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ZÁPIS 

z 24. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE 

LIBERECKÉHO KRAJE 

16. prosince 2020 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 

Čas zahájení jednání:  10:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  12:45 hodin 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 
Jednání zahájil pan doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci a 
místopředseda Regionální stálé konference Libereckého kraje. Přivítal přítomné členy a 
konstatoval, že z celkového počtu 19 členů RSK je přítomno 11 hlasujících členů. RSK je 
usnášeníschopná. 

1. Schválení programu jednání RSK 

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. seznámil přítomné s programem a vyzval je k případnému 
doplnění navrhovanému programu jednání. 

1. Schválení programu jednání 
2. Kontrola plnění úkolů z 23. jednání RSK LK 30. 9. 2020 
3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK 
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová, Mgr. Ondřej Pergl – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
5. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 

Ing. Radka Loučková Kotasová – Statutární město Liberec 
6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání 

PhDr. Jitka Doubnerová – MAS Frýdlantsko, z. s. 
7. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje 

Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková – sekretariát RSK, 
KÚ LK 

8. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 
Ing. Leona Patočková – Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK 
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9. Pracovní skupina Cestovní ruch 
zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK 

10. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 
Ing. Vladimír Pachl – Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 

Různé 
Diskuse a závěr 

K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky a bylo přijato konsensem. Pan M. 
Brzezina přešel k hlasování. 

Usnesení č. 1/6/2020 

Regionální stálá konference Libereckého kraje schvaluje navrhovaný program jednání. 

Usnesení schváleno konsenzem. 

2. Kontrola plnění úkolů 

Slovo si převzala Ing. Kapalínová, která seznámila přítomné s plněním níže uvedených úkolů 
z 23. jednání RSK LK. 

 Úkol Termín Pro 

1. Zasílání aktualizované podoby seznamu členů 
pracovních skupin 

průběžný úkol 
Zástupci PS RSK 
LK 

2. 
Zaslání finální verze Akčního plánu adaptace na 
změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 
členům RSK LK 

plánovaný termín do 
12/2020 

Sekretariát RSK 
LK 

3. Poskytnout členům RSK LK zápis z jednání NSK pravidelný úkol 
Sekretariát RSK 
LK 

4. 
Informovat na dalších jednáních o průběhu 
tvorby Strategie ITI, případně zasílat její pracovní 
verze 

Do příštího jednání 
RSK LK 

Zástupce 
statutárních 
měst 
zastoupený 
nositelem 
ITI/IPRÚ 

 
Schválení Finální verze Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého 
kraje bylo posunuto na únor příštího roku, tvůrci budou opět přizváni na další jednání RSK LK. 
 
Zápis z NSK zaslán prozatím nebyl, probíhá jeho připomínkování z posledního jednání dne 
24.11.2020. 
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3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK LK  

Mgr. Otta přivítal nové členy RSK LK, kteří se jednání účastní poprvé. V souvislosti s volbami do 
krajského zastupitelstva došlo ke změnám členů a jejich zástupců za Liberecký kraj, a to 
následovně. 
členská 

