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ZÁPIS 

z 25. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE 

LIBERECKÉHO KRAJE 

24. března 2021 

ONLINE V APLIKACI MICROSOFT TEAMS 

Čas zahájení jednání:  11:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  13:15 hodin 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 
Jednání zahájil předseda Regionální stálé konference Libereckého kraje Martin Půta. Přivítal 
přítomné členy a konstatoval, že z celkového počtu 19 členů RSK LK je přítomno 15 hlasujících 
členů. RSK LK je usnášeníschopná. 

1. Schválení programu jednání RSK LK 

M. Půta přešel k programu a vyzval členy k případnému doplnění navrhovanému programu 
jednání před jeho schvalováním. 

1. Schválení programu jednání 
2. Kontrola plnění úkolů z 24. jednání RSK LK 16. 12. 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 

9. Pracovní skupina Cestovní ruch 
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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 
11. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 

Mgr. Zuzana Palečková – Agentura pro sociální začleňování 
12. Chytřejší kraj 

Mgr. Michael Otta – KÚ LK 
13. Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. – Nature Systems 
Různé 
Diskuse a závěr 

K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky. Členové přešli k hlasování. 

Usnesení č. 1/1/2021 
Regionální stálá konference Libereckého kraje schvaluje navrhovaný program jednání. 

Usnesení schváleno konsenzem. 

2. Kontrola plnění úkolů 

Slovo si převzal Mgr. Otta, který seznámil přítomné s plněním níže uvedených úkolů 
z 24. jednání RSK LK. 

 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 

 
Finální verze Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje byla 
členům RSK LK zaslána 24. 2. 2021, zápis z NSK, která se konala dne 24. 11. 2020 byl členům 
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zaslán dne 4. ledna 2021 a 15. 2. 2021 byla členům zaslána informace o spuštění inovačního 
webu 1012+. 

Informace o průběhu tvorby Strategie ITI jsou součástí bodu programu Integrovaný plán rozvoje 
území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou. 

3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK LK  

V souvislosti s personálními změnami došlo k renominaci některých členů, změny uvedl M. Půta 
dle tabulky přiložené níže. 
 
 změny v nominacích k 24. 03. 2021  
     

členská 
instituce 

původní člen nový člen 

člen funkce, instituce člen funkce, instituce 

kraj 
Ing. Ivana 
Ptáčková 

krajský RIS3 manažer 
Smart akcelerátor II 

Libereckého kraje, Krajský 
úřad Libereckého kraje 

Ing. Vladimír 
Pachl 

krajský RIS3 koordinátor 
Smart akcelerátor II 

Libereckého kraje, Krajský 
úřad Libereckého kraje 

členská 
instituce 

původní náhradník nový náhradník 

náhradník funkce, instituce náhradník funkce, instituce 

kraj Osvald Süss 

člen Výboru hospodářského 
a regionálního rozvoje 

Zastupitelstva Libereckého 
kraje 

Ing. Iva 
Jirmanová 

členka Výboru 
hospodářského, 

regionálního rozvoje a 
rozvoje venkova 

Zastupitelstva Libereckého 
kraje 

kraj 
Ing. Vladimír 

Pachl 

krajský RIS3 koordinátor 
Smart akcelerátor II 

Libereckého kraje, Krajský 
úřad Libereckého kraje 

Ing. Martina 
Pšeničková 

krajský RIS3 manažer Smart 
akcelerátor II Libereckého 

kraje, Krajský úřad 
Libereckého kraje 

 
Změna v programu z důvodu problému s technikou, původní bod 4 se mění na bod 5 a bod 5 se 
posouvá na bod 4. 

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

Mgr. Barbara Steinzová – Zástupce statutárních měst zastoupený nositelem 
IPRÚ 

B. Steinzová prezentovala výsledky čerpání IPRÚ LBC – JBC. Představila výzvy IPRÚ pro rok 2021, 
do 30. 3. probíhá přepočítání alokace z důvodu možnosti přesunu prostředků mezi cíli/aktivitami, 
a to tak, aby bylo možné vyčerpat vše. Poté proběhne vyhlášení posledních výzev do 06/2021 
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(zbývající alokace ve výši 340 mil. Kč)  – Výzva udržitelná mobilita – bezpečnost, telematika, P+R; 
Výzva sociální bydlení; Výzva vzdělávání. 

