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ZÁPIS 

z 19. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ 
KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE 
19. JEDNÁNÍ | 20. června 2019 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 

Čas zahájení jednání:  12:30 hodin 

Čas ukončení jednání:  14:30 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 13 hlasujících členů. RSK je usnášeníschopná. 

1. Schválení programu jednání RSK 
M. Půta seznámil přítomné s programem. K programu neměl nikdo připomínky. 

Program jednání: 
1. Schválení programu jednání RSK 
2. Změny v nominacích členů a stálých hostů, změny v nominacích pracovních skupin 
3. Kontrola plnění úkolů z 18. jednání RSK LK 27. 3. 2019 
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. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje 
8. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 
9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 
10. Pracovní skupina Cestovní ruch 
11. Pracovní skupina Sociální začleňování 

 
Různé 
Závěr a diskuse 
 
Usnesení č. 1/2/2019 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání. 
 
Usnesení schváleno konsenzem. 
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2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK 
Nově nominovaní jsou uvedeni v následující tabulce. Oba se z dnešního jednání omluvili.  
 

členská 
instituce 

původní člen nový člen 

člen instituce, funkce člen instituce, funkce 

zástupce 
katolické církve 

Ing. Kristýna 
Solničková, 
MBA 

projektová manažerka, 
Biskupství Litoměřické Tomáš Buřt Biskupství litoměřické 

zástupce 
územně 
příslušného 
zprostředkujícího 
subjektu pro 
implementaci 
IROP 

Ing. Romana 
Valentová 

specialista pro 
absorpční kapacitu, 
Centrum pro 
regionální rozvoj 

Ing. Simona 
Malá 

ředitelka odboru, 
územní odbor IROP 
pro Liberecký kraj 

3. Kontrola plnění úkolů 

 Úkol Termín Pro Plnění 

1. 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 - zápis z 12. jednání NSK byl rozeslán členům RSK spolu se zápisem z 18. jednání RSK. 
 
12:40 přišla R. Loučková Kotasová 

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

O. Pergl informoval jako vždy o oblastech působnosti MMR: Strategii regionálního rozvoje ČR 
2021+ (dále jen „SRR ČR 2021+“), o územní dimenzi, o Národním investičním plánu (dále jen 
„NIP“) a o dotačních programech MMR 2019. 
O. Pergl shrnul průběh mezirezortního připomínkového řízení SRR ČR 2021+. Připomínek bylo 
472, což svědčí o důležitosti dokumentu. Všechny připomínky byly vypořádány a ve strategii 
nebyl shledán žádný rozpor. SRR ČR 2021+ je ve fázi hodnocení SEA. Termín předložení vládě byl 



 

3 

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 

prodloužen do 30. 9. 2019, MMR bude usilovat o dřívější předložení. Souběžně MMR připravuje 
akční plán SRR pro roky 2021 a 2022, které by měly do karet aktivit využít údaje ze sběru NIP, 
konkrétně finanční rozměr jednotlivých aktivit.  
Dále O. Pergl uvedl, že podle vznikající metodiky bude MMR vymezovat jako území nižšího řádu 
obce s přibližně 5 až 15 tisíci obyvateli. Během září bude mít MMR návrh na vymezení území ITI. 
MMR navíc připravuje projekt na hlubší analýzu hospodářsky a sociálně ohrožených území, bude 
se jednat o podrobnější typologii území, podle které bude nastavena podpora. 
 
