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ZÁPIS

ze 17. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ
KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE

17. JEDNÁNÍ | 12. PROSINCE 2018

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE - ZASTUPITELSKÝ SÁL č. 326

Čas zahájení jednání: 13:00 hodin

Čas ukončení jednání: 16:15 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájil doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci. Přivítal 
přítomné členy a uvedl, že z celkového počtu 19 členů RSK je přítomno 15 hlasujících členů a RSK
je tedy usnášeníschopná.

1. Schválení programu jednání RSK

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. představil program jednání. Zároveň předeslal, že v bodě
Pracovní skupina Vzdělávání jsou připraveny dva návrhy usnesení ke schválení členy RSK a z toho 
důvodu navrhl výměnu pořadí bodů programu 7. a 9. s ohledem na důležitost tohoto bodu. M. 
Brzezina 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 z 16. jednání RSK 26. 9. 2018
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
5. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání
7. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
8. Pracovní skupina INOVACE
9. Informace o činnosti sekretariátu RSK LK
10. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
11. Pracovní skupina SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Různé
Diskuse a závěr
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Usnesení č. 1/4/2018 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.

Usnesení schváleno konsenzem.

2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK

M. Brzezina požádal všechny členy a stálé hosty o kontrolu svých údajů z důvodů možných změn
např. po komunálních volbách.
M. Otta požádal členy institucí, ve kterých případné personální změny proběhly, aby oznámily
nové nominace.

3. Kontrola plnění úkolů

Úkol byl splněn dne 17. 10. 2018, kdy byl dokument rozeslán společně s návrhem zápisu 
z jednání.

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Mgr. Ondřej Pergl

O. Pergl informoval RSK o SRRČR 2021, MMR spolupracuje s kraji a obcemi na tvorbě, resp. 
aktualizaci. Geografické vymezení strategických cílů se změnilo, protože Ostrava byla zařazena 
mezi metropole. Doplněno bylo 7 obcí s rozšířenou působností (v LK Nový Bor). O. Pergl uvedl, 
že v implementační části SRR ČR je zapotřebí vyjasnit si roli RAP pro budoucí období, kdy na 
základě zkušeností z probíhajícího období se MMR s kraji a územními partnery shodlo na 
tematickém zúžení RAP. RAP by měl pracovat s určitým objemem peněz v jednotlivých krajích. 
ŘO IROP zdůrazňuje potřebu prokazatelné shody čerpání se strategií a souhlasí s návrhem. MMR 
nyní bude jednat s ostatními ŘO. Dále O. Pergl představil nové informace k harmonogramu
přípravy SRR 2021, především preferovanou podobu rozložení operačních programů. Probíhá 
vyjednávání legislativy i na základě zkušeností a řady evaluací. Na webu jsou již vytvořeny i 
stránky nového programovacího období, kde jsou k nahlédnutí všechny materiály. Dále 
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informoval o přípravě Jednotného metodického prostředí. Územní dimenze by měla být 
v budoucím období silnější pozici, měla by být zakotvena v jednotlivých operačních programech. 
MMR usiluje o jednodušší podobu urbánních integrovaných nástrojů 2020+. U komunitně 
vedeného místního rozvoje chce MMR udržet stávající funkční modely – MAS a zjednodušení 
administrace, především hodnocení strategií MAS. Většina národních dotačních programů 
vyhlásila výzvu a 19. 12. 2018 proběhne poslední seminář v Praze. K NIP zpracovává MMR 
požadovaná zadání a zaměřuje se na budoucí technické řešení sběru informací, aby bylo možné 
je sloučit se sběrem podkladů pro RAP.