Příprava ITI 2021+ stále probíhá, v současné chvíli jednají aglomerace o rozdělení alokace z OP. 
První výstupy z analytické části jsou již nyní k dispozici, návrhová část se tvoří, v průběhu dubna 
by se měly sejít pracovní skupiny k jejímu připomínkování a k vytvoření kritérií pro výběr 
projektů do ITI (03–06/2021). Předvýzva pro sběr projektových záměrů je plánována na 04–
06/2021, příprava programových rámců v termínu 06–08/2021. Schválení ITI na MMR by mělo 
proběhnout v 1–2 Q/2022. 

M. Půta poděkoval za hledání náhradních projektů za Jablonecký terminál, aby byla alokace 
vyčerpána. 

P. Roubíček doplnil důvody o rozhodnutí posunu realizace terminálu parkovacího domu a 
revitalizace jeho okolí v Jablonci nad Nisou. Riziko nestihnutí zahájení provozu v termínu do 1. 7. 
2023 bylo vysoké. Realizace proběhne v dalším operačním období v rámci prostředků z IROP. 

M. Půta poděkoval za informace a vyjádřil pochopení pro toto rozhodnutí. 

5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

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

R. Leistner Kratochvílová představila hlavní závěry z jednání, které proběhlo mezi paní ministryní 
a hejtmany. Dále informovala o návrhu Národního plánu obnovy a o jednotlivých komponentách 
MMR (4.1 Systémová podpora veřejných investic a 2.8 Regenerace brownfieldů). Apelovala na 
připomínkování návrhu ze strany krajů, které je stále možné. Představila výši podpory 
komponent pro přípravu projektů a návrh implementace způsobu výběru projektů. Téma 
brownfieldů řeší MMR také aktivně s náměstkyní města Liberec. 

Podařilo se fixovat finanční prostředky na jednotlivé operační programy. Alokace jsou stanoveny 
rozhodnutím vlády. Dále představila harmonogram dopracování a předložení klíčových 
dokumentů 21–27 dle usnesení vlády 233/2021. Ministerstvo připravilo k tématu možností 
evropských fondů celkem 11 podcastů, k dispozici jsou na webových stránkách dotaceeu.cz. 

11:39 odchází Ing. Iva Linderová 

Informační systém projektových záměrů je nyní ve finální fázi, měl by sloužit pro kontinuální 
sběr a správu projektových záměrů. Data ze systému tak může využívat krajská i národní úroveň. 
Ke zhlédnutí je na www.projektovezamery.cz. Sekretariáty RSK LK plánují semináře 
k představení databáze do území. 

https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty
http://www.projektovezamery.cz/
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Koncepce Smart Cities má ambici motivovat města k využívání smart řešení. Vznikají přidružené 
aktivity jako je např. Smart Village nebo projekt Smart Česko II. Struktura celé koncepce stojí na 
třech hlavních pilířích, pro každý z cílů jsou definovány tematické komponenty. V závěru zmínila 
také zdroje financování těchto řešení. 

J. Doubnerová se dotázala, zda v nové databázi projektových záměrů bude také možný náhled 
připravovaných projektových záměrů v území pro Místní akční skupiny? 

R. Leistner Kratochvílová poděkovala za dotaz, bude se jednat spíše o dohodu se sekretariátem 
RSK. V rámci databáze bude možné pro určité typy subjektů vytvořit náhledové role, nyní je 
hotová prozatím základní struktura databáze. Přislíbila, že s tímto podnětem budou nadále 
pracovat. 

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

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

J. Doubnerová představila způsob implementace stávajícího období – MAS budou většinou 
vyhlašovat výzvy v IROPu na opatření zaměřené na infrastrukturu vzdělávání a v dopravě. Jedná 
se o zbytkové alokace nebo o přesuny z jiných opatření, kde se podařilo žadatelům ušetřit 
nějaké finance. U OPZ nové výzvy nebudou, většina má vyčerpáno nebo nedočerpáno. PRV 
budou čerpat všechny MAS, OP ŽP běží u dvou MAS, financování plánováno prozatím do roku 
2023. 

Představila stav přípravy SCLLD na roky 2021–2027 u jednotlivých MAS, strategie jsou 
připravené a během jara by měly být schváleny. 