instituce 
původní člen   nový člen   

  člen funkce, instituce člen funkce, instituce 

kraj Ing. Michal Kříž 

člen rady kraje, řízení 

resortu hospodářského a 

regionální rozvoje, 

evropských projektů a 

územního plánování 

Mgr. Jiří Ulvr 

člen rady kraje, řízení resortu 

hospodářského a regionální 

rozvoje, evropských projektů a 

územního plánování 

kraj 
Ing. Jitka Volfová – 

náhradník 

statutární náměstkyně 

hejtmana, řízení resortu 

ekonomiky, správy majetku 

a informatiky 

Ing. Jan Sviták – náhradník 
statutární náměstek hejtmana, 

řízení resortu dopravy 

kraj 
Ing. Květa Vinklátová – 

náhradník 

členka rady kraje, řízení 

resortu kultury, památkové 

péče a cestovního ruchu 

Ing. Dan Ramzer – 

náhradník 

náměstek hejtmana, řízení resortu 

školství, mládeže, tělovýchovy, 

sportu a zaměstnanosti 

kraj Ing. Jan Sviták 

náměstek hejtmana, řízení 

resortu dopravy, investic a 

veřejných zakázek 

Václav Židek 
člen rady kraje, řízení resortu 

životního prostředí a zemědělství 

kraj 
Mgr. Petr Tulpa – 

náhradník 

náměstek hejtmana, řízení 

resortu školství, mládeže, 

tělovýchovy, sportu a 

zaměstnanosti 

Ing. Jitka Volfová – 

náhradník 

členka Zastupitelstva Libereckého 

kraje 

kraj Mgr. Romana Žatecká 

předsedkyně Výboru 

hospodářského a 

regionálního rozvoje 

Zastupitelstva Libereckého 

kraje 

Mgr. Josef Horinka 

předseda Výboru hospodářského, 

regionálního rozvoje a rozvoje 

venkova Zastupitelstva 

Libereckého kraje 

kraj Osvald Süss 

člen Výboru 

hospodářského, 

regionálního rozvoje a 

rozvoje venkova 

Zastupitelstva Libereckého 

kraje 

bude zvolen 

člen Výboru hospodářského, 

regionálního rozvoje a rozvoje 

venkova Zastupitelstva 

Libereckého kraje 

 
Náhradník člena za Liberecký kraj z řad členů Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a 
rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje bude představen na dalším jednání RSK LK, na 
prosincovém jednání Zastupitelstva Libereckého kraje bude teprve jmenován jako člen do 
Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje. 
Formálně tedy jeho jmenování neproběhlo. 
 
10:10 příchod pana Ing. Ondřeje Svobody. 
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4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová, Mgr. Ondřej Pergl – Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

R. Leistner Kratochvílová pozdravila nové členy RSK LK, zmínila funkci zástupců MMR ČR na 
jednáních v krajích, snaží se zajistit jednotnou úroveň těchto jednání. 

10:12 příchod paní Ing. Ivy Linderové. 

Představila smysl Sekretariátů RSK a změny pro RSK v roce 2021, je zde snaha o navýšení úloh 
RSK pro potřeby území. Probíhá tvorba nové podoby Regionálního akčního plánu, který se nově 
skládá pouze ze 4 témat, pro které budou vyčleněny finanční prostředky. Důležitá je dlouhodobá 
podpora a připravenost jednotlivých projektů, na což je kladen velký tlak. Tento nástroj je nyní 
nejefektivnějším řešením pro čerpání z IROPu. Potřeby sběru dat o projektových záměrech se 
rozšiřují a na národní úroveň se budou předávat informace v jednotné formě dle dané metodiky 
skrz centrální databázi, kterou MMR spouští. Údaje budou sloužit také k tvorbě dlouhodobých 
strategií. Nově také budou stanoveny dvě pozice na RSK (Manažer SRR a Koordinátor HSOÚ), 
budou monitorovat a podporovat území pro naplnění cílů SRR. 

Zmínila, že dle nového statutu se Česká biskupská konference stane členem RSK s hlasovacím 
právem. Doposud tato instituce byla pouze hostem RSK. 

Dále prezentovala aktuality z kohezní politiky 2021–2027 a budoucnost politiky soudržnosti, ČR 
je jedním ze států, který je připraven na nové období. Alokace bude v lednu přidělena a EK bude 
schvalovat konečnou podobu operačních programů. Již jsou známy podmínky, za jakých budou 
operační programy fungovat, je potřeba řešit překryvy mezi jednotlivými tématy. Dne 8. 
prosince 2020 proběhla konference, která veškeré programy představovala, je stále dostupná na 
webových stránkách MMR, chystají se také podcasty, které budou zveřejněny na stránkách 
MMR. 

