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ZÁPIS 

z 18. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ 
KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE 
18. JEDNÁNÍ | 27. BŘEZNA 2019 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE - MULTIMEDIÁLNÍ SÁL 

Čas zahájení jednání:  13:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  16:00 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 16 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 
3. Kontrola plnění úkolů ze 17. jednání RSK LK 12. 12. 2018 
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
5. Pracovní skupina Inovace 
6. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 
7. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání 
8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje 
9. Pracovní skupina Vzdělávání 
10. Pracovní skupina Cestovní ruch 
11. 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. 1/1/2019 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání. 
 
Usnesení schváleno konsenzem. 
 

2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK 
M. Otta informoval o změnách v nominacích spojených s volbami do místních samospráv. 
Dále informoval o změně na pozici člena za kraj a to z důvodu odchodu pana náměstka Marka 
Pietera. Další změny proběhly v zástupcích za Agenturu pro sociální začleňování a to jak na 
pozici člena, tak i náhradníka. A dále v zástupcích za nestátní neziskové organizace, opět na 
obou pozicích. Tyto změny proběhly na základě žádosti členských institucí z důvodu 
personálních změn. 
 
Změny jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

členská 
instituce 

původní člen nový člen 

člen instituce, funkce člen instituce, funkce 

kraj Marek Pieter 

náměstek hejtmana, 
řízení rezortu dopravy, 

investic a veřejných 
zakázek 

Ing. Jan 
Sviták 

náměstek hejtmana, 
řízení rezortu dopravy, 

investic a veřejných 
zakázek 

malá města 
Lenka 

Cincibusová 
starostka, Košťálov 

Ing. Miroslav 
Šikola 

starosta, Rádlo 

nestátní 
neziskové 
organizace 

Mgr. Petra 
Vlčková 

místopředsedkyně, 
Neziskovky Libereckého 

kraje 

Mgr. Petra 
Bobková 

Neziskovky Libereckého 
kraje 

Agentura 
pro sociální 
začleňování 

Bc. Pavel 
Pech 

metodik lokálních 
konzultantů 

Regionálního centra 
Střed 

Mgr. Zuzana 
Palečková 

metodička lokálních 
intervencí, Regionální 

centrum Střed 

 

členská 
instituce 

původní člen nový člen 

člen instituce, funkce člen instituce, funkce 

malá města 
Ing. Miroslav 

Šikola 
starosta, Rádlo 

Ing. Běla 
Ivanová 

starostka, Dlouhý Most 
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nestátní 
neziskové 
organizace 

Pavla 
Haidlová 

předsedkyně, 
Neziskovky Libereckého 

kraje 

Ing. Helena 
Sasová 

předsedkyně, 
Neziskovky Libereckého 

kraje 
Agentura 

pro sociální 
začleňování 

Ing. Milan 
Greineder 

vedoucí Regionálního 
centra Střed 

Mgr. Martin 
Chochola 

metodik lokálních 
intervencí, Regionální 

centrum Střed 

 
 
M. Půta se dotázal přítomných na případné komentáře. Nikdo situaci nekomentoval. 

3. Kontrola plnění úkolů 
 

 Úkol Termín Pro Plnění 

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

Prosinec 
2018 

Sekretariát 
RSK 

Dokument 
odeslán dne 
18. 12. 2018 

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

Spolu se 
zápisem 
z RSK 

Sekretariát 
RSK 

Zápis z 12. 
NSK odeslán 
10. 4. 2018 

 
Úkol č. 1 – Koncepce „Chytřejší kraj“, byl splněn dne 18. 12. 2018, kdy byl dokument rozeslán e-
mailem. Koncepce byla schválena v RLK a ZLK a je uveřejněna na www.kraj-lbc.cz – rozvojové 
dokumenty pod ORREP. 
Úkol č. 2 - zápis z 12. jednání NSK bude rozeslán po jeho zpracování. 
 

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
Mgr. Ondřej Pergl 

O. Pergl informoval RSK o vývoji některých agend, které MMR administruje ve vztahu k územní 
dimenzi a územním partnerům.  
 