MAS také poslaly k dispozici příklady dobré praxe, některé včetně ukázek – k prohlédnutí na 
webových stránkách RSK LK. Část aktivit souvisí s mapováním v oblasti vzdělávání, podklady úzce 
souvisí také s oblastí sociální, neboť práce se školami poukazuje na to, že je potřeba pracovat 
s celými rodinami a mapovat také jejich sociální podmínky. Na Frýdlantsku se to projevilo skrz 
analýzu školní neúspěšnosti v základních školách. 

11:58 odchází Jiří Černý 

7. Informace o činnosti sekretariátu RSK LK 

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

Z. Kapalínová stručně představila body, které je nutné schválit na dnešním jednání – Výroční 
zprávu RSK LK, Zprávu o naplňování RAP LK a Stanoviska RSK k vymezení území realizace dopadu 
MAP. Z. Kapalínová konstatovala, že počet online přítomných hlasujících členů je nyní 13. 

https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2021/227-25-jednani-rsk/743-25-jednani-rsk
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/MPI-Fr%C3%BDdlantsko-II.pdf
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12:01 odchází Mgr. Barbara Steinzová 

NÁVRH USNESENÍ Č. 2/1/2021 
Regionální stálá konference schvaluje Výroční zprávu Regionální stálé konference Libereckého 
kraje za rok 2020 platné ke dni 24. 3. 2021. 

pro: 11 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 2 

NÁVRH USNESENÍ Č. 3/1/2021 
Regionální stálá konference schvaluje Zprávu o naplňování Regionálního akčního plánu 
Libereckého kraje za rok 2020 platné ke dni 24. 3. 2021. 

pro: 12 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 1 

NÁVRH USNESENÍ Č. 4/1/2021 
Regionální stálá konference schvaluje vymezení jednotlivých území pro realizaci Místních 
akčních plánů III a jejich oprávněné žadatele v tomto složení: 
MAP Železnobrodsko: Držkov, Jílové, Koberovy, Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, 
Vlastiboř, Zásada, Železný Brod 

Žadatel: MAS Achát z.s. 
pro: 13 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 0 

NÁVRH USNESENÍ Č. 5/1/2021 
Regionální stálá konference schvaluje: vymezení jednotlivých území pro realizaci Místních 
akčních plánů III a jejich oprávněné žadatele v tomto složení: 
MAP Tanvaldsko: Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, 
Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice 

Žadatel: MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. 
pro: 13 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 0 
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NÁVRH USNESENÍ Č. 6/1/2021 

Regionální stálá konference schvaluje vymezení jednotlivých území pro realizaci Místních 
akčních plánů III a jejich oprávněné žadatele v tomto složení: 

MAP Jablonecko: Bedřichov, Dalešice, Frýdštejn, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Josefův 
Důl, Lučany nad Nisou, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce 
nad Nisou  

Žadatel: MAS Podještědí, z.s 
pro: 13 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 0 

NÁVRH USNESENÍ Č. 7/1/2021 

Regionální stálá konference schvaluje vymezení jednotlivých území pro realizaci Místních 
akčních plánů III a jejich oprávněné žadatele v tomto složení: 
MAP Liberecko: Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, 
Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, 
Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová 
Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod 
Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava 

Žadatel: MAS Podještědí, z.s.  
pro: 13 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 0 

NÁVRH USNESENÍ Č. 8/1/2021 

Regionální stálá konference schvaluje vymezení jednotlivých území pro realizaci Místních 
akčních plánů III a jejich oprávněné žadatele v tomto složení: 
MAP Frýdlantsko: Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Habartice, Hejnice, 
Heřmanice, Horní Řasnice, Frýdlant, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně 
Libverda, Pertoltice, Nové Město pod Smrkem, Raspenava, Višňová 

Žadatel: MAS Frýdlantsko z.s. 
pro: 13 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 0 
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NÁVRH USNESENÍ Č. 9/1/2021 

Regionální stálá konference schvaluje vymezení jednotlivých území pro realizaci Místních 
akčních plánů III a jejich oprávněné žadatele v tomto složení: 
MAP Turnovsko: Čtveřín, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, 
Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, 
Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, 
Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, 
Troskovice, Turnov, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov 

Žadatel: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 
pro: 13 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 0 

NÁVRH USNESENÍ Č. 10/1/2021 

Regionální stálá konference schvaluje vymezení jednotlivých území pro realizaci Místních 
akčních plánů III a jejich oprávněné žadatele v tomto složení: 
MAP Jilemnicko: Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, 
Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Martinice v Krkonoších, Levínská 
Olešnice, Mříčná, Paseky nad Jizerou, Peřimov, Poniklá, Rokytnice nad Jizerou, Roztoky u 
Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice v Krkonoších, Vysoké nad Jizerou 