Integrované teritoriální investice – pro čerpání je zapotřebí mít schválenou Novelu zákona 
č. 248/2000 Sb., která je dosud neprojednána Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Územní 
strategie se připravují, měly by být do února 2021, aby bylo jasné, na které projekty se zaměřit. 
Jsou zde ještě nevyjasněné otázky (např. SEA). U CLLD také pokračují přípravy, MMR ve 
spolupráci s Národní sítí MAS připravilo tým mentorů, který pomáhá s přípravou strategií MAS v 
krajích. Z MMR probíhá nově standardizace MAS, aby byla zajištěna kvalita pro výkon této 
činnosti v území. Rozsah MAS je v ČR téměř 100%. 

O. Pergl si převzal slovo a představil Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 
Finalizace Akčního plánu se o 6 měsíců prodloužila z důvodu zpoždění přípravy budoucího 
programového období EU a od něj se odvíjející tvorby nových operačních programů. V průběhu 
roku 2021 bude nutné finanční rozměr akčního plánu konkretizovat právě o tyto zdroje. Důraz je 

https://www.rsk-lk.cz/aktuality/731-probehla-online-konference-o-nove-podobe-evropskych-fondu-v-ceske-republice-v-pristich-letech
https://www.rsk-lk.cz/aktuality/731-probehla-online-konference-o-nove-podobe-evropskych-fondu-v-ceske-republice-v-pristich-letech
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kladen především na dosažení nových změn, které nebudou duplicitní s aktivitami v jiných 
dokumentech. Představil jednotlivá témata, které jsou přiřazena dle typu území SRR 21+ 
(metropole, aglomerace, regionální centra, HSOÚ) a aktivity pro ně určené. 

R. Leistner Kratochvílová představila tvorbu Národního plánu obnovy. Nyní se za MMR tvoří dvě 
komponenty, jedna je Systémová podpora veřejného investování, která řeší projektovou 
přípravu. V rámci Národního plánu obnovy je potřeba vyčerpat prostředky do roku 2023, je to 
bráno jako vstup pro připravenost na čerpání. Řeší se i propojenost s RSK z důvodu znalosti 
území a možnosti vytipování projektů.  

10:40 přichází Ing. Radka Loučková Kotasová. 

Druhá komponenta je Podpora regenerace Brownfieldů. Vláda schválila 23. 11. 
finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití pro obce a 
kraje pod Státním fondem podpory investic. Řeší se podpora podnikatelských i 
nepodnikatelských využití. MMR navrhuje samostatnou komponentu v rámci Národního plánu 
obnovy Regenerace brownfieldů. Tato komponenta ještě nebyla projednána s EK, je zde 
provazba s předchozí (Systémová podpora veřejného investování). Spolupráce s MPO, možná se 
připojí i více resortů. V SRR je toto téma vlajkovou lodí. Sešlo se více projektů, které je potřeba 
podpořit, potenciál pro podporu je velký a snad se povede získat více prostředků. 

M. Otta doplnil, že je zapotřebí podporovat přípravu velkých projektů směřujících do životního 
prostředí a digitalizace. Nyní se řeší v LK, zda se využije pomoc s projektovou přípravou v rámci 
NPO. Nyní probíhá mapování, apeloval na ostatní, pokud vědí o nějakém dalším velkém projektu 
v těchto tématech, aby včas reagovali a mohl být přidán na seznam. Poté položil dotaz směrem k 
zástupcům za ITI, jaký je harmonogram přípravy strategie ITI a požádal o odpověď v rámci 
prezentace u bodu č. 5. 

R. Loučková Kotasová se omluvila se za pozdní příchod, reagovala na informace k brownfieldům, 
které řeší nyní město Liberec (areál bývalých výstavních trhů). V areálu je spousta dožívajících 
budov, položila dotaz na MMR, zda bude tato podpora i pro města velikostně jako je Liberec a 
poprosila o osobní konzultaci. 