Aktuální stav tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (dále jen „SRR ČR 21+“) 
O. Pergl poděkoval všem za již dva roky trvající spolupráci na tvorbě Strategie regionálního 
rozvoje. Připomenul, že cílem SRR ČR 21+ je identifikovat, v kterých tematických oblastech je 
potřebný územně specifický přístup. V návrhové části jsou změny již projednané a uzavírá se 
vymezení územních center. Za hlavní zásadu implementace označil O. Pergl silný realizační a 
organizační rámec, který zajistí realizování SRR, aktivní podílení na realizaci.  
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Akční plán SRR ČR 21+ 
MMR definuje návrhy aktivit pro akční plán SRR ČR 21+, které budou představeny na pracovních 
skupinách. Podle současného návrhu bude mít Regionální stálá konference (dále jen „RSK“) 
možnost přidávat do akčního plánu chybějící aktivity. 
Schválení akčního plánu se předpokládá v červnu 2020.  
 
Nástroje pro naplňování územní dimenze a jejich zdroje financování 
Aktivity územní dimenze se soustředí na témata s odlišným územním průmětem. Tyto aktivity 
budou financovány z evropských, národních a ostatních zdrojů. Nástroji pro financování budou 
strategie CLLD, strategie aglomerací ITI a Regionální akční plán (dále jen „RAP“). RAP bude 
tematicky užší a bude disponovat alokací a indikativními seznamy projektů. Národní investiční 
plán (dále jen „NIP“) zahrnuje sběr informací o potřebách území (jednotný systém) a financování 
strategických projektů.  
Právě probíhá výběr témat pro Územní dimenzi a výběr způsobu implementace. MMR chce 
Řídícím orgánům poskytnout větší kontrolu nad průběhem čerpání. Očekává se důslednější 
řízení regionální politiky formou podpory prioritních projektů. 
 
NIP 
Byla zřízena Rada vlády pro veřejné investování, na úrovni MMR na ni bude navazovat státní 
expertíza. Vzniká jednotná databáze projektových záměrů, do které budou mít přístup 
Sekretariáty RSK. 
 
Národní dotační tituly MMR 2019 
V únoru byla ukončena většina výzev. Velký převis podaných projektů (8 mld.) nad alokovanou 
částkou (1,5 mld.) značí správné zacílení dotačních titulů. Zároveň je to silný podnět pro 
vyjednávání s ministerstvem financí o posílení tohoto programu. Největší zájem je tradičně o 
místní komunikace, obnovu veřejných budov a sportovní infrastrukturu pro školy. 
Nová verze publikace NDT pro obce 2019 bude v dubnu 2019.  
Výzkumný projekt MMR v rámci Technologické agentury „Efektivní nastavení NDT pro rozvoj 
regionů“ má za cíl zpřehlednit NDT a odstranit překryvy. 

Příprava programového období EU 2021 - 2027 
Mgr. Michael Otta 

M. Otta navázal na O. Pergla informacemi z Národní stálé konference k novému programovému 
období. Seznámil členy RSK s návrhy a pracovními verzemi a upozornil, že se mohou měnit.  
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Pro nové období má ČR k dispozici v návrhu částku přibližně 20 mld. EUR, tedy o 3 mld. EUR 
méně.  Víceletý finanční rámec stanoví rozpočtové priority EU a tím určí podmínky pro čerpání 
finanční prostředků.  
Z porovnání se současným obdobím vyplývá větší pokles u podpory měkkých projektů a menší 
pokles u investičních projektů.  
Členění regionů ČR se mění, NUTS 2 bude rozděleno na méně rozvinuté a přechodové regiony 
podle dat z Eurostatu za roky 2015 - 2017. Region Severovýchod zůstane i přes dobré výsledky 
z roku 2017 mezi méně rozvinutými regiony. To je ale výhodnější, protože míra EU 
spolufinancování pro méně rozvinuté regiony neklesne tak silně jako pro přechodové regiony. 
Předpokládaná procenta shrnuje tabulka v prezentaci. Zařazení bude platit po celé nové 
programové období.  
Pokles znamená pro žadatele větší míru spolufinancování a pro státní správu stejnou nebo i větší 
intenzitu hledání projektů. Při nižším celkovém rozpočtu a s poklesem výše dotace bude pro 
dobré čerpání potřeba více projektů. 
Pravidlo N+2 stále platí, ale s ohledem na pomalý začátek čerpání je snaha změnit pravidlo na 
N+3.  
 