Žadatel: MAS "Přiďte pobejt!" z. s. 
pro: 13 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 0 

NÁVRH USNESENÍ Č. 11/1/2021 

Regionální stálá konference schvaluje vymezení jednotlivých území pro realizaci Místních 
akčních plánů III a jejich oprávněné žadatele v tomto složení: 
MAP Semilsko: Bělá, Benešov u Semil, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bystrá nad Jizerou, Háje nad 
Jizerou, Chuchelna, Jesenný, Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, 
Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, Semily, Slaná, Stružinec, Syřenov, Veselá, Záhoří 

Žadatel: MAS Brána do Českého ráje z.s. 
pro: 13 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 0 
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12:11 odchází Bc. Lena Mlejnková. 

Putovní výstava Otisky EU v Libereckém kraji vlivem přetrvávajícího nouzového stavu prozatím 
stále zůstává v Turistickém informačním centru v Novém Boru, a to minimálně do konce dubna. 
Poté by měla navštívit Kamenický Šenov, Cvikov, atd. V případě zájmu stále platí nabídka 
sekretariátu o umístění výstavy v kterýchkoliv prostorách. 

Dále seznámila s plánovanými akcemi pro rok 2021. Seminář pro studenty stále nemá pevně 
stanovený termín, bude se konat prezenčně, co nejdříve to bude možné. Sekretariát plánuje 
také online semináře, a to např. k představení nového systému projektových záměrů nebo k 
novým operačním programům. Opět platí i zde možnost uspořádání semináře či workshopu pro 
účely pracovních skupin na libovolné téma spojené s dotacemi. 

Na webových stránkách RSK LK je jako tradičně k dispozici také Monitoring čerpání dotací EU 
v LK a Harmonogramy aktuálních výzev jednotlivých operačních programů. 

8. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 

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

L. Patočková představila stručný přehled termínů v souvislosti s projektem KAP LK II a NAKAP LK 
II, veškeré informace jsou také k dispozici na webu www.edulk.cz. V rámci PS Vzdělávání 
proběhlo již 15. jednání, kde se schvaloval Statut PS VZD. V rámci finalizace dokumentu RAP LK 
proběhlo seznámení s interní prioritizací projektových záměrů předkladatelů a proběhla diskuse 
o kritériích pro prioritizaci uvnitř skupin A-D. Pracovní skupina stále jedná o zařazení záměru 
nově vznikající Střední školy Jana Blahoslava. Termín pro schválení RAP LK na RSK je 06/2021. 

9. Pracovní skupina Cestovní ruch 

Ing. Lidie Vajnerová, MBA - Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v 
Libereckém kraji 

Zástupkyně pracovní skupiny Cestovní ruch prezentovala statistické ohlédnutí za rokem 2020. 
V Libereckém kraji nebyl zaznamenán velký pokles v počtu ubytovaných v mezikrajském 
srovnání. Zmínila situaci v době pandemie, propagováno bylo např. Křišťálové údolí, Skryté 
skvosty nebo online kampaň s tipy na výlety Na čerstvý vzduch. Seznámila také s formami 
propagace (omezují se tištěné materiály, pozornost věnovaná především sociálním sítím). 
Reklama soustředěná na méně známé turistické cíle, v Jizerských horách snaha o propagaci 
udržitelného turistického ruchu. 

Pro další plány a cíle v roce 2021 má LK rozpočet 10,7 mil. Kč na podporu cestovního ruchu. 
4,4 mil. jsou připraveny v dotačním fondu, z čehož 3 mil. jsou vyčleněny na výstavbu 

https://www.rsk-lk.cz/images/monitoring_cerpani_ESIF_03_2021.pdf
https://www.rsk-lk.cz/images/monitoring_cerpani_ESIF_03_2021.pdf
https://www.rsk-lk.cz/vyzvy/planovane
http://www.edulk.cz/
https://crystalvalley.cz/
https://www.liberecky-kraj.cz/redakce/index.php?dr=27709&xuser=985245264532268030&lanG=cs
https://www.liberecky-kraj.cz/redakce/index.php?dr=27709&xuser=985245264532268030&lanG=cs
https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/28094-na-cerstvy-vzduch-kolem-komina.html
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karavanových stání (apelovala na zástupce obcí, aby využili připravený program), 1 mil. Kč na 
podporu řemeslné a zážitkové turistiky a 0,4 mil. Kč na podporu nadregionálních témat 
cestovního ruchu. 

