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ZÁPIS 

z 21. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ 

KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE 

18. prosince 2019 

Hostinec na Farmě, Javorník 53, Proseč pod Ještědem 

Čas zahájení jednání:  10:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  13:30 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 15 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 
2. Kontrola plnění úkolů z 20. jednání RSK LK 25. 9. 2019 
3. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Ing. Radana Leistner Kratochvílová, Mgr. 

Ondřej Pergl – zástupce MMR ČR 
4. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání - PhDr. 

Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s. 
5. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje - Bc. Vendula 

Koděrová, Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Jana Vlková, Ing. Karolína Vičanová, DiS.    
sekretariát Regionální stálé konference, KÚLK 

6. Strategie rozvoje Libereckého kraje, SEA - Ing. Lukáš Chmel – oddělení rozvojových 
koncepcí, KÚLK 

7. Koncepce Chytřejší kraj – Ing. Petr Dobrovský – Agentura regionálního rozvoje 
8. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) - Ing. Leona Patočková - odbor školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu, KÚLK 
9. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) - Ing. Vladimír Pachl - odbor regionálního rozvoje a 

evropských projektů, KÚLK 
10. Různé 
11. Diskuse a závěr 
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Usnesení č. 1/4/2019  
Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání. 
 
Usnesení schváleno konsenzem. 
 

2. Kontrola plnění úkolů 

 

 Úkol Termín Pro 

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

Po zveřejnění zápisu Sekretariát RSK 

2. 
Zjistit informaci, jakým způsobem se 
ne/monitoruje bezdomovectví na úrovni LK – 
zjistit a dodat informaci o naplňování. 

Do příštího jednání 
RSK 

Sekretariát RSK 

 
 

• Zápis z jednání NSK byl členům RSK odeslán dne 11. 12. 2019. 
• Dotaz byl ověřen, Liberecký kraj v současné době nemonitoruje bezdomovectví. Termín 

úkolu byl prodloužen na následující jednání RSK, je potřeba prověřit, jakým způsobem a 
zda monitorují bezdomovectví jiné instituce. 

 

3. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová 

Paní Leistner Kratochvílová si převzala slovo a uvítala formu výjezdního zasedání, přednese na 
sekretariátech jako dobrou praxi. Dále informovala přítomné o aktualitách z Odboru regionální 
politiky MMR. Zmínila Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen SRR ČR 21+), která byla 
schválena vládou 4. listopadu 2019. Strategie má také svou publicitu – webové stránky, 
prezentace formou Story Map, Mapová aplikace, motto „pro lepší regiony“ a hashtag 
#prolepsiregiony. Poděkovala za propagaci SRR ČR 21+ ze strany RSK na webových stránkách, 
čímž ji dostává do povědomí v území. Uvedla, jaké jsou výsledky z mapování absorpční kapacity, 
návrhy regionálně specifických aktivit a provedla harmonogramem tvorby akčního plánu SRR. 

Sdělila představu o RSK po roce 2020. Změny by tak měly být ve vymezení role RSK k dalším 
subjektům, posílení role RSK jako iniciátora a koordinátora aktivit v regionu a v detailnějším 
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zaměření na projekty řešící prioritní témata kraje. Dalším cílem je zajistit odbornou funkčnost 
všech RSK. 

V plánu jsou také nová témata pro RAP 21+, která jsou vyjednána s IROP 2 a další témata, která 
jsou v jednání (OP ŽP, AK CR, RESTART).  

Informovala o Národní strategii regenerace brownfields 2019-2024. A také, že v nejbližších 
dnech bude vyhlašována výzva na brownfields pro nepodnikatelské využití. 

 
M. Půta: se dotázal, zda je RAP provázán také s NIP. 
 
R. Leistner Kratochvílová: uvedla, že kraje byly osloveny o dodání projektových záměrů 
prostřednictvím RSK a tím byl splněn první krok. To, jak to bude dále probíhat a navzájem se 
prolínat je krok další, který bude navazovat. 
 
M. Půta poděkoval za informace a přešel k dalšímu bodu jednání. 

4. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány 
rozvoje vzdělávání 

PhDr. Jitka Doubnerová 

Uvedla stručné informace za MAS. Tento rok byl důležitým milníkem, MAS zpracovaly 
střednědobé evaluace SCLLD. Zaměřily se na zhodnocení administrativních postupů, problém 
vidí v objemu administrativy a v „marných“ výzvách MAS. Z důvodu nastavení pravidel pro 
žadatele se mnozí rozhodli, že dotace nevyužijí. 
 
Zmínila také aktuální informace o čerpání v ESIF s EAFRID ve venkovských oblastech Libereckého 
kraje, výčet všech dalších aktivit MAS a statistické údaje MAP2. Upozornila na informace, které 
jsou umisťované na stránkách všech MAS. 
 
M. Půta: projevil zájem o zanalyzování informací o místech, kam podpora od MAS přímo „šla“ a 
zda netvoří nástroj podporu pouze pro pár obcí v území. MAS by měly pravidelně aktualizovat a 
doplňovat Databázi projektových záměrů RAP, z dostupných dat následně sekretariát RSK 
zpracuje žebříček reálného čerpání, respektive rozprostření podpory v obcích včetně výše částek. 
 
M. Otta: dotázal se na krácení finančních alokací u jednotlivých integrovaných nástrojů (ITI, 
IPRÚ), týká se to i MAS v Libereckém kraji? 
 

https://databazerap.kraj-lbc.cz/users/sign_in
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J. Doubnerová: uvedla, že snad pouze MAS Podještědí, důvodem byly zpožděné výzvy. Po 
ověření informace se krácení IROP MAS v Libereckém kraji netýkalo. 

