledem k vyhlášeným a ukončeným výzvám a celkové alokaci, které měly IPRÚ k dispozici. 
Dále informovala o harmonogramu výzev do konce roku 2018 s výhledem do prvního čtvrtletí 
roku 2019.

R. Loučková Kotasová se zeptala, jestli je možné v oblastech, kde je již nyní jasné, že s velkou 
pravděpodobností nebude alokace vyčerpána, přealokovat prostředky do více exponovaných 
oblastí (uvedla příklad plánovaného parkovacího domu u KNL).

B. Steinzová odpověděla, že přealokace v současné době není možná, ale v případě dobře 
připraveného projektu, který je možné podpořit z IROPu, pak není problém v tom, aby čerpal 
prostředky. Bohužel projekt parkovacího domu musí splňovat více kritérií. 

M. Otta informoval o přípravě silnic v majetku kraje na čerpání z IPRÚ a o přípravě projektů na 
„školy bez bariér“, kde LK hodlá také předložit některé projekty. 

7. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání (MAP)

PhDr. Jitka Doubnerová

J. Doubnerová představila stav vyhlašování výzev MAS na území LK, přičemž konstatovala, že 
všechny MAS mají vyhlášenu alespoň jednu výzvu. V současné době je již jasné, že MAS nesplní 
milníky pro rok 2018. Pro MAS to znamená v Programu rozvoje venkova vrácení části prostředků, 
v IROP je pravděpodobné, že nakonec alokace nebudou kráceny. Informovala o aktivitě NS MAS, 
která vyjednává s ŘO Programu rozvoje venkova o možnostech podpory malých projektů 
samospráv na území MAS.
Informovala o společných aktivitách všech MAS ve směru ke střednědobé evaluaci CLLD a 
k aktivitám spojenými s databází MAS a prezentaci podpořených projektů.
Přidala informaci o stavu MAP, přičemž konstatovala, že všechny aktivity v rámci MAP jsou 
realizovány podle plánu. MAPy se dle jejího názoru osvědčily. Pozitivně kvitovala spolupráci 
s KAPem a jeho realizátory na společných aktivitách v území.

M. Otta požádal, jestli by mohlo být součástí prezentace na RSK přehled čerpání prostředků 
z jednotlivých Operačních programů za všechny MAS na území LK. Informoval o společném 
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jednání zástupců krajů, MMR a NS MAS o zapojení krajů do implementace nástroje CLLD 
v novém období 2021+ tak, aby byla umožněna jednodušší spolupráce v území.

J. Doubnerová informaci kvitovala a poznamenala, že spolupráce má smysl ve více oblastech.

8. Informace o činnosti sekretariátu RSK

Mgr. Michael Otta, Ing. Přemysl Bureš

P. Bureš a Z. Kapalínová informovali o aktivitách sekretariátu RSK LK za období červen až září 
roku 2018. Jedná se především o monitoring MS 2014+ pro potřeby členů RSK LK, a proto  byli 
členové  vyzváni k předložení požadavků na to, co by měl monitoring obsahovat. Dále 
informovali členy o tom, jakým způsobem probíhal sběr projektů do NIP za LK a prezentovali
agregované výsledky sběru. Další aktivitou byla příprava a podpis memoranda mezi LK a 
Sdružením místních samospráv ČR (SMS), kterou sekretariát připravoval ve spolupráci se 
zástupci SMS. Na závěr členy informovali o vývoji v oblasti mapování bílých míst a jejich 
implementaci do národních dotačních fondů jednotlivých resortů.

M. Půta ocenil podobu monitoringu a požádal o doplnění přepočtu statistik za jednotlivé obce a 
ORP na obyvatele.

J. Kvapil se dotázal na podprogram dotačního fondu na podporu obcí do 1000 obyvatel, 
konkrétně na podporu venkovských prodejen a služeb. Zajímal se, jestli se podmínky týkají počtu 
obyvatel celé obce, nebo je lze aplikovat na počty obyvatel v místních částech.

P. Bureš odvětil, že konkrétní podmínky nezná a slíbil informovat o tomto podnětu MMR na 
dalších společných jednáních.

M. Půta informoval o projednávání tématu v radě kraje, která tuto aktivitu nepodpořila 
z důvodu podpory podnikání, které není životaschopné i v částech větších měst a obcí, navíc 
podobné prodejny jsou většinou součástí většího řetězce, který by byl tímto typem podpory 
nepřiměřeně zvýhodňován.

R. Loučková Kotasová doplnila, že tato iniciativa vznikla na asociaci krajů. Zároveň byla 
projednána ne jednání výboru pro hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva 
Libereckého kraje, který podobnou iniciativu odmítl. Pokud by byl zájem, je možné tento podnět 
znovu projednat.
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J. Kvapil reagoval tím, že jedním z největších faktorů, které ovlivnily hustotu prodejen v území, je 
EET, které nutí provozovatele investovat do vybavení, na které nemají. Poukázal i na 
problematiku pošt v menších obcích a jejich uzavírání.
O. Pergl za MMR informoval, že problematiku menších obcí MMR zapracovalo do nové struktury 
dotačního fondu. Nebyl schopen na místě vyjasnit, jestli se tato podpora bude vztahovat i na 
městské části. Slíbil tuto informaci doplnit.