M. Otta k problematice RAP doplnil, že asociace krajů ve spolupráci s územními partnery usiluje
o větší význam RSK v implementaci RAP. Nové pojetí RAP připravuje AK ČR se všemi územními 
partnery, stanoví prioritní témata, která územní partnery spojují a pro která hledá podporu. Tyto 
priority se ale nepotkávají s tématy, která chce v novém období podporovat EU. Zatímco RSK 
klade důraz především na dopravu, zdravotnictví, školství, Evropská unie hodlá financovat
zejména podporu podnikání, inovace a životní prostředí. M. Otta uvedl, že vše je v jednání a je 
potřeba prosazovat jednotné stanovisko všech územních partnerů, aby byly poskytnuty finanční 
prostředky. M. Otta shrnul dosavadní jednání RSK k posílení funkce RAP. RAP by měl být nově 
nástrojem pro to, aby projekty v územní nesoutěžily, ale aby se na principu partnerství zařadily 
projekty do strategického rámce, který bude schvalovat RSK. Podobně dnes funguje schvalování 
rámců KAP. Soutěž mezi projekty by pak neprobíhala na národní úrovni na základě časového 
hlediska, ale RSK by schválením strategického rámce stanovila priority území kraje. Další jednání 
územních partnerů bude 28.1.2019 – jednání i s dalšími řídícími orgány.

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

Mgr. Barbara Steinzová

M. 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. 
Plnění čerpání za celé období se zpožďuje, ale IROP v souhrnu svá pravidla naplňuje. 
Nevyčerpané prostředky za tento rok budou přesunuty do dalšího roku a to bez penalizace.  
V příštím roce se musí vyčerpat více. Dále M. Steinzová informovala o harmonogramu výzev v 
roce 2019. Nejproblémovější projekty jsou v dopravě, přičemž se předpokládá předložení 
projektů silnic v majetku kraje a modernizace tramvajových tratí.
M. Otta se dotázal, zda z pozice kraje můžeme přispět k úspěšnému čerpání a zda není problém 
v komunikaci.
M. Steinzová reagovala s tím, že v komunikaci problém není, ale je potřeba pracovat na čerpání 
alokace pro kraj. Jen v sociální oblasti došlo k nečekané komplikaci, kdy vedení schválilo 
nepřipravený projekt místo dlouho připravovaného projektu, který se tím pádem odkládá. 
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6. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání (MAP)

PhDr. Jitka Doubnerová

J. Doubnerová představila stav vyhlašování výzev MAS na území LK. K dnešnímu dni vyhlásily 32 
výzev IROP, 36 OZ, 11 PRV a 3 OPŽP a výzvy v příštím roce jsou plánovány takto: 20 IROP, 9 OPZ, 
5 PRV a 4 OPŽP. Uvedla, že mezi MAS jsou velké rozdíly ve vyhlašování výzev i v čerpání 
prostředků – konkrétní údaje jsou přehledně za každou MAS v tabulkách v podkladových 
materiálech. Shrnula pozitiva a nesnáze při podávání projektů a jejich realizaci.
Ze zkušeností například vyplývá, že menším venkovským školám brání ve využití podpory 
vzdělávání IROP podmínka bezbariérovosti.
Místní akční plány jsou pro všechna území v realizaci, nebo jejich realizace právě začala. MAS 
aktualizují přehledy investičních priorit. Implementační aktivity MAP – ve všech územích byly 
nalezeny aktivity, které mají úspěch a do kterých se zapojují pedagogové, ředitelé i 
provozovatelé škol. Problémem je podpora škol v plánování a sběr dat pro rovné příležitosti, kde 
není jasné zadání, chybí metodika. Na závěr J. Doubnerová pochválila spolupráci MAP a NAKAP.

M. Otta poděkoval J. Doubnerové za zpracování přehledů. Ujasnil výpočet procent plnění 
v tabulce – součet částek ve sloupci zazávazkováno a částek v realizaci. M. Otta se ptal, jestli 
neúspěšná čerpání v sociální oblasti jsou problém pouze v Libereckém kraji nebo i 
celorepublikový problém.

