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ZÁPIS 

z 26. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE 

LIBERECKÉHO KRAJE 

23. června 2021 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 

Čas zahájení jednání:  11:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  13:35 hodin 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 
Jednání zahájil Mgr. Jiří Ulvr, který byl předsedou Regionální stálé konference Libereckého kraje 
pověřen jejím vedením. Přivítal přítomné členy a konstatoval, že z celkového počtu 19 členů RSK 
LK je přítomno 12 hlasujících členů. RSK LK je usnášeníschopná. 

1. Schválení programu jednání RSK LK 

J. Ulvr přešel k programu a vyzval členy k případnému doplnění navrhovanému programu 
jednání před jeho schvalováním. 

1. Schválení programu jednání 
2. Kontrola plnění úkolů z 25. jednání RSK LK 24. 3. 2021 
3. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK 
4. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK 
5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Mgr. Zdeněk Opravil, Ph.D. - Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
6. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 

Ing. Radka Loučková Kotasová – Statutární město Liberec 
7. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání 
8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje 

Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková – sekretariát RSK, KÚ LK 
9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 

Ing. Leona Patočková – Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK 
10. Pracovní skupina Cestovní ruch 

Bc. Jakub Šeps – zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK 
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11. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 
Ing. Vladimír Pachl – Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 

12. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 
Mgr. Zuzana Palečková – Agentura pro sociální začleňování 

Různé 
Diskuse a závěr 
 
J. Ulvr uvedl změnu v programu, kterou je předřazení bodu, a to z důvodu schvalování usnesení 
k Regionálnímu akčnímu plánu Libereckého kraje v bodě č. 8 „Informace ze sekretariátu 
Regionální stálé konference Libereckého kraje“. Tento bod se bude projednávat jako bod č. 6. 

I. Jirmanová se dotázala, ve kterém z bodů se bude projednávat Regionální akční plán 
Libereckého kraje, neboť k němu má připomínky, které by ráda projednala. 

J. Ulvr upřesnil, že v bodu programu č. 8 – respektive, vzhledem k jeho předřazení, již jako bod 6. 

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

Usnesení č. 1/2/2021 
Regionální stálá konference Libereckého kraje schvaluje program jednání. 

Usnesení schváleno konsenzem. 

2. Kontrola plnění úkolů 

Slovo si převzala Z. Kapalínová, která seznámila přítomné s plněním níže uvedených úkolů 
z 25. jednání RSK LK. 

 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 
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Národní stálá konference se koná v termínu 23. – 24. června, zápis bude členům zaslán po jeho 
obdržení sekretariátem. Omluvila rovněž i M. Ottu, který z důvodu účasti na NSK není přítomen 
na jednání RSK LK. 

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

RAP LK byl zaslán členům s podklady na jednání, jeho schválení je součástí bodu programu č. 8, 
respektive 6 a finální verze bude umístěna i na webových stránkách RSK LK. 

3. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK 

Z. Kapalínová informovala o změnách ve Statutu a Jednacím řádu. Oba dokumenty byly 
aktualizovány ze strany ministryně pro místní rozvoj. Změny ve Statutu souvisejí především se 
vznikem nových pracovních pozic na projektu RSK, kterými jsou Koordinátor HSOÚ a Manažer 
SRR ČR. Další významnou změnou je postup České biskupské konference z pozice stálého hosta 
RSK na pozici člena s hlasovacím právem. 

Ve změnách v Jednacím řádu poukázala na nutnost potvrzení účasti či omluvu nepřítomnosti na 
jednání nově do 7 pracovních dnů před jeho konáním. 

I. Jirmanová se dotázala na str. 5 Statutu RSK, konkrétně na krajskou tripartitu kraje Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského, zda se týká i Libereckého kraje? 

Z. Kapalínová uvedla, že se tato informace týká pouze uhelných regionů a pro Liberecký kraj tedy 
neplatí. Jedná se o Statut schválený ministryní pro všechny kraje, nijak do toho nezasahujeme. 

Z. Opravil doplnil, že se jedná o univerzální Statut pro všech 13 krajů. Tyto části byly přidány díky 
iniciativě v oblasti uhelné platformy. Pro Liberecký kraj není tedy tento bod relevantní. 

I. Jirmanová poděkovala za vysvětlení. Zároveň uvedla, že dle Jednacího řádu je možné hlasování 
per rollam, které by uvítala i ve výborech a komisích Libereckého kraje. 

Z. Kapalínová upřesnila, že toto není v kompetenci RSK LK. 

J. Ulvr doplnil, že tento systém se uplatňoval pouze v průběhu nouzového stavu a tato varianta 
byla projednávána na Zastupitelstvu LK. 

J. Sviták souhlasil, že se jedná o výjimečné případy. Na Zastupitelstvu LK obecně však panovala 
shoda, že jednání by se neměla nahrazovat online variantami. 
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I. Jirmanová poděkovala za vysvětlení, zároveň doplnila, že názor nemění. 