9. Pracovní skupina Inovace

Ing. Vladimír Pachl

V. Pachl představil aktivity Pracovní skupiny pro Inovace při RSK LK, především zmínil aktualizaci 
RIS 3 strategie pro období do roku 2020 a následně navázal dalšími aktivitami, jako jsou příprava 
Marketingové strategie Libereckého kraje pro oblast inovací, nebo vyhlášení nového dotačního 
programu „Regionálního inovačního programu“, který si klade za cíl podporovat vznikající 
inovační start-upy na území LK.

M. Otta doplnil, že aktivity pracovní skupiny vytvářejí širší povědomí o inovačních aktivitách 
v území, o kterých LK neměl přehled. Celkově je přitom aktivita podniků a podnikatelů na území 
LK vysoká, jak je možné vyčíst z monitoringu MS 2014+. Celkově je tedy projekt SMAR 
akcelerátoru přínosný.

14:14 – M. Půta odchází 
14:27 – H. Adamcová odchází

10. Pracovní skupina Vzdělávání

Ing. Lucie Riegerová

L. Riegerová informovala členy o vyhlášené výzvě na speciální vzdělávací zařízení podle zákona, 
které pokud budou chtít žádat o podporu z IROP, musí být zapsány do KAP. Tyto záměry 
následně bude schvalovat pracovní skupina pro vzdělávání. Informovala o neformálním návrhu 
dohody mezi kraji iniciovanou MŠMT, která mířila na rovnoměrné rozložení alokace mezi kraje 
tak, aby každý kraj měl část této alokace.

P. Bureš se dotázal, jestli neschválení této dohody kraji může vést i to, že žadateli nejsou jen 
kraje, ale i další subjekty a proto není vhodné alokaci rozdělovat.
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L. Riegerová reagovala, že vzhledem k tomu jak jsou projekty předkládány a musí být zapsány 
v KAP, nevidí v této oblasti problém.

M. Otta informoval členy o tom, že pro nové období kraje tlačí na přípravu výzev nesoutěžních 
tak, aby prioritizované projekty byly podpořeny přes to, že nejsou mezi prvními přihlášenými. 
Tak tomu je v současném období a díky tomu se projekty realizují bez prioritizace. V současné 
době je to takto realizováno u silnic ve vlastnictví krajů a kraje by tuto praxi chtěly rozšířit i na 
další oblasti. MMR je ale opatrné přistoupit na tento systém tam, kde je více možných příjemců, 
aby nebyl někdo diskriminován.

R. Loučková Kotasová doplnila, že se stále také jedná o tom, jak by měla vypadat struktura 
operačních programů pro nové období s tím, že kraje preferují ponechat co nejvíce ze současné 
struktury a snažit se vylepšit již fungující procesy.

M. Otta doplnil, že snahou územních partnerů pro vyjednávání podoby nového období je 
„evoluce, ne revoluce“. Územní partneři se shodli na zjednodušování procesů mezi územními 
partnery a řídícími orgány.

11. Pracovní skupina Cestovní ruch

Ing. Lidie Vajnerová MBA

L. Vajnerová omluvila nepřítomnost pana D. Davida, který je na služební cestě a krátce 
informovala o aktivitách v oblasti cestovního ruchu. Informovala členy RSK, že na území LK 
vznikly celkem 4 destinační managementy, které reprezentují větší a turisticky exponované 
regiony. V současné době se tyto managementy snaží získat certifikaci MMR, která by jim měla 
zajistit lepší podmínky pro fungování i propagaci ze strany CzechTourism a dalších organizací.

M. Otta se dotázal, jestli jsou jasné nějaké detaily z aktivit kolem národního dotačního titulu pro 
marketingové aktivity.

L. Vajnerová odpověděla, že vzhledem k nepřítomnosti pracovníků oddělení cestovního ruchu 
nemá žádné nové informace.

12. Pracovní skupina Sociální začleňování

Bc. Pavel Pech

P. Pech nebyl přítomen jednání.
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Z. Kapalínová doplnila, že termín dalšího jednání pracovní skupiny je naplánován na 3. 10. 2018.

Různé

Příští 17. jednání RSK proběhne 12. prosince 2018 od 13 hodin.

Úkol Termín Pro

1.
Poslat elektronickou poštou členům RSK prioritizaci 
oblastí intervence pro vyjednávání nového 
programovacího období EU po roce 2020+

Do 30. 10. 2018
Sekretariát 
RSK

Příloha: Prezenční listina
Zapsal: Ing. Přemysl Bureš
Zápis schválil předseda RSK LK

V Liberci dne: 1. 11. 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