L. Vajnerová poděkovala za podporu cestovního ruchu hejtmanem LK u paní Schillerové. 

M. Půta doplnil, že cestovní ruch je bohužel opomíjenou součástí ekonomiky kraje. 

Proběhla změna v programu z důvodu snižujícího se počtu členů s hlasovacím právem na jednání 
a nutnosti schválení usnesení, které je v původním bodě programu č. 12. Ten bude projednán 
přednostně jako bod 10. 

10.  Chytřejší kraj 

Mgr. Michael Otta – KÚ LK 

M. Otta představil aktuality v tématu Chytřejší kraj, a především Výroční zprávu, která byla 
zaslána členům RSK LK s podklady na jednání. Seznámil s jejím obsahem a strukturou, která 
zahrnuje sledování trendů a zkušeností (skrz databázi zdrojů SMART), komunikaci a budování 
partnerství (prezentace tématu, chytré projekty), koordinaci vlajkových projektů (v tuto chvíli 
8+1), monitoring a vyhodnocení akčního plánu (plnění indikátorů a hodnocení dosavadních 
kroků) a aktualizaci zásobníku projektů. 

Dále podal konkrétnější informace o všech výše zmíněných 8 vlajkových projektech, jaký byl 
jejich dosavadní průběh a také plány na rok 2021. Představil také jeden projekt, který nebyl 
zařazen do koordinačních aktivit, přesto práce běží i mimo Akční plán. 

Veškeré informace jsou také součástí webových stránek Libereckého kraje, a to na www.kraj-
lbc.cz/chytrejsi-kraj nebo na novém portálu 1012+ pod www.1012plus.cz/cs/projekty . 

S. Doleželová (MMR) vyjádřila nadšení z Koncepce a Akčního plánu Chytřejší kraj, ocenila 
vizionářský nádech obou dokumentů a označila Liberecký kraj za možného budoucího autora 
dobré praxe v tomto tématu. 

M. Půta poděkoval a poté přešel k hlasování. 

NÁVRH USNESENÍ Č. 12/1/2021 

Regionální stálá konference Libereckého kraje po projednání bere na vědomí Výroční zprávu 
Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2020, včetně plánu aktivit na 
další období pro jednotlivé pilotní projekty. 

pro: 12 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 0 

http://www.kraj-lbc.cz/chytrejsi-kraj
http://www.kraj-lbc.cz/chytrejsi-kraj
http://www.1012plus.cz/cs/projekty
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11.  Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 

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

Pracovní skupina pořádala již 16. jednání Rady pro výzkum vývoj a inovace v Libereckém kraji. 
V rámci tohoto jednání projednávala Regionální inovační program 2021 a jeho podmínky. Nyní je 
alokace tohoto programu je 2 733 000 Kč, příjem žádostí do tohoto programu je 1. 5. – 
16. 6. 2021. 

Dále se projednával jeden ze strategických projektů – Projekt Digital Innovation hub Nothern 
and Eastern Bohemia. Žádost v rámci Nominační výzvy do českého seznamu Evropských center 
pro digitální inovace byla úspěšná, aktuálně probíhá upřesnění podmínek výzvy EK ve spolupráci 
s MPO a příprava podkladů pro žádost a navazování přeshraničních kontaktů. 

Představil připravované projekty z oblasti vzdělávání, a to Juniorní centrum kybernetické 
bezpečnosti, Využití moderních technologií v odborném vzdělávání, ELEKTRO LAB, Nadační fond 
LISTEM 21 a Soutěž na rozvoj technických a podnikatelských dovedností žáků 8. a 9. tříd ZŠ. 

Podpora podnikatelského a inovačního prostředí v LK probíhá také skrz platformu Digitalizace, 
nebo například skrz připravovanou akci Den klastrů, která představí příklady realizace projektů 
z tohoto odvětví, jejich výsledky a aplikaci v praxi. 

12.  Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 

Mgr. Zuzana Palečková – Agentura pro sociální začleňování 

Předsedkyně pracovní skupiny Z. Palečková prezentovala aktuální činnosti, nyní pracují na 
Strategii sociálního začleňování. Online setkání jsou rozdělena do tematických oblastí, které 
navazují na datové analýzy. Rádi by využili také nabídku sekretariátu na uspořádání semináře. 