Návrh legislativy a vyjednávání na EU úrovni bude dojednán až v druhé polovině 2020. M. Otta 
uvedl pravidlo EU: „Nic není dojednáno, dokud není dojednáno vše“, z kterého vyplývá, že žádná 
z kapitol není hotová, na podmínky budou mít vliv volby do Evropského parlamentu, nová 
Evropská komise, snaha států vyjednat si co nejvýhodnější podmínky a další mezinárodní faktory.  
Mezi hlavní hrozby pro nové programové období patří zpoždění ve vyjednávání. Dále rozdělení 
finančních prostředků, kdy většina prostředků (75%) bude použita na cíle 1 a 2, tedy na inovace 
a podporu podnikání a na životní prostředí. Většina veřejné infrastruktury je ale v prioritních 
cílech 3, 4 a 5, na které zbývá jen 25%. Je těžké prosadit priority měst a obcí, možnost je převést 
aspoň část témat do cílů 1 (např. školství) a 2 (např. nemotorová doprava). 
 
Příprava na národní úrovni 
Pro přípravu nového období je důležitá souhra všech vstupů. Podoba operačních programů pro 
nové období se příliš nezměnila, řídící orgány si ponechají svojí působnost. Velkým zásahem je 
pouze zrušení OP Praha.    
Evropská Komise zatím nevyškrtla žádnou aktivitu v prioritách operačních programů.  
  
Přípravy na úrovni Asociace krajů ČR a územních partnerů 
Každé 2 měsíce se setkávají územní partneři, zástupci šesti organizací: Asociace krajů ČR, 
Národní síť MAS, Spolek pro obnovu venkova ČR, Česká biskupská konference, Sdružení místních 
samospráv ČR a Svaz měst a obcí ČR. Zároveň s nimi spolupracuje Pracovní skupina všech krajů. 
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Nyní územní partneři řeší nastavování integrovaných nástrojů a jejich vazby, aby se nepřekrývaly, 
a doporučení pro další postup. Předmětem diskuze jsou tzv. „Strategické projekty“ v ITI. 
Snahou krajů je posílit vliv RSK a vliv RAP jako reálného nástroje pro čerpání evropských 
prostředků. Právě se rozhoduje, zda bude RAP podobně jako KAP obsahovat seznam projektů, 
které budou vybírány a doporučovány RSK.  
 

5. Pracovní skupina Inovace 
Ing. Vladimír Pachl 

V. Pachl představil aktivity Pracovní skupiny pro Inovace při RSK LK. Vrátil se k výsledkům 8. 
jednání Rady pro výzkum vývoj a inovace z 11. 12. 2018. Kromě hodnocení projektů zde totiž 
proběhla diskuze, z které vyplynuly připomínky k podobě a podmínkám dalšího ročníku 
Regionálního inovačního programu 2019 - 2020.  Nyní už je připravena finální verze programu 
s alokací 4 mil. Kč, schválena by měla být 17. 4. Radou VaVaI a následně postoupena orgánům 
Libereckého kraje. Již dnes se zájemci na program dotazují.   
Zároveň byla 11. 12. 2018 Radou schválena Marketingová strategie a Komunikační plán 
inovačního prostředí Libereckého kraje a byl aktualizován Akční plán RIS3, což je důležité pro 
přípravu Smart Akcelerátor 2 pro nové období. V. Pachl předpokládá, že výzva bude podána 
v polovině tohoto roku. Pro přípravu projektu bylo nezbytné zjistit směřování Libereckého kraje, 
tedy aktualizovat Indikátorovou soustavu.  Tým Smart Akcelerátor připravil spolupráci 
s agenturami (CI, TAČR) na novém projektu. Jako podstatné aktivity budoucího projektu označil 
V. Pachl iniciaci a rozvoj platforem. Projekt bude realizován během 3 let. 
M. Otta doplnil, že Liberecký kraj bude i nadále podporovat podnikání a inovace na mnoha 
úrovních (Podnikatelský inkubátor, Smart Cities, Smart regiony, spolupráce s TUL a podpora 
StartUp apod.). Nástroje a aktivity Smart Akcelerátoru jsou motorem podnikání a inovací ze 
strany Libereckého kraje, poskytují nezbytná data a údaje, slouží jako podpora velkých projektů.    
 