R. Leistner Kratochvílová reagovala, že podpora půjde do celé ČR. Míra dotace nebo 
zvýhodněného úvěru se bude odvíjet od velikosti měst, v lednu příštího roku bude vyhlášena 
výzva pro nepodnikatelské využití brownfieldů. Pokud se jedná o komplikovaný areál, kde 
nebude jen park, bude nutné vyčkat na další výzvu pro podnikatelské využití. Doporučila 
sledovat i MPO, které se na to více zaměřuje. Budou se konat také semináře pro žadatele ze 
strany SFPI. 

I. Pecháčková se dotázala na matici zdrojů a karty příjemců, které byly představeny na Národní 
stálé konferenci. Bylo zde také avizováno, že bude k dispozici přehled ke zdrojům financování 
k jednotlivým cílům Priorit politiky soudržnosti pro příští programové období. Lze ho někde najít? 
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O. Pergl reagoval, že tyto informace byly součástí konference, která proběhla 8. prosince, její 
záznam je k dispozici na webových stránkách DOTACEEU, kde je i brožura ke stažení. 

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

Ing. Radka Loučková Kotasová – Statutární město Liberec 

R. Loučková Kotasová prezentovala aktualizovaná data týkající se čerpání finančních prostředků 
v rámci IPRÚ LBC JBC k 30. 11. 2020 oproti údajům z předchozího jednání. Objem alokace se 
oproti předchozím datům nezměnil. Změnu zaznamenali v žádostech o platbu o 200 mil. Kč a o 
100 mil. Kč v proplacených prostředcích. Nejvíce se daří čerpat na projekty v oblasti vzdělávání. 
V oblasti sociální infrastruktury a dopravní obslužnosti se připravují projektové záměry, nejsou 
doposud v realizaci (Terminál v Jablonci nad Nisou, parkovací dům u budovy Libereckého kraje, 
výstavba sociálních bytů). Představila poslední výzvy do června 2021 - udržitelná mobilita, 
sociální bydlení a ZŠ.  

Zodpověděla dotaz M. Otty a informovala o práci na strategii ITI.  Ve dnech 1. a 3. 12. proběhlo 
první jednání odborných Pracovních skupin – diskuse nad problematickými oblastmi. První 
výstupy z analytické části budou v lednu a poté budou pokračovat s tvorbou návrhové části. 
V březnu/dubnu 2021 by mělo proběhnout další setkání Pracovních skupin. Probíhá také sběr 
projektových záměrů z území. 

M. Otta se dotázal, zda harmonogram ITI je v souladu s harmonogramem MMR, také na vývoj 
projektů tramvajové trati a zda sběr projektových záměrů probíhá průběžně, nebo je stanoveno 
období, kdy se budou zasílat? 

R. Loučková Kotasová reagovala na poslední dotaz, v polovině ledna by měli být všichni 
informováni o sběru dat, v tuto chvíli nezná konkrétní datum. Co se týká tramvajové trati, musí 
ověřit s kolegy. 

R. Leistner Kratochvílová apelovala na včasnou přípravu analytické části. Jedná se o předběžný 
harmonogram a počítá se již nyní se zpožděním. 

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

PhDr. Jitka Doubnerová – MAS Frýdlantsko, z. s. 

J. Doubnerová představila stručný přehled realizace integrovaných strategií v tomto období. 
Většina MAS mají zbývající prostředky v řádu milionů v IROP, v Operačním programu 
Zaměstnanost mají všechny MAS vyčerpané prostředky, nejvíce projektů je v Programu rozvoje 

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/2020/evropske-fondy-po-roce-2020-budoucnost-politik-(1)
https://dotaceeu.cz/getmedia/2caca91a-2182-473b-872d-96268f55b46f/Cile-politiky-soudrznosti-a-tematicke-tabulky.pdf.aspx
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venkova, budou vyhlašovány výzvy i v příštím roce. MAS tento Program hojně využívají a snaží se 
přesouvat prostředky, které zbývají v ostatních opatřeních programového rámce Programu 
rozvoje venkova. Operační program pro Životní prostředí většina MAS nečerpala. V Programu 
rozvoje venkova by v roce 2022 mělo být rozdělováno 2/7 alokace z dalšího období podle 
podmínek z tohoto období, budou také vyhlášeny nějaké výzvy v roce 2022 v tomto programu. 
Část MAS mají schválenou standardizaci pro následující programové období. 