5. Informace o činnosti sekretariátu RSK 

Bc. V. Koděrová, Ing. Z. Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, Ing. Jana Vlková  

V. Koděrová přivítala přítomné za sekretariát, zmínila nové kolegyně sekretariátu RSK a omluvila 
přednášející, jenž se nedostavili. Informovala o probíhající putovní výstavě „Otisky EU 
v Libereckém kraji“, nyní se nachází v Semilech a lze ji shlédnout ještě na dalších čtyřech místech 
v kraji. Mezi materiály všichni obdrželi pozvánku. 
 
Na březen připravuje sekretariát v součinnosti s Eurocentrem seminář na téma „EU a audit“. Na 
seminář budou všichni zváni během začátku roku 2020. Nyní jsou v řešení dva termíny. 
 
Omluvila se za nedodání podkladů s harmonogramy vyhlášených výzev a monitoringem čerpání 
dotací, které nebylo možné zpracovat z důvodu neposkytnutí materiálů od MMR.  
 
Se zahájením výstavy probíhal také sběr projektů do RAP, poděkovala za plnění databáze a 
uvedla statistická data v souvislosti s rozdělením projektů do jednotlivých kategorií a jejich 
finanční výše. Propagace databáze stále probíhá, je součástí výstavy, čímž se sekretariát snaží o 
rozšíření povědomí o ni a o plnění informacemi ze strany jejích uživatelů.  
 
V posledním bodě přešla k usnesení. 
 
Usnesení č. 2/4/2019  
Regionální stálá konference Libereckého kraje vyzývá MMR a ŘO jednotlivých operačních 
programů ke zkoordinování kontrolního procesu u projektů podpořených z fondů EU v 
programovacím období 2021 – 2027 a to tak, aby byla jasně stanovena závaznost rozhodnutí 
první kontroly, včetně jeho akceptace ostatními kontrolními orgány. 
 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se hlasování: 0 
 
R. Leistner Kratochvílová: zmínila, že s tímto usnesením plně souhlasí a apelují i ze strany MMR 
na EK o sjednocení kontrol, aby jedna respektovala závěry té předchozí a uvedla, že by se toto 
mohlo podařit prosadit pro další programové období. Poděkovala v souvislosti s touto 
problematikou za podporu v území Libereckého kraje. 
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6. Strategie rozvoje Libereckého kraje, SEA 

Ing. Lukáš Chmel 

Strategii rozvoje Libereckého kraje představil další bod programu Ing. Lukáš Chmel. V úvodu 
zmínil, že připomínky ke strategii lze zasílat do půlnoci 18. 12. 2019. Představil způsob její tvorby, 
na které se podílelo několik zainteresovaných subjektů. Během měsíce listopadu a prosince 
probíhalo její představování veřejnosti, také na všech výborech Zastupitelstva LK. Dokument je 
také zveřejněn na webových stránkách. Na závěr představil časový harmonogram prací se 
strategií v roce 2020. 
 
M. Půta: poděkoval za přípravu celé strategie. 

7. Koncepce Chytřejší kraj 

Ing. Petr Dobrovský  

Představil koncepci Chytřejší kraj, postup při jejím zpracování a projednávání. Zmínil potřebu 
chytrých technologií v souvislosti s růstem nároků dnešní doby. Dále představil Akční plán k této 
koncepci, resp. výběr projektů ve spolupráci s odbory Libereckého kraje a příspěvkovými 
organizacemi. 

8. Pracovní skupina Vzdělávání 

Ing. Leona Patočková  

Ing. Leona Patočková poděkovala za včasné hlasování per rollam, měli díky tomu časovou 
rezervu. Představila aktivity KAP LK, dále tematická setkávání platforem a Naplňování KAP LK II, 
včetně termínů workshopů v roce 2020. Do dalších let mají ambice se více zaměřit na nadané 
žáky základních a středních škol. 
Závěrem pozvala zúčastněné na nadcházející akce. 

9. Pracovní skupina Inovace 

Ing. Vladimír Pachl 
V. Pachl popsal harmonogram Regionálního inovačního programu 2019 a jeho vyhodnocení. O 
program byl velký zájem. Dále představil program 12. jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 
které se konalo 20. 11. 2019. Informoval o zapojení Libereckého kraje do mezinárodních 
platforem – mezinárodní spolupráce v rámci SmAcc II. Dále popsal nový projekt Smart 
Akcelerator II, který je navazující. V závěru uvedl program ze Setkání RIS3 týmů, které se konalo 
v listopadu v Plzni. 



 

6 

Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000199  

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 

Různé 

Pravidelný úkol poskytnout členům RSK zápis z jednání NSK. 

 Úkol Termín Pro 

1. 

Zjistit informaci, jakým způsobem se 
ne/monitoruje bezdomovectví na úrovni LK – 
zjistit a dodat informaci o naplňování. Termín 
úkolu byl prodloužen na následující jednání RSK, 
je potřeba prověřit, jakým způsobem a zda 
monitorují bezdomovectví jiné instituce. 

Do příštího jednání 
RSK 

Sekretariát RSK 

2. Doplnit žebříček reálného čerpání, resp. 
rozprostření v obcích. 

Do příštího jednání 
RSK 

Sekretariát RSK 

3. MASky LK – doplnit projekty do databáze 
projektů MAS skrz databázi RAP 

 MAS LK 

 
 
Příští 22. jednání RSK je naplánováno na 24. 3. 2020 od 10 hodin v budově Krajského úřadu 
Libereckého kraje.  
 
M. Půta poděkoval za účast a ukončil jednání. 
 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Karolína Vičanová 
Zápis schválil předseda RSK LK 
 
V Liberci dne: 18. 12. 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/2020. 
 

https://databazerap.kraj-lbc.cz/users/sign_in
https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2020