14:00 – odchází V. Pachl 

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

Mgr. Barbara Steinzová 
Na úvod seznámila B. Steinzová členy RSK s lednovým srovnáním měst IPRÚ, kde uspokojivě 
roste počet podaných projektů, naopak čerpání se zpomaluje, což by se ale mělo v tomto roce 
zlepšit.  
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K posunu došlo v oblasti dopravy, kde je předložen první projekt na silnice v objemu více než 
poloviny alokace. Podstatné je, aby zaregistrované projekty začaly čerpat.  
U IROP jsou předloženy projekty za zhruba polovinu alokace a zbývající část mají podle 
předpokladu využít připravované velké projekty. M. Steinzová pozvala členy RSK na veřejné 
projednání projektu Liebiegův palác - Centrum aktivního života 4. 4. od 17 hodin v Liebiegově 
paláci. 
Do konce roku 2019 budou vyhlášeny výzvy na všechny oblasti IROP. 
V rámci Operačního programu Zaměstnanost si IPRÚ Liberec – Jablonec vyměnil část alokace 
s jinými městy, aby tyto prostředky nepropadly. Z přijatých prostředků bude pokryt provoz 
komunitních center. 
Aktuálně probíhá střednědobá evaluace, která má poskytnout doporučení do příštího období. 
B. Steinzová uvedla, že hlavní překážkou integrovanosti a synergie IPRÚ je, že do IPRÚ nejsou 
zařazeny i další operační programy.  
Zatím není vymezené území IPRÚ pro období 2021+, probíhá spolupráce se všemi aktéry v území, 
podstatné je podchytit všechna bílá místa.  
 
M. Otta se dotázal, v jaké fázi je metodika pro stanovení vymezování území Integrovaných 
nástrojů.  
O. Pergl odpověděl, že s vymezením lze počítat do poloviny roku 2019. Doplnil, že vymezení 
území se stanoví na základě dojížďkovosti, ke které poskytnou data mobilní operátoři.  
 

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

PhDr. Jitka Doubnerová 
MAP 2 se v celém území realizují.  
J. Doubnerová představila stav vyhlašování výzev MAS na území LK a na přehledných grafech 
popsala dosavadní čerpání v SCLLD z jednotlivých operačních programů. Většina MAS má právě 
vyhlášené výzvy a během letošního roku hodlá rozdělit své alokace. J. Doubnerová předpokládá, 
že čerpání proběhne úspěšně. 
Díky schváleným projektům MAS se podařilo navýšit absorpční kapacitu Libereckého kraje o 
přibližně 291 mil. Kč. 
 
Ze střednědobé evaluace, která má proběhnout do poloviny roku 2019 vyplývají dva závěry 
společné pro všechny MAS.  
V IROP byly poníženy alokace vlivem kurzové ztráty, MAS to řeší buď plošným ponížením, nebo 
zrušením nevyužívaných opatření. V IROP je největší zájem o opatření na infrastrukturu dopravy 
a infrastrukturu vzdělávání.  
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V Operačním programu Zaměstnanost MAS plánují dílčí přesuny alokací mezi opatřeními na 
základě dosavadního čerpání.  LAG Podralsko využilo možnosti navýšit si alokaci díky tomu, že 
v tomto operačním programu rychle vyčerpalo většinu původní alokace. 
 
Všechny MAS se chystají přesunout většinu zbývajících prostředků do nově vyjednaného 
opatření článku 20 PRV, to znamená velmi žádané investiční projekty obcí a neziskových 
organizací. To je ale podmíněno schválením evaluační zprávy. Na nové opatření nedostanou 
MAS prostředky, ale mohou použít své nevyčerpané alokace, například z opatření spolupráce 
MAS, která podle stávajících pravidel nefunguje. Další kolo výzev MAS bude v závěru roku 2019.   