Dále informovala o MAP 2 a MAP 3 v Libereckém kraji, první bude LAG Podralsko. MAS Achát a 
MAS Přiďte pobejt. Oblast vzdělávání je nejlépe zpracovanou částí, daří se všude. MAS jsou 
aktivní v této oblasti, v této době podporovaly školy v online vyučování (sháněly počítače nebo 
doučování). 

M. Černý poděkoval za činnost MAS, které podporují území. Apeloval na zástupce MMR o 
zmírnění podmínek pro získání dotace, aby to nebylo tak složité. Celková administrace žádosti je 
problém pro případné žadatele o dotace a není v jejich silách hlídat detailní administraci. 

R. Leistner Kratochvílová reagovala, že její kolegové definují podmínky, aby byly kontrolovatelné 
a srozumitelné. Přislíbila předání tohoto dotazu kompetentním kolegům, pokud pan Černý zašle 
emailem konkrétní podklad, co jim dělá nejvíce problémů. 

M. Černý zmínil, že problémem je celková administrace od A do Z (veškeré popisy 
k nakupovaným položkám). 

M. Otta doplnil, že v novém dotačním období bude podporována mimo jiné oblast komunitní 
energetiky a vysokorychlostního internetu v území (např. v rámci Modernizačního fondu nebo 
Národního plánu obnovy). Liberecký kraj se do budoucna bude také zaměřovat na tato témata. 
Dotázal se, zda MAS mají ambice se těmto tématům věnovat a zda je to pro ně zajímavé? 

J. Doubnerová reagovala, že nad těmito tématy probíhají nyní schůzky s Národní sítí MAS, která 
poskytne více informací. Jedná se o nová témata, těžká, MAS mohou být jejich nositelem. 

O. Pergl se vyjádřil, že komunitní energetice se věnují dvě aktivity Akčního plánu, kam půjde 
velké množství prostředků z Modernizačního fondu (na zpracování místních energetických 
koncepcí a jejich naplňování podporou konkrétních opatření). 

M. Otta nabídl případnou pomoc MAS od Libereckého kraje, např. v přenosu informací. 

7. Informace o činnosti sekretariátu RSK LK 

Ing. Z. Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková 

11:10 odchází Ing. Sviták. 

M. Otta seznámil s novou podobou Regionálního akčního plánu Libereckého kraje, který se nově 
věnuje pouze čtyřem tématům (Deinstitucionalizace sociálních služeb, Silnice II. třídy, Střední 
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školství a speciální školství, Zdravotnická záchranná služba). Pracovní verze byly zaslány členům 
RSK LK současně s podklady na toto jednání. Nastínil průběh tvorby jednotlivých částí a způsob, 
jakým se zpracovávají seznamy projektů. V termínu do 29. ledna 2021 bude Sekretariát RSK LK 
zasílat pracovní verze dokumentu na Ministerstvo pro místní rozvoj. Poté přešel k hlasování. 

Usnesení č. 2/6/2020 

Regionální stálá konference Libereckého kraje bere na vědomí aktuální verzi dokumentu 
Regionální akční plán Libereckého kraje pro témata Střední školství a speciální školství, Silnice 
II. třídy, Deinstitucionalizace sociálních služeb a Zdravotnická záchranná služba, a to včetně 
seznamů projektových záměrů. 

Usnesení nabývá na účinnosti 16. 12. 2020. 

Usnesení schváleno konsenzem. 