L. Mlejnková zmínila, že mandát má být vykonáván osobně a na místě, proto je preferována 
prezenční forma jednání, pokud je to jen možné. Online varianty mohou být zneužívány 
k neúčasti členů. 

J. Ulvr přešel k hlasování. 

Usnesení č. 2/2/2021 

RSK LK schvaluje  
Statut Regionální stálé konference pro územní Libereckého kraje a Jednací řád Regionální 
stálé konference pro území Libereckého kraje. 

pro: 12 
proti: 0 

zdržel se: 0 
nehlasoval: 0 

4. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK LK  

V souvislosti s personálními změnami došlo k renominaci zástupce z CRR ČR. Zároveň v důsledku 
aktualizovaného znění Statutu RSK se mezi členy nově objeví i Česká biskupská konference. 
Změny dle tabulky přiložené níže. 
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5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 

Mgr. Zdeněk Opravil, Ph.D. - Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Z. Opravil omluvil kolegu Pergla z jednání z důvodu jeho účasti na právě probíhající Národní stálé 
konferenci. Informoval o nové sektorové Strategii rozvoje cestovního ruchu pro roky 2021–2030, 
jejímž hlavním cílem je posunout ČR v indexu Travel and Tourism Competitiveness na 30. místo 
díky definovaným cílům a prioritním okruhům. Navazuje na Koncepci státní politiky cestovního 
ruchu v ČR na období 2014-2020, zároveň zohledňuje i Krizový akční plán CR v ČR 2020-2021. 
Dále představil s tím související financování a spolupráci dalších subjektů na její implementaci. 
Předpoklad financování ze zdrojů MMR dosahuje cca 1,2 mld. Kč z národních dotací, resp. 1,5 
mld. Kč s využitím prostředků z fondů EU (pozn. zahrnutí i financování CzechTourismu). Akční 
plán k této strategii obsahuje 6 opatření a 13 aktivit k jejímu naplnění. V plánu je do konce 
června vyhlášení výzvy na podporu marketingových aktivit a na podzim výzva na podporu 
infrastruktury v cestovním ruchu. 

Probíhá příprava programového období, v tuto chvíli existují návrhy operačních programů, které 
jsou ve fázi jejich připomínkování. Zmínil také cíle a finanční zdroje EU, aktuální stav a termíny 
schvalování návrhů operačních programů. Možnosti financování z fondů EU v období 21-27 jsou 
rovněž součástí podcastů, které MMR uveřejnilo na stránkách dotaceeu.cz. 

Informoval o dalším nástroji regionální politiky. Jedná se o dokument „Územní dimenzi v 
operačních programech 2021+“, jehož cílem je zohledňování územního usměrňování 
(specifických potřeb a cílů dle typů území) a podpoří tak rozvoj území, které definuje SRR ČR 21+. 
ÚDOP je obdobou Národního dokumentu k územní dimenzi implementovaného v programovém 
období 2014–2020. ÚDOP je relevantní pouze pro fondy EU, územní dimenze je nicméně obecně 
platným principem využívaným i v kontextu implementace strategických dokumentů a 
podpůrných nástrojů – např. Národního programu reforem, Národního plánu obnovy, či 
Modernizačního fondu. Dokument bude po schválení vládou ČR závazný pro ŘO operačních 
programů a MMR. Aktuálně je dokument připomínkován v meziresortním řízení, vládě ČR by 
měl být předložen 15. července. 

Představil nástroj RAP, z dalších nástrojů pro podporu principů územní dimenze, který by měl 
podpořit území v přípravě projektů. Sdělil, jaký je další postup pro jeho schvalování ze stran 
krajů a kdy by mělo dojít k vyhlášení výzev IROP (konec roku 2021, či začátek 2022). 

Seznámil s komponentami v gesci MMR (1.4, 1.6, 2.8 a 4.1), které jsou součástí Národního plánu 
obnovy. Evropa chce reagovat na dopady krize a podpořit ekonomiku jednotlivých členských 
zemí a Národní plán obnovy je nástroj pro čerpání mimořádných prostředků. 

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty
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V závěru seznámil s Informačním systémem projektových záměrů. Uvedl důvody, proč jej 
používat a jaký je jeho význam pro území a ministerstvo. Představil role, které vykonávají 
sekretariáty Regionálních stálých konferencí a stručný harmonogram jejího plnění. Nyní 
probíhají administrativní úpravy, apeloval do budoucna na využívání systému ze strany území. 