8. Informace o činnosti sekretariátu RSK 
Bc. Vendula Koděrová, Ing. Z. Kapalínová, Ing. L. Lánská,  

V. Koděrová informovala o aktivitách sekretariátu RSK LK za období od prosince 2018 do března 
2019. 
 
Výroční zpráva a Zpráva o hodnocení plnění RAP 
Z. Kapalínová představila Výroční zprávu RSK, která byla spolu se Zprávou o hodnocení plnění 
RAP zaslána členům RSK k seznámení. Obě zprávy budou po schválení na dnešním jednání 
odeslány na MMR, následně bude zveřejněna na webových stránkách www.rsk-lk.cz.  
Výroční zpráva shrnuje činnosti RSK, jejích pracovních skupin a sekretariátu RSK, uvádí analýzu 
rizik činnosti RSK a pro následující rok stanoví výhled aktivit. Kromě pravidelně konaných jednání 
(RSK, Pracovní skupiny) bude sekretariát připravovat semináře.  
Připomínka L. Riegerové z PS vzdělávání k výroční zprávě byla zapracována, žádné další 
připomínky nebyly zaslány. 
 
14:25 odchází L. Mlejnková  
14:25 odchází M. Půta 
 
L. Lánská stručně shrnula účel a závěry Zprávy o hodnocení plnění RAP. Díky tomu, že Zprávu 
zpracovává sekretariát každý rok stejným způsobem, lze vysledovat vývoj aktivit RAP oproti 
předchozímu roku. L. Lánská komentovala především skupinu aktivit RAP, u nichž stále přibývají 
projektové záměry v databázi RAP, ale stagnuje nebo i klesá počet projektů zaregistrovaných 
v sestavě MMR MS 2014+. Kromě chybějících vhodných výzev mohou být příčiny tohoto poklesu 
v bariérách čerpání, v nevýhodných podmínkách programů, v nízké míře dotace. To je podnět 
pro další práci RSK. Zjištěná fakta lze využít také při přípravě nového programového období.   
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M. Otta doplnil, že sběr a analýza dat, které jsou poskytnuty členům RSK není samoúčelný. Že 
tato data sekretariát vyhodnocuje, identifikuje problémy, následně hledá příčiny a pracuje na 
zlepšení čerpání dotací.   
Na příkladu dvou měst uvedl M. Otta detailní průzkum, jak se projektové záměry z Databáze RAP 
překlápí do projektů zaregistrovaných v MS 2014+. U projektů města Liberce panovala mezi 
Databází RAP a MS 2014+ skoro úplná shoda, ale projektové záměry města České Lípy se lišily od 
zaregistrovaných projektů svým zaměřením, názvem, částkami i termíny.  Z příkladu vyplývá, že 
analýzu dat nelze dělat automaticky. 
Závěry se snaží sekretariát předávat na pracovních skupinách a příslušným řídícím orgánům. 
 
O. Pergl poděkoval za zpracování Výroční zprávy, kterou použijí při nastavování konceptu 
Územní dimenze, především cenné je definování rizik. Zpráva o hodnocení plnění RAP úzce 
souvisí se současnou aktivitou MMR, kdy ve spolupráci se sekretariáty RSK usiluje MMR o 
nastartování čerpání v problematických specifických cílech. Údaje z krajů využije při komunikaci 
s řídícími orgány operačních programů.  
 

Usnesení č. 2/1/2019 

Regionální stálá konference Libereckého kraje 

schvaluje podobu Výroční zprávy RSK LK a Zprávy o hodnocení plnění RAP za rok 2018. 
 
Usnesení schváleno konsenzem. 
 