J. Doubnerová navrhla, že to zjistí na úrovni celostátní sítě MAS. V území LK je to problém u MAS, 
které nejsou zařazeny do plánování sociální sítě a nemají kontakt se sociálními partnery. 

M. Otta poděkoval s tím, že to není potřeba zjišťovat, protože v příštím týdnu se setká s NSMAS, 
kde budou tato rozhraní řešit.

J. Doubnerová poznamenala, že programy MAS vznikaly v době velké nezaměstnanosti a nyní 
taková podpora zaměstnanosti není potřeba. MAS budou finance přesouvat do jiných oblastí.

13:52 – přišel p. Pech
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7. Pracovní skupina Vzdělávání

Ing. Lucie Riegerová

L. Riegerová informovala o jednání PS VZD, která schválila třetí záměr v rámci č. 4. Jedná se o 
rozšíření rekonstrukce v gymnáziu Mimoň. Důvodem je, že záměr nelze doplnit, ale lze přidat 
nový záměr.
Před schvalováním záměru představila L. Riegerová Výzvu IROP č. 86., v které PS nově schválila
Rámec pro podporu infrastruktury.
Na základě tzv. gentlemanské dohody počítal KAP LK s přibližně 25 miliony Kč na území LK, 
bohužel z dohody sešlo a MMR opět vyhlásilo výzvu soutěžní, kde rozhoduje časové hledisko. To 
vedlo pracovní skupinu ke schválení všech pěti navrhovaných záměrů. U tohoto rámce není 
nutné schvalování RSK.

Usnesení č. 2/4/2018

Regionální stálá konference Libereckého kraje

schvaluje aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury č. 4 včetně seznamu projektových 
záměrů pro investiční intervence SC 2.4 IROP.

Usnesení schváleno konsenzem.

Usnesení č. 3/4/2018

Regionální stálá konference Libereckého kraje

bere na vědomí schválení Rámce pro podporu infrastruktury č. 5 včetně seznamů projektových 
záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP schválené PS VZD dne 14. 11. 2018. 

Usnesení schváleno konsenzem.

8. Pracovní skupina Inovace

Ing. Vladimír Pachl

V. Pachl představil aktivity Pracovní skupiny pro Inovace při RSK LK. Shrnul přínos akce RIS3 
fórum 2018 (výroční konference regionální inovační strategie LK). Souběžně probíhal první 
ročník rozšířeného dotačního programu, který zaznamenal nebývalý zájem o všechny tři typy
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voucherů, mírně převyšující stanovenou alokaci 3 283 000 Kč. Rozhodující kritérium hodnotila 
v rámci 8. jednání Rada pro výzkum, vývoj a inovace LK. Rada doporučila 15 projektů, 4 zařadila 
do zásobníku projektů.
Z jednání Rady dále V. Pachl zdůraznil možnost zapojení regionů do mezinárodních platforem a 
podporu meziregionálních inovačních investic. 
Následně V. Pachl popsal průběh setkání RIS3 týmů v Č. Budějovicích a příznivé změny ve výzvě 
Smart Akcelerátor II.
Na závěr uvedl, že změny v projektech si vyžádaly aktualizace Akčního plánu RIS3, řada projektů 
se realizuje a tím se naplňují strategické cíle programu. 

14:30 – odchází B. Steinzlová, 14:35  - odchází p. Kvapil

Ing. Lucie Noswitz

L. Noswitz představila koncepci „Chytřejší Liberecký kraj“. Jedná se o využití informačních a 
komunikačních technologií pro zjednodušení života občanů LK v oblastech, které kraj může 
aktivně ovlivnit. Koncepce se skládá z analytické a návrhové části, která je zúžená na 
kompetence LK. Akční plán bude rozpracován na několik konkrétních projektů. Probíhá 
připomínkování návrhové části. Z analytické části vyplynulo, že kraj může využít svůj potenciál 
jako leadera smart řešení na území LK, dalšími potenciály jsou v oblasti pracovního trhu, v práci 
se zdroji, v cestovním ruchu a kultuře, v koordinaci a spolupráci. 
L. Noswitz představila vizi pro Chytřejší Liberecký kraj pro rok 2027 a zdůraznila lidský rozměr 
celého projektu, který je stěžejní pro všechny stanovené cíle.