SRR ČR 2021+ je základem pro územní dimenzi. Již proběhlo první kolo diskuze s řídícími orgány, 
které se vyjádřili, jak chtějí územní dimenzi zohledňovat v programovém období po roce 2020, 
jakými nástroji a v jakých tématech. Výsledek těchto jednání shrne MMR v dokumentu územní 
dimenze, který plánuje předložit vládě na podzim tohoto roku. 
Na NSK proběhlo plenární jednání k územní dimenzi, na kterém se shodly řídící orgány v těchto 
třech bodech: potřeba zjednodušení administrace, přiměřeně rychlé čerpání s ohledem na 
pravidlo n+2 a zahrnutí územních partnerů do platforem, aby měli, jak je již zvykem, možnost se 
na vzniku operačních programů podílet a byli informováni o vývoji. MMR opakovaně musí 
vysvětlovat výhody územní dimenze. Konkrétní postoje jednotlivých řídících orgánů vyjmenoval 
O. Pergl ke každému připravovanému operačnímu programu zvlášť. IROP neplánuje velké změny. 
OP TP nově zařadí podporu iniciativy RESTART. PRV je omezen na minimální hranici 5%, pro 
CLLD připravuje vlastní specifický cíl a vlastní pracovní skupinu. OP JAK má v plánu podpořit 
všechny typy území, kdy ale výběr bude spočívat na krajských a obecních úrovních – tedy 
koncept KAP/MAP. Druhým nástrojem pro uplatňování územní dimenze je v OP JAK podpora 
Smart Akcelerátorů. OP Z nespatřuje v územní dimenzi výhodu a tak rozděluje přes ITI pouze 1% 
a přes CLLD 1,5%. V OP D zůstává stěžejní ITI s velkým důrazem na plány udržitelné městské 
mobility. Řídící orgán OP ŽP prosazuje jednodušší administraci, například CLLD bez výzev. OP K 
chce nově zařadit i formu podpory přes CLLD. MMR s řídicími orgány projednává i další formy 
zohlednění územní dimenze – územně zacílené výzvy, bonifikace projektů nebo regionální akční 
plán. 
 
O. Pergl dále členy RSK seznámil s tématem procesní evaluace územní dimenze a poprosil je o 
vyplnění krátkého dotazníku, který zašle zpracovatel evaluace. Výsledky budou sloužit právě pro 
nastavení územní dimenze v novém programovém období. 
 
Informace o NIP má Rada vlády pro veřejné investování. Podle dostupných informací má Rada 
zpracovanou mapu investičních priorit složenou z projektových záměrů ze sběru v roce 2018. 
MMR řeší projekt na vytvoření jednotné databáze pro sběr projektových záměrů, který by měl 
být financován z OP Z. Příprava se komplikuje, zahrnují se nové funkcionality, které budou mít 
vliv i na celkovou hodnotu projektu. Databáze by měla kromě přehledného seznamu 
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projektových záměrů poskytovat automatické analytické výstupy, které budou moci využít 
sekretariáty RSK. 
Pravděpodobně bude navrženo, že dotacemi bude moci být podpořen pouze projekt, který bude 
po určitou dobu zařazen v databázi NIP. Jedná se o motivační prvek, který má zajistit plnění 
databáze projektovými záměry, které poslouží mj. k nastavení systému dotací.  
Na vytvoření databáze je závislá aktualizace Regionálních akčních plánů, která se z toho důvodu 
posouvá na podzim. Do té doby musí RSK a národní orgán pro koordinaci vyjasnit, k jakému 
účelu budou data po sběru použita, nabízí se tři možnosti: dočerpání stávajícího období, 
příprava nového období a akční plán RAP.  
 
O. Pergl popsal převis žádostí ve vybraných národních programech MMR, který v součtu činí více 
než 6 miliard Kč. Vzhledem k tomu, že MMR nepředpokládá skokové navýšení alokací, i když o 
tom bude s MF jednat, bude nutné rovněž zvážit možné úpravy podmínek výzev, které omezí 
množství podaných žádostí.  
Z první povrchové analýzy MMR vyplývá, že v Libereckém kraji je méně předložených žádostí 
v přepočtu na obyvatele, než je celorepublikový průměr a dalším negativním jevem je, že 
úspěšnost žádostí je také nižší. Následně představil O. Pergl mapu rozmístění úspěšných 
projektů. 
 
V evropských dotačních titulech je momentálně přes 70 % prostředků ve schválených projektech 
s právním aktem a 28 % prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK.  MMR věří 
ve zrychlení čerpání.  
Z grafu alokace schválených projektů dle počtu obyvatel kraje a OP vyplývá, že i v evropských 
dotacích je Liberecký kraj pod průměrem ČR.    
 
R. Loučková Kotasová se dotázala na finanční náklady sběru projektových záměrů do NIPu. 
O. Pergl odpověděl, že krajský úřad by neměl mít s databází žádné náklady, půjde o kontinuální 
sběr projektů, který zahrnuje oslovení subjektů v území. Přenos informací mezi existující 
krajskou a vznikající „centrální“ databází bude zajištěn v rámci její tvorby. 
 