 
Monitoring a Harmonogramy 
Z. Kapalínová představila pravidelný Monitoring čerpání dotací EU v Libereckém kraji. Data jsou 
aktuální k 1. 3.2019.  
L. Lánská navázala s dalším pravidelným přehledem, který zpracovává sekretariát RSK. Tím jsou 
Harmonogramy aktuálních výzev. Nově poskytují ke každé probíhající a plánované výzvě 
stručnou charakteristiku potenciálních příjemců dotace.   
Sekretariát RSK navrhuje pro příští jednání RSK zpracovat Monitoring i Harmonogramy pouze 
v elektronické verzi, která bude rozeslána členům RSK a zveřejněna na stránkách www.rsk–lk.cz. 
Kromě ušetřeného papíru je další výhodou to, že elektronická verze je lépe čitelná a u 
Harmonogramů je aktivní odkaz na stránky konkrétních výzev. 
Členové RSK neměli k návrhu žádné připomínky. Ani nevznesli na sekretariát žádné dotazy. 
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Nevyčerpané alokace 
V. Koděrová popsala tabulku nevyčerpaných alokací, kterou poskytlo MMR jako podklad pro 
zlepšení čerpání ve vybraných výzvách.  
Na základě toho organizuje sekretariát RSK ve spolupráci s Eurocentrem Liberec, Centrem pro 
regionální rozvoj ČR a Státním fondem životního prostředí ČR již prví konkrétní krok. Jedná se o 
bezplatný seminář „Zateplování budov“ konaný 8. 4. 2019, na který jsou tímto členové RSK zváni. 
Centrum pro regionální rozvoj ČR zde představí probíhající výzvu č. 78 – Energetické úspory 
v bytových domech III. a SFŽP bude hovořit o programech Nová zelená úsporám, Dešťovka a 
obecně o OP ŽP.  
Dále V. Koděrová nabídla členům RSK pomoc s přípravou a organizací semináře na míru.  
 
Webové stránky 
Sekretariát RSK aktualizoval webové stránky www.rsk-lk.cz. V. Koděrová upozornila na záložku 
„aktuality“, kde sekretariát zveřejňuje nabídky na semináře a další události. 
  
J. Kvapil shrnul špatnou situaci menších venkovských obcí, které naléhavě potřebují připojení 
k vysokorychlostnímu internetu pro digitalizaci veřejné správy, pro veřejnou vybavenost, služby i 
potřeby obyvatel – např. práce z domova.  Dotázal se na nečerpaný specifický cíl 4. 1. OP PIK. 
O. Pergl odpověděl, že část alokace se přesunula mimo tento cíl, část bude využita na vytvoření 
digitální technické mapy ČR. Dost prostředků zůstává na to, aby se internet šířil i do bílých míst. 
MPO plánuje rozdělit prostředky formou voucherů pro obce. M. Otta podpořil názor p. Kvapila a 
potvrdil, že vysokorychlostní internet pro venkovské oblasti je priorita. Zároveň doplnil, že  MPO 
pořádá setkání s kraji, které chce zapojit do rozdělování voucherů podobně, jako to probíhá při 
kotlíkových dotacích.  
 
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ 
I. Pecháčková informovala o probíhajících setkání patnácti pracovních skupin. Nově je zapojená i 
pracovní skupina studentů. Každá skupina se schází třikrát. Již proběhla jednání k SWOT analýze 
a k vizi a v červnu proběhne posledních 15 setkání k cílům a aktivitám dané oblasti. Způsob 
zpracování přes svou náročnost je přínosný, členové pracovních skupin oceňují, že se přímo 
podílí na tvorbě strategie a že se osobně setkávají. 

  
M. Otta poznamenal, že kolegové z dalších krajů jsou překvapeni, že nepředkládáme členům 
pracovních skupin již připravený návrh, ale snažíme se s nimi tento dokument přímo a aktivně 
tvořit. 
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9. Pracovní skupina Vzdělávání 
Bc. Jana Žáková 

J. Žáková poděkovala Svazu průmyslu a obchodu a sekretariátu RSK za spolupráci při výběru 
nového člena. Odstupující firma Kamax s.r.o. byla nahrazena Krajskou nemocnicí Liberec. 
Členové pracovní skupiny vzdělávání elektronicky hlasovali o aktualizované podobě Rámce pro 
podporu infrastruktury 5. Došlo k navýšení počtu projektových záměrů. K původním pěti 
záměrům, které L. Riegerová představila na předchozí RSK, přibyly 4 projektové záměry 
Libereckého kraje a jeden Hrádku nad Nisou. Výzva bude končit v květnu 2019, Liberecký kraj 
své záměry předložit nestihne, ale Hrádek n. N. pravděpodobně ano. 
V dubnu proběhne 3. ročník navštěvovaného veletrhu Technologie do škol. 
Do září 2019 budou manažeři projektu KAP tvořit Krajský akční plán II., uspořádají setkání týmů 
nad deseti tématy a osloví více než 100 odborníků z Libereckého kraje pro aktualizaci KAP.  
  