Proběhl Kvantitativní sběr dat v oblasti bydlení na úrovni obcí v LK. Pracovní skupina se shodla 
na tom, že sociální bydlení je prioritní oblastí, které se chtějí věnovat a nemají v tomto ohledu 
dostatek dat. RSK LK poskytlo finanční krytí pro tento sběr. Představila výstupy toho sběru, 
závěrečná zpráva je k dispozici ke shlédnutí pod tímto odkazem: https://odbor-socialni.kraj-
lbc.cz/getFile/case:show/id:1089688/2021-01-15%2014:07:49.000000.  

Na prosincovém jednání pracovní skupiny byly představeny výstupy z dotazníkového šetření 
bydlení v obcích LK, na programu zástupci z TUL představili zajímavý výzkum – Rozdíly 
v příjmech obyvatel v obcích LK.  

12:40 odchází PhDr. Kateřina Sadílková, MBA 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1089688/2021-01-15%2014:07:49.000000
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1089688/2021-01-15%2014:07:49.000000
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Představila obsah únorového jednání a harmonogram nadcházejících jednání. Probíhá 
spolupráce s PS vzdělávání, a to v důsledku souvislosti se schůzkou k tématu Inkluzivní 
vzdělávání, která proběhne online 6. dubna. Na podzim 2021 by měla být přijata Strategie 
sociálního začleňování, od které se budou následně odvíjet další aktivity. 

12:55 odchází Ing. Radka Loučková Kotasová 

M. Otta doplnil, že nyní kraj jedná s Ministerstvem ŽP o nastavení nových kotlíkových dotací pro 
nadcházející programové období, v tomto tématu budou také spolupracovat s pracovní 
skupinou. 

13.  Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách 
Libereckého kraje 

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. – NATURE SYSTEMS – zpracovatel  

Akční plán adaptace na změnu klimatu představil jeden z jeho zpracovatelů, který připomněl 
důvod vzniku dokumentu a také jeho analytickou část, která byla představena na předchozím 
jednání. Tento dokument byl členům RSK LK zaslán před jednáním s podklady, k dispozici je také 
na https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/sucho-a-retence-vody. Seznámil se strukturou akčního 
plánu, který má jak analytickou část, tak strategickou/návrhovou část. Z analytické části vychází 
SWOT analýza. Vzniklo rovněž manažerské shrnutí dokumentu, které je přístupné pro širokou 
veřejnost. 

12:56 odchází Ing. Dan Ramzer, Ing. Jan Sviták 

13:00 odchází Ing. Lidie Vajnerová, MBA 

13:03 odchází Ing. Radana Kratochvílová 

13:05 odchází Ing. Vladimír Pachl 

Dále prezentoval přehled oblastí, cílů a opatření pro jednotlivé oblasti napříč akčním plánem. 
Implementace Akčního plánu bude probíhat skrz koordinátora, komisi pro změnu klimatu a také 
pracovní skupiny, které nyní ještě nejsou ustanoveny. Je nezbytný častější monitoring, než je 
obvyklé, neboť se zavádí nový dokument svého druhu. 

M. Otta poděkoval za informace k tomuto tématu, doplnil, že řada věcí navazuje i na Koncepci 
Chytřejšího kraje. 
 

Různé  

 
M. Otta zmínil termín dalšího zasedání, které je plánováno na 23. červen 2021, jeho forma bude 
včas upřesněna. 

https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/sucho-a-retence-vody
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13:13 odchází PhDr. Jitka Doubnerová 

J. Ulvr si převzal slovo a poděkoval všem za účast a přípravu 25. jednání RSK LK. 

M. Otta poděkoval všem za účast na dnešním jednání a ve 13:15 jednání ukončil. 

 

 Úkol Termín Pro 

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

2. 
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 

3. Předložit členům RSK LK další verzi RAP LK ke 
schválení. 

na jednání 06/2021 
Sekretariát RSK 
LK 

 
Příští 26. jednání RSK LK je naplánováno na 23. červen 2021. O konkrétním čase a formě konání 
Vás budeme včas informovat.  
 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Karolína Vičanová, DiS. 
Zápis schválil místopředseda RSK LK 
 
V Liberci dne: 24. 3. 2021 
 
 
             
         Martin Půta 
                 předseda RSK LK 

 

Veškeré podklady z jednání jsou zveřejněny na internetových stránkách RSK LK pod odkazem: 
https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2021 . 

https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2021