R. Loučková Kotasová se zajímala o možnost podpory domů pro seniory. 
O. Pergl slíbil odpověď e-mailem. Následně 15. 7. zaslal odkaz na titul týkající se bydlení pro 
seniory, v němž jsou uvedeny výsledky hodnocení žádostí: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-
dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1) 
 
M. Otta reagoval na převisy v národních dotačních titulech a doporučil prioritizaci s ohledem na 
šetření finančních a časových nákladů při přípravě projektů.  
A dále M. Otta upozornil přítomné na podstatný důvod zařazení Libereckého kraje mezi málo 
úspěšné žadatele z evropských dotací, kterým je fakt, že v Libereckém kraji se dlouhodobě 
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nerealizují velké stavební investice z OP Doprava, které představují u ostatních krajů největší 
podíly na čerpání dotací EU.  
 

Jednání Národní stálé konference 
Mgr. Michael Otta 

M. Otta navázal novými informacemi k vysokorychlostnímu internetu, tuto oblast právě řeší 
regionální komora. MPO převedlo značnou část prostředků do IROP a zbývající alokaci chce 
rozdělit třemi způsoby. První je již probíhající výzva pro operátory na pokrytí bílých míst. Druhá 
je plánovaná výzva v režimu de minimis pro obce na přivedení vysokorychlostního internetu tzv. 
„na náměstí“. A třetí výzva pro domácnosti, kterou by administrovaly krajské úřady systémem 
voucherů podobně, jako probíhají kotlíkové dotace. Tato výzva musí být nejdříve notifikována, 
takže její vyhlášení se předpokládá až ve druhé polovině roku 2020. 
 
M. Půta namítl, že když MPO přenáší na obce zřizování internetu, které se mu nedaří řešit, mělo 
by vypustit z výzvy pro obce režim de minimis, protože to blokuje možnosti obcí využít limit de 
minimis na jiné projekty. 
M. Otta poznamenal, že režim de minimis bude s největší pravděpodobností stejně vyžadovat 
Evropská komise, protože poskytování internetu je běžná komerční činnost. 
M. Půta a M. Otta se shodli na tom, že režim de minimis bude pro obce překážkou, která jim 
může zabránit internet zřídit. 
 
Dále M. Otta shrnul usnesení NSK ke snižování míry podpory v novém programovém období. 
Usnesení spočívá ve třech bodech: Apel na národní úroveň, aby bylo možné dofinancovat 
z národních zdrojů evropské projekty tak, aby míra spolufinancování žadatelem zůstala na 
současné úrovni. Tím by se předešlo snížení absorpční kapacity z důvodu nedostatku vlastních 
finančních prostředků některých typů žadatelů. Druhý bod usnesení je zachovat financování ex-
ante pro neziskový sektor. A poslední bod je také především pro neziskové organizace – 
zachovat u měkkých finančních prostředků 100% spolufinancování. 

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

B. Steinzová informovala členy RSK o pozitivním vývoji v čerpání OP Z a OP D, kde se 
pravděpodobně podaří vyčerpat celou alokaci ESF. 
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Naproti tomu v IPRÚ vázne realizace a tedy i proplácení. To bude tématem příštího řídícího 
výboru ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 9 hodin. 
 
M. Půta nabídl, že se výboru zúčastní a přinese informace k velkým projektům kraje.  
B. Steinzová jeho účast přivítala. Uvedla, že zatím ještě lze čerpání zlepšit a tím odvrátit hrozící 
krácení v příštím roce. Už nyní je zřejmé, že ani při dobrém průběhu nebude vyčerpáno 
potřebných 40 % alokace IROP. Je ale možné minimalizovat ztráty v příštím roce. 
 
R. Loučková Kotasová se zeptala, zda by situaci zlepšilo, kdyby kraj podal v letošním roce více 
projektů. 
B. Steinzová opáčila, že nyní je podaných žádostí i alokovaných prostředků dostatek. To, co se 
nedaří, je realizace a následné čerpání, které může být důvodem pro krácení prostředků na 2020.  
R. Loučková Kotasová se dotázala na možnost přesunout prostředky na konkrétní projekt 
v sociální oblasti. 
B. Steinzová tuto možnost vyvrátila s ohledem na výslovný požadavek MPO, aby se prostředky 
alokované pro sociální bydlení nepřesouvaly, a aby projekty naplňovaly indikátory sociálního 
bydlení. 
Na dotaz M. Otty doplnila B. Steinzová, že prostředky na sociální bydlení spadají do sociální 
infrastruktury. 
 