Usnesení č. 3/1/2019 

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 25. 3. 2019.  

Usnesení schváleno konsenzem. 

M. Otta komentoval vývoj v oblasti školství pro nové programové období, kdy se připravuje úzká 
vazba mezi RAP a KAP, spolupráce mezi MŠMT a IROP.  

10. Pracovní skupina Cestovní ruch 
Mgr. Daniel David 

D. David informoval, že pracovní skupina RSK pro cestovní ruch hodnotila žádosti podané za 
Liberecký kraj v rámci výzvy Národního programu podpory CR v regionech. Všech šest žádostí 
bylo shledáno v souladu se strategickými dokumenty LK.  
  
D. David zmínil úspěšnou účast na únorovém veletrhu Holiday World v Praze, kde byl Liberecký 
kraj oceněn několika cenami v rámci ankety Kraj mého srdce. 
Dále Liberecký kraj spolupořádal další ročník Euroregion tour v Jablonci. Návštěvnost byla téměř 
4000 zájemců. 
Liberecký kraj vypsal v rámci dotačního fondu 7.6 čtyři dotační tituly na cestovní ruch, v kterých 
bylo celkem rozděleno přes 3 mil. Kč. 
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Z původního destinačního managementu Českolipsko vznikly dva nové Lužické a Žitavské hory a 
Máchův kraj, který bude žádat v letošním roce o certifikaci. Další dva destinační managementy 
už požádaly a dva jsou již certifikované.  
Liberecký kraj se s firmou Precioza  dohodl na odkoupení značky Křišťálové údolí, tento produkt 
už má i svého manažera, je jím p. Pastva z ARR. 
 

11. Pracovní skupina Sociální začleňování 
Protože přítomná nově nominovaná členka RSK Mgr. Zuzana Palečková zatím není zvolena 
novou předsedkyní PS, shrnula informace za PS Sociální začleňování Z. Kapalínová. 
Nejbližší setkání PS je naplánováno na duben. Pracovní skupina analyzuje data Krajského úřadu a 
v případě chybějících informací osloví pravděpodobně i členy RSK, potažmo obce LK s žádostí o 
spolupráci. 
 
 

Různé 
Příští 19. jednání RSK proběhne ve čtvrtek 20. června 2019 od 12 hodin. 
 
J. Černý vyjádřil obavy z toho, že samosprávy musí převzít odkládaný úkol MPO a budovat síť 
vysokorychlostního internetu.  
M. Otta zareagoval s tím, že kraj také neví, jaké jsou návrhy MPO. To bude předmětem schůzky 
krajů a MPO. Kraje by rády plánovaly nastavení vysokorychlostního internetu pro nové 
programové období, ale současné problematické čerpání ve stávajícím programovém období 
nechtějí řešit za MPO. Problém vznikl už ve chvíli, kdy stávající operátoři označili, že pokrývají 
v podstatě celé území, takže chyběla poptávka po nepokrytých místech. Ale ve skutečnosti je 
bílých míst stále hodně. 
 
J. Černý se dotázal na budoucnost projektu Veřejně prospěšných prací ve spolupráci s pracovním 
úřadem. Podmínky pro zaměstnávání se zhoršují finančně i administrativně.  
 
H. Adamcová reagovala z pozice vedoucí Oddělení zaměstnanosti Úřadu práce. Vysvětlila, že – 
veřejně prospěšné práce byly do roku 2018 financovány z národních zdrojů a z ESF. Podle 
stávajících informací Evropská komise už nechce tyto jednonástrojové projekty financovat. VPP 
jsou letos financovány jen z národních zdrojů, ale je to omezené přibližně na 50% oproti 
předchozímu roku. Dalším faktorem pro omezení podpory VPP je i nízká nezaměstnanosti a 
z toho vyplývající snaha dostat uchazeče o zaměstnání na volný trh práce. 
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M. Otta poděkoval za diskuzi a všem členům za účast. 
 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Lenka Lánská 
Zápis schválil předseda RSK LK 
 
V Liberci dne: 27. 3. 2019 
         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/2019 

 
 