Z. Kapalínová si převzala slovo a představila další novinky ze Sekretariátu RSK LK. Výstava Otisky 
EU v Libereckém kraji pokračuje ve svém putování po kraji, nově navštíví také Nový Bor, 
Kamenický Šenov a Cvikov. Další místa a termíny budou postupně zveřejněny na webových a 
facebookových stránkách RSK LK. Nabídla členům možnost výstavu převézt na jimi určené místo. 

Plánované semináře byly díky pandemii opět přesunuty, prozatím na předem neurčité datum. 
Z důvodu pozdního zaslání podkladů pro tvorbu Monitoringu čerpání dotací EU v Libereckém 
kraji a Harmonogramu aktuálních výzev Operačních programů ze strany Ministerstva pro místní 
rozvoj nebyly zpracovány jejich aktualizace pro toto jednání.  

8. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 

Ing. Leona Patočková – Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK 

L. Patočková navázala na informace o Regionálním akčním plánu Libereckého kraje, konkrétně 
na část Střední školství a speciální školství, na kterém pracovní skupina spolupracuje a také ji 
schvaluje. Shrnula informace, které pracovní skupina během uplynulých jednání dostala 
k dokumentu RAP LK a také výsledné podněty k prioritizaci projektů, které jsou přílohou 
dokumentu. Došlo k rozdělení projektů dle čtyř prioritních skupin dle jejich komplexnosti a 
velikosti, o kterém pracovní skupina bude nadále hlasovat na dalším jednání. Následovat bude 
také znovuoslovení škol k určení interní prioritizace svých projektových záměrů. 

Představila obsah jednání pracovní skupiny pro nadcházející rok, respektive harmonogram od 
určení prioritizace projektových záměrů až po finální schválení dokumentu RAP LK. Dle nynějších 
odhadů se jako datum schválení jeví květen 2021. 

M. Otta poděkoval za shrnutí informací, připomenul svou nabídku konzultace postupu tvorby 
RAP LK a výběru projektů s Ministerstvem pro místní rozvoj, aby tento postup byl 
nediskriminační a transparentní. Z hlediska harmonogramu reagoval pozitivně, v červnu bude 
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RAP LK schvalovat RSK LK, v druhé polovině roku budou také známy jednotlivé alokace. 
Připomněl, že klíčový (závazný) bude podíl ERDF u způsobilých výdajů jednotlivých projektů. 

11:42 odchází Mgr. Josef Horinka. 

9. Pracovní skupina Cestovní ruch 

Mgr. Bc. Martin Féna – zástupce odboru kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu KÚ LK 

M. Féna předem omluvil kolegu Šepse, z důvodu jeho účasti na jednání Sdružení pro rozvoj 
cestovního ruchu Libereckého kraje, který měl informace prezentovat. Zhodnotil čísla ze 
statistiky návštěvnosti Libereckého kraje ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2020, v meziročním podílu 
českých turistů kraj stoupl o jednu příčku a stal se pátým nejvíce navštěvovaným krajem v ČR. 

11:45 odchází PhDr. Jitka Doubnerová. 

Dále prezentoval přípravy na restart oboru a nástroje pro zvýšení návštěvnosti, které plánují 
spustit v roce 2021. Liberecký kraj si nechal vypracovat Analýzu vnímání značky "Liberecký 
kraj" ve formě BRAND AUDITU od společnosti Behavio. Dotazování probíhalo pomocí 
kvantitativního výzkumu, formou CAWI. Sběr dat probíhal od 6. do 9. listopadu 2020. 
Výsledky analýzy naleznete na tomto odkazu. 

Průběžně také probíhá modernizace turistického portálu www.liberecky-kraj.cz, byla 
spuštěna anglická mutace webu, doplněna také polská a německá, úprava homepage, 
vytvoření plánovače výletů atd. Klíčovým nástrojem propagace pro rok 2021 budou sociální 
sítě, pro které byl navýšen rozpočet. Liberecký kraj také plánuje využití influencer marketingu 
pro tři velké kampaně, které budou propagovat konkrétní témata. Stěžejním tématem je také 
propagace značky Křišťálové údolí. Další formou marketingové propagace je například také 
kongresová turistika. 