M. Otta se dotázal, které zmíněné velké projekty jsou plánovány na příští rok. B. Steinzová 
vyjmenovala terminály v Liberci a v Jablonci, Liebigův palác a Školy bez bariér. 
M. Půta vyjádřil obavu, že projektová příprava na terminály je pomalá.  
 
Další diskuze o prostředcích na silnice vyústila v návrh M. Otty přesunout prostředky IPRÚ mezi 
městy navzájem. B. Steinzová zmínila, že například Karlovy Vary se snaží svou alokaci na silnice 
přesunout jinam. Přesun prostředků bude ale nutné nejdříve konzultovat s řídícím orgánem 
IROP.  

6. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání (MAP) 
PhDr. Jitka Doubnerová 

Z. Kapalínová vyřídila zprávu J. Doubnerové, která se z dnešního jednání omlouvá a o aktualitách 
CLLD a MAP bude informovat v září na příštím jednání. 

7. Informace o činnosti sekretariátu RSK 
Bc. Vendula Koděrová, Ing. Z. Kapalínová, Ing. L. Lánská,  
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Aktualizace seznamu silničních projektů v rámci IROP 1.1. 
M. Otta představil doplnění tabulky na investice do silnic o tři nové projekty. Důvodem změny je 
plánovaná výzva IROP zaměřená na infrastrukturu, do které chce Liberecký kraj projekty 
předložit. Podmínkou předložení je schválení Regionální stálou konferencí.  

 
 
Členové RSK neměli k návrhu žádné dotazy a M. Půta je tedy vyzval k hlasování. 
 
Usnesení č. 2/2/2019 Regionální stálá konference schvaluje aktualizovaný seznam silničních 
projektů na rekonstrukci krajských silnic v rámci IROP 1.1. 
 
Usnesení schváleno konsenzem. 

Národní investiční plán 
V. Koděrová upozornila zájemce o tištěný materiál k Národnímu investičnímu plánu, který 
sekretariát RSK obdržel jako vyhodnocení sběru dat v roce 2018.  

Monitoring čerpání dotací v Libereckém kraji a harmonogramy 
aktuálních výzev operačních programů 
Z. Kapalínová zpracovala  a okomentovala data aktuální k 1. 6. 2019. Doplnila také přírůstek od 
června 2018 a vývoj průměrné výše celkových způsobilých výdajů.  
L. Lánská představila změny v harmonogramech: nově plánované, nově vyhlášené, ale i zrušené 
výzvy.  
Monitoring i kompletní harmonogramy jsou opět ke stažení na webových stránkách www.rsk-
lk.cz. Z důvodu úspory papíru upustil sekretariát od jejich tištění do podkladů k jednání.  

Činnosti sekretariátu RSK 
V. Koděrová kladně zhodnotila dvoudenní workshop na téma sociálních sítí, který sekretariát 
RSK připravil a zorganizoval pro Místní akční skupiny. Nabídla členům RSK pomoc se zajištěním 
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podobných seminářů nebo jiných setkání, o které by měli zájem. V. Koděrová dále hovořila o 
připravovaných seminářích na téma regionálního rozvoje pro studenty TUL. 
Na webových stránkách přibyla ke stažení publikace MMR Národní dotační zdroje, o které již 
mluvil O. Pergl. Další novinkou je zřízení facebookové stránky RSK LK na odkaze 
www.facebook.com/RSK Liberec. 

Projekt Regionální stálá konference Libereckého kraje III 
Z. Kapalínová popsala postup přípravy a podání projektu RSK LK III, který naváže na stávající 
projekt a bude podán v září letošního roku. Délka realizace je stejně jako u stávajícího projektu 
2 roky. 

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ 
Pokračování tvorby RSLK 2021+ představila opět I. Pecháčková jako jeden ze tří koordinátorů 
strategie. Od listopadu do června proběhlo 45 jednání patnácti pracovních skupin, z nichž každá 
se sešla 3x. Průměrná účast nad 53 % je úspěchem, protože členové pracovali bez odměny ve 
svém volném čase, intenzivně diskutovali, hledali shodu, tvořili SWOT analýzy, vymýšleli a 
definovali vize a navrhovali opatření a aktivity pro témata své pracovní skupiny. V listopadu 
představí oddělení rozvojových koncepcí návrh dokumentu SRKL 2021+ na konferenci, kde se 
znovu setkají všichni členové pracovních skupin.  
Ivana Pecháčková členům RSK představila schéma návrhové části dokumentu. Také hodnotitelé 
SEA jsou průběžně zapojováni do přípravy dokumentu. 
 