R. Loučková Kotasová doplnila kroky, které budou následovat v nejbližší době. Jako příklad vidí 
jednodušší projekty formou šetření zdrojů.

M. Otta spolu s M. Brzezinou předeslal spolupráci s TUL, která může přispět chytřejšímu regionu 
například inspiracemi technologií nebo při koordinaci. M. Otta poprosil všechny členy o reakce a 
náměty do 15. 1. 2019. Dokument Koncepce Chytřejší Liberecký kraj bude rozeslán všem členům 
RSK.

M. Brzezina  v souvislosti s tím vzpomenul na prohlášení premiéra, že vizí ČR je být do roku 2030
na špici a leadery v inovacích a start-upech. Vynálezy a inovace vymyšlené v ČR musí zůstat v ČR 
a být zde realizovány a ne prodávány do zahraničí. Prohlášení zaznělo na konferenci na 
Pražském Hradě 11. 12. 2018.
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9. Informace o činnosti sekretariátu RSK

Mgr. Michael Otta, Ing. Přemysl Bureš

11.10.2018 proběhla NSK, zápis z ní rozešle sekretariát členům RSK a ti se s případnými dotazy 
mohou obracet na M. Ottu. 
P. Bureš, Z. Kapalínová a L. Lánská informovali o aktivitách sekretariátu RSK LK za období říjen až 
prosinec roku 2018. Jedná se především o monitoring MS 2014+ pro potřeby členů RSK LK 
rozšířen o přepočet na osoby v čerpání v ORP. Z. Kapalínová nabídla zpracování i dalších 
monitoringů. L. Lánská představila nově vzniklé harmonogramy aktuálních a plánovaných výzev 
OP a jejich strukturu. Monitoring i harmonogramy jsou ke stažení v el. podobě na stránkách RSK 
LK.

Z. Kapalínová poprosila p. Černého o doplnění k Memorandu o spolupráci mezi LK a SMS ČR, 
které bylo podepsáno ve schváleném znění a ve stanoveném termínu 22. 11. 2018.
J. Černý komentoval stav v jiných krajích. Některé kraje se v memorandu zavázaly přispívat na 
činnost SMS ČR, jiné – jako např. LK- nikoli. 

14:50 – odešel p. Jurnečka

P.Bureš upozornil na vývoj Národního investičního plánu. Očekáváme tiskovou konferenci 
premiéra ČR s konkrétními čísly za resorty. Budoucí vývoj spočívá v užívání databáze, kterou RSK 
LK spravuje od roku 2016. P. Bureš apeluje na MMR, aby požadované informace byly 
jednoduché a bez detailů. Na NSK bylo prezentováno, že projekty nad 300 milionů bude vybírat 
Rada Vlády.  
P. Bureš popsal nepřehlednou situaci čerpání alokací v jednotlivých specifických cílech. Uvedl, že 
připravujeme analýzu, kolik prostředků v jednotlivých SC zbývá a chceme spolupracovat s MMR i 
s členy RSK, které budeme oslovovat s žádostí o pomoc při šíření výzev.
O. Pergl popsal graf čerpání ve SC a doplnil, že se připravuje setkání s řídicími orgány, na kterých  
jim bude nabídnuta pomoc ze strany RSK při dočerpávání zbylé alokace, např. zjišťování 
absorpční kapacity nebo zmapovaných bariérách čerpání. 