V listopadu byl potvrzen zájem Libereckého kraje o zapojení se do projektu z programu 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, cílem je především společná 
propagace cykloturistických a pěších tras. 

11:54 odchází Jiří Černý. 

M. Otta poděkoval za příspěvek a doplnil, že se v oblasti cestovního ruchu budeme snažit 
rozvíjet téma „Liberecký kraj sobě“ (podpora regionálních výrobců a výrobků). Nyní cítíme, s 
ohledem na aktuální covidovou situaci, největší potřebu pomoci výrobcům rozvíjet jejich 
podnikání a prodej, a zároveň to propojit například s turismem (například s konceptem 
„Křišťálové údolí“). 

 

https://www.liberecky-kraj.cz/redakce/index.php?clanek=271978&slozka=198140&lanG=cs&xuser=397369147304680021
http://www.liberecky-kraj.cz/
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10. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 

Ing. Vladimír Pachl – Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 
KÚ LK 

Pracovní skupina na svém prosincovém jednání schvalovala Regionální inovační program 
Libereckého kraje, respektive výsledky hodnocení projektů předložených do výzvy v roce 2020. 
V. Pachl prezentoval přehled předložených a podpořených žádostí. 

Představil také projekt „Digital Innovation hub Nothern and Eastern Bohemia“. Jedná se o 
projektový záměr Evropského digitálního hubu v Libereckém kraji, byla podána projektová 
žádost do Nominační výzvy MPO. 

Informoval o žádosti podané KNL a.s. o asistenční voucher na podporu přípravy mezinárodního 
projektu pro využití nanotechnologií při vývoji antimikrobiálních personifikovaných materiálů k 
uvolnění protizánětlivých léčiv přímo do rány. 

26. listopadu proběhla výroční konference RIS3 fórum v online prostředí s podtématem 
Cirkulární ekonomika – šance pro Liberecký kraj. Cílem této konference je seznámit veřejnost s 
inspirativními tématy. 

12:11 odchází paní Ing. Iva Linderová. 

V závěru zmínil také průběh připravenosti inovačního webu 1012+, který by měl být do konce 
prosince předán a v průběhu ledna spuštěn jeho provoz. O jeho spuštění budeme členy RSK LK 
informovat. 

 

Různé  

 
M. Otta zmínil přidání finální tištěné verze Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 – 2027 do 
podkladů, kterou členové obdrželi na jednání. V lednu 2021 vejde tato strategie v platnost. 
Termín dalšího zasedání je plánováno na březen 2021, forma konání bude včas upřesněna. 

J. Ulvr si převzal slovo a poděkoval všem za účast a přípravu 24. jednání RSK LK. 

M. Brzezina poděkoval také zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj za účast na dnešním 
jednání a ve 12:45 jednání ukončil. 
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 Úkol Termín Pro 

1. 
Zaslání finální verze Akčního plánu adaptace na 
změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 
členům RSK LK. 

plánovaný termín 
02/2021 

Sekretariát RSK 
LK 

2. Poskytnout členům RSK LK zápis z jednání NSK. pravidelný úkol 
Sekretariát RSK 
LK 

3. 
Informovat na dalších jednáních o průběhu 
tvorby Strategie ITI, případně zasílat její pracovní 
verze. 

do příštího jednání 
RSK LK 

Zástupce 
statutárních 
měst 
zastoupený 
nositelem 
ITI/IPRÚ 

4. Zaslat členům RSK LK informaci o spuštění 
inovačního webu 1012+. 

leden 2021 
Sekretariát RSK 
LK 

 
Příští 25. jednání RSK LK je naplánováno na březen 2021. O konkrétním datu, čase a formě/místě 
konání Vás budeme včas informovat.  
 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Karolína Vičanová, DiS. 
Zápis schválil místopředseda RSK LK 
 
V Liberci dne: 16. 12. 2020 
 
 
             
        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/2020. 

https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2020