M. Půta poděkoval I. Pecháčkové za zapojení širokého okruhu zájemců, kteří dokument skutečně 
tvoří a podílejí se už na jeho vzniku. Tato náročná příprava následně usnadňuje schvalování i 
samotnou implementaci strategie, která je přijímána s větší důvěrou. 

8.  Pracovní skupina Inovace 
Ing. Vladimír Pachl 

Pracovní skupina inovace pořádala 19. 6. 2019 desáté jednání Rady VaVaI, kde se projednával 
Regionální inovační program pro období 2019, příprava výroční konference Regionální inovační 
strategie Libereckého kraje a především projekt Smart akcelerátor II Libereckého kraje (dále jen 
„SALK II“). Tento projekt bude podán na konci července, nyní je již téměř hotový. Z 13 
navržených programů vyzdvihl V. Pachl tři nosné: zapojení do mezinárodní platformy vývoje a 
inovací v textilním průmyslu Regiotex, juniorní centrum excelence kybernetické bezpečnosti a 
Smart region, projekt podstatný pro prezentaci Libereckého kraje. 
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Další významnou událostí bylo setkání RIS3 týmů v Karlových Varech 4. a 5. 6. 2019. Toho se 
účastnilo MPO, které je garantem RIS3 strategií a také MŠMT, které je administrátorem projektů. 
V. Pachl upozornil, že v ostatních krajích proběhly kontroly.   
V. Pachl následně popsal připravený Regionální inovační program 2019, kde proběhne příjem 
žádostí od 1. 7. 2019 do 16. 9. 2019. Pracovní skupina inovace předpokládá úplné využití alokace 
4 743 000 Kč. 
Na závěr shrnul V. Pachl aktivity Smart akcelerátoru I: workshop projektová laboratoř RIS3, 
jednání k platformě Regiotex a spolupráce s CzechInvestem a Technologickou agenturou ČR. 
 
R. Loučková Kotasová vyzvala všechny, aby pro nový inovativní projekt Smart region používali 
české pojmenování Chytřejší kraj. 
 
14:00 odchází M. Půta 
14:05 odchází L. Mlejnková  

9. Pracovní skupina Vzdělávání 
Mgr. Lucie Riegerová 

L. Riegerová shrnula novinky z jednání realizačních týmů KAP se zástupci MMR a MŠMT v Praze. 
Uvedla, že koncepty KAP a MAP se osvědčily a ministerstva je chtějí v novém programovém 
období dále podporovat. Zároveň žádají i po realizačních týmech zpětnou vazbu. Tým KAP 
využije této příležitosti a do zprávy pro ministerstva zdůrazní potřebu prioritizace a stanovení 
metodiky, aby se neopakovaly situace, kdy některé kraje rezignují na prioritizaci, dopustí velké 
převisy žádostí a poškozují tím ostatní kraje. 
Do přípravy strategického dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II 
na nové programové období zapojil realizační tým 100 odborníků. 
L. Riegrová zmínila překvapivý postup ministerstva, které nelogicky přidalo do implementační 
výzvy také tzv. „Šablony III“ a tím v podstatě převedlo administraci na kraje. Šablony jsou, jak L. 
Riegrová vysvětlila, forma zjednodušené podpory pro měkké projekty středních škol. Již 
proběhla dvě kola, která administrovalo ministerstvo. Nově to bude muset zajistit odbor školství 
na kraji, jedná se o alokaci přibližně 130 milionů Kč. 