15h – odešla p. Mlejnková

I. Pecháčková představila Strategii rozvoje Libereckého kraje – SRLK 2021+. Na tvorbě
dokumentu pracuje oddělení rozvojových koncepcí ve spolupráci s interním týmem, kde jsou 
zastoupeny odbory krajského úřadu, a s třemi sty zainteresovaných místních aktérů rozdělených 
do 15 pracovních skupin. Na následující rok je plánováno zpracování a na rok 2020 projednávání 
dokumentu. I. Pecháčková nabídla členům zapojení se do zpracování návrhové části a odkázala 
zájemce na webové stránky www.kraj-lbc.cz/srlk .
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P. Bureš avizoval tematické zaměření příští RSK právě k SRLK 2021+. 

15:10 – odešla p. Adamcová

10.Pracovní skupina Cestovní ruch

Mgr. Daniel David

P. Bureš – omluvil Mgr. Davida, Ing. Vajnerovou a Mgr. Hornovou, kteří jsou na jednání 
destinačních managementů, kde se projednává strategický dokument CR připravovaný na příští 
rok.
Stručně předal informace o setkání PS CR, které proběhlo 5. 12. 2018. Valná hromada zde 
schválila hospodaření a přivítala nové členy. Ze zkušeností jednotlivých členů vyplynulo, že 
potenciální žadatelé se nechystají v příštím roce masivně podávat žádosti, z důvodu komplikací 
při schvalování projektů a krátkého času na realizaci projektů. Z toho vyplývá podnět pro MMR.
LK nežádal, protože nemá destinační oblast a nestihl schválit žádost v radě a zastupitelstvu kraje.

11.Pracovní skupina Sociální začleňování

Bc. Pavel Pech

P. Pech shrnul dosavadní práci PS pro Soc. začleňování na Strategii sociálního začleňování.
Z dostupných či sebraných dat byly vytvořeny sociální mapy. Další jednání PS bude na přelomu 
ledna a února 2019, kde se bude finalizovat analytická část. Aktuálním úkolem je zpřesnění dat a
doplnění ostatních dat, především v oblasti bytové situace. Strategie by měla být připravena ke 
schvalování v polovině roku 2019. Hlavní cíl strategie je zmapovat slabé a nefinancované 
problémové oblasti sociální sféry v LK.
Následně v implementaci plánuje PS realizovat konference a semináře s touto problematikou.
P. Pech končí v Agentuře sociálního začleňování – agentura nás bude kontaktovat s novým 
členem a to platí i v PS SZ.

O. Pergl se dotázal, zda mapování je činnost pracovní skupiny v LK nebo celorepublikově.

P. Pech vysvětlil, že v jiných krajích nejsou PS zaměřené na sociální začleňování. Data nebylo 
třeba sbírat, PS využívá dostupná data, např. od Krajského úřadu LK

P. Bureš požádat členy o komentář k materiálu. 

15:20 – odešel p. Šikola
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Různé

Příští 18. jednání RSK proběhne 27. března 2019 od 13 hodin.

P. Bureš představil podklad RSK z KHK – Role Regionální stálé konference po roce 2020 a požádal 
členy, aby tento materiál komentovali a vyjádřili své stanovisko nebo vlastní vizi pro RSK LK, co 
by měla splňovat a kam by měla směřovat. I. Pecháčková poděkovala P. Burešovi za práci pro 
RSK LK. P. Bureš končí v HPP a bude od 1. 1. 2019 pokračovat v práci pro sekretariát na dohodu.

Úkol Termín Pro

1.
Rozeslat členům RSK dokument Koncepce Chytřejší 
Liberecký kraj k podnětům. Připomínky ARR sbírá 
do jednání 15. 1. 2019.

Prosinec 2018
Sekretariát 
RSK

2. Rozeslat členům RSK zápis z jednání NSK. 
Periodický úkol po každém jednání NSK.

Spolu se 
zápisem z RSK

Sekretariát 
RSK

Příloha: Prezenční listina
Zapsala: Ing. Lenka Lánská
Zápis schválil předseda RSK LK

V Liberci dne: 12. 12. 2018
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

místopředseda 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