M. Otta podpořil názor, že prioritizace je nezbytná pro efektivitu KAP a poděkoval L. Riegrové za 
její prosazování. 

14:10 odchází R. Jurnečka 

10. Pracovní skupina Cestovní ruch 
Ing. Lidie Vajnerová, MBA 
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Odbor cestovního ruchu Libereckého kraje se podílí na přípravě Koncepce státní politiky 
cestovního ruchu 2021+. L. Vajnerová však poznamenala, že MMR nechce prosazovat schválení 
zákona o cestovním ruchu, které se odkládá již deset let a bylo by pro cestovní ruch potřebnější. 
V Libereckém kraji probíhá příprava Strategie rozvoje cestovního ruchu LK prostřednictvím 
externistů. 
Dobrou zprávou je, že na TUL bude od října znovu otevřen obor cestovního ruchu. 
U destinačních managementů oblastí pokračuje certifikace dvou zbývajících oblastí. Certifikace 
je nezbytná pro poskytnutí dotací.  
Kromě toho požaduje CzechTurism po destinačních managementech i po Libereckém kraji 
podrobnější data o návštěvnosti území. Dosud poskytovaná data ze statistického úřadu nestačí a 
tak probíhá příprava veřejné zakázky – sběr na základě mobilních dat. 
L. Vajnerová stručně zmínila další novinky v oblasti cestovního ruchu: Křišťálové údolí, velký 
prázdninový kalendář, výstavu skla v Jablonci a cyklobusy. 
M. Otta poděkoval za informace. 
 
14:15 odchází R. Loučková Kotasová 

11. Pracovní skupina Sociální začleňování 
Nová předsedkyně pracovní skupiny sociální začleňování (dále jen „PS SZ“) Z. Palečková 
seznámila členy RSK s podnětem na sloučení PS SZ a pracovní skupiny Sociální oblast Paktu 
zaměstnanosti. Jako důvody uvedla tematický i personální překryv. Obě pracovní skupiny se 
sloučením souhlasí.  Podklady na schválení na 20. jednání RSK připraví Z. Palečková ve spolupráci 
se sekretariátem RSK. 
PS SZ redefinovala témata, kterými se bude zabývat v rámci diskuze a jako nosné téma pro příští 
jednání zvolili bydlení. Z. Palečková pozvala na toto jednání zájemce z řad členů i hostů RSK, aby 
sdíleli zkušenosti a přišli diskutovat.  
Další jednání bude zaměřeno na dluhy a následující téma bude pravděpodobně komunitní 
plánování sociálních služeb. Vždy se bude PS SZ zaměřovat na přenositelnost dobré praxe. 
Druhou polovinou práce PS SZ je tvorba Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje, 
která je synergická k SRLK 2020+, navazuje na ni konkrétnějším a podrobnějším rozpracováním. 
Z. Palečková velmi ocenila kvalitní tvorbu SRLK 2020+, které se účastnila jako jeden z členů.  
Následně představila Z. Palečková analytické podklady pro tvorbu strategie zpracované do 
radarových grafů a kartogramů a komentovala disparity v území Libereckého kraje. Vyjmenovala 
podstatné přínosy, které by měla strategie SZ přinést aktérům a také její rizika, bariéry a limity 
tvorby a implementace, jak je prodiskutovali a obodovali v brainstormingu členové PS SZ. Pro 
zájemce jsou uvedeny podrobněji v prezentaci Z. Palečkové. 
  
M. Otta se dotázal na provázanost Strategie sociálního začleňování LK a KPSVL, neboli 
Koordinovaného přístupu k vyloučeným lokalitám. 
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Z Palečková uvedla, že Agentura sociálního začleňování uplatňuje KPSVL nyní, jedná se o 
program financovaný z OP Z, cílové skupiny jsou obce, neziskové organizace a sdružení. 
Není to dokument, ale komplexní přístup, jak řešit problém sociálního vyloučení v území. A 
právě připravovaná strategie pomůže tento přístup zastřešit. V novém programovém období se 
předpokládá, že strategii využijí především menší obce, které nemají zpracovány strategické 
plány sociálního začleňování. Strategie sociálního začleňování LK jim pak pomůže obhájit své 
potřeby a cílit řešení systematicky. 
 
14:25 odchází J. Kvapil 
 

Různé 
Pravidelný úkol poskytnout členům RSK zápis z jednání NSK. 
 

 Úkol Termín Pro 

1. Rozeslat členům RSK zápis z jednání NSK. 
Periodický úkol po každém jednání NSK. Po zveřejnění zápisu Sekretariát RSK 

 
Příští 20. jednání RSK je naplánováno na 25. 9. 2019 od 10 hodin. 
 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Lenka Lánská 
Zápis schválil předseda RSK LK 
 
V Liberci dne: 20. 6. 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 

 
 