Vznikla také jednotná metodika a nástroj pro hodnocení územních dopadů projektových záměrů 
(TIA – Hodnocení územních dopadů). TIA je soubor přístupů, který zjišťuje, jaké budou dopady 
projektů, politik či dotačních programů v různých územích a jak se tyto dopady budou v územích 
lišit. Již delší dobu je využíván zejména pro hodnocení dopadů sektorových politik EU a jejich 
programů na nadregionální úrovni. Obecné principy TIA spolu s prvky z dalších evaluačních 
přístupů se staly inspirací pro vytvoření nové Metodiky hodnocení územních dopadů intervencí 
či projektů, politik a dotačních titulů v českém prostředí. MMR vytvořilo tzv. „manuál“ pro území, 
které je díky tomu schopno vyhodnotit efektivnost své budoucí investice. Modul je univerzální, 
mohou ho využit široká spektra uživatelů. V dubnu proběhl seminář k této metodice, na webu 
TIA (www.tiammr.cz) naleznete záznam a další materiály k tematice. 

J. Ulvr poděkoval za příspěvek a dotázal se, zda informační systém projektových záměrů bude 
jednotným systémem pro kraje a MMR bude pouze vytahovat záměry, které jsou pro region 
specifické? 

Z. Opravil upřesnil, že se jedná o jednotný systém pro všechny kraje. Hlavní snahou je vytvoření 
rozsáhlé databáze projektových záměrů a sdílení těchto dat i pro potřeby krajů. Stále probíhají 
technické úpravy v systému. Hlavní body o systému jsou popsány a zveřejněny na webu 
https://www.projektovezamery.cz/ . 

R. Loučková poděkovala za prezentaci a zajímala ji především komponenta na brownfieldy – kdy 
budou probíhat termíny výzev, zveřejnění jejich podmínek a jaká se plánuje míra podpory? Do 
roku 2025 má být postaveno, jak již v minulosti zaznělo, tedy kdo teď nemá stavební povolení, je 
vyřazen. Další dotaz k ISPZ – kdo bude aktualizovat a zadávat do systému fyzicky záměry? 

Z. Opravil doplnil, že právě probíhají jednání s MPO a se Státním fondem, technické parametry 
se teprve připravují, a to samé i podmínky. Nejprve musí být schváleno v EK, první výzvy jsou 
plánovány na jaro 2022. V rámci brownfieldů se počítá, že projekty by měly mít územní 
rozhodnutí. Není v plánu jít cestou, kde se budou podporovat brownfieldy, které teprve budou 
vytvářet projekty. Nabídl možnost detailně informovat o aktuální podobě implementace 
jednotlivých komponent MMR vč. nastavení podmínek na dalším jednání RSK. 

12:00 hod. odchází J. Sviták. 

https://www.tiammr.cz/
https://www.projektovezamery.cz/
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Z. Kapalínová doplnila k ISPZ. Veškeré projekty, které byly součástí databáze RAP 2020 jsou nyní 
přesunuty do ISPZ, dle avíza z loňského prosince. Veškeré podrobnosti ke správě projektových 
záměrů budou součástí připravovaného semináře.  

I. Linderová se dotázala na Národní program podpory cestovního ruchu, zda se plánují výzvy ve 
stávajícím období? 

Z. Opravil zopakoval, že do konce června by měla být vyhlášena výzva k problematice 
marketingu a na podzim pro infrastrukturu cestovního ruchu. Doporučil zároveň sledovat web. 
Objem financí by měl být obdobný jako v minulých letech, alokace ve výši 50-60 mil. Kč u 
marketingu a 100-150 mil. Kč u infrastruktury.  

I. Linderová požádala o zaslání informací o vyhlášení výzev na sekretariát a následně tuto 
informaci zaslat členům RSK LK. Zároveň se zeptala na PPP projekty, zda se plánuje osvěta 
v podobě informačních akcí v dostatečném předstihu, jak tyto projekty budou financovány?  

Z. Opravil zmínil, že pro větší osvětu a komunikaci s územím v oblasti využívání PPP projektů 
nemá MMR aktuálně dostatečně lidské kapacity. MMR si uvědomuje, že tento nástroj není 
dostatečně využíván a do budoucna se bude jednat o další významný nástroj, jak podpořit 
investiční aktivitu obcí, měst a regionů. V současné době se věnují především NPO a kohezním 
programům, poté se uvolní čas na další akce. MMR se snaží motivovat obce i k jiným formám 
podpory, např. v oblasti brownfieldů, kde se kombinuje dotační podpora a úvěru 

I. Linderová požádala o zařazení Hospodářské komory do přípravné fáze.  

Z. Opravil doporučil kontaktovat p. náměstka Ing. Davida Koppitze na MMR s nabídkou 
spolupráce. Ocení návrhy při přípravě osvětových akcí. 

Z. Palečková doplnila, že byla požádána o informování členů RSK LK o KPSV+. A pro aktuálnost 
svých informací se dotázala, zda je s ním také počítáno? 

Z. Opravil uvedl, že v rámci IROP pro tento nástroj bude vyčleněna finanční obálka.  

6. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference 
Libereckého kraje 

Ing. Zuzana Kapalínová 

Z. Kapalínová představila dokument Regionální akční plán Libereckého kraje, nyní je ve stavu, 
kdy prošel příslušnými výbory a jeho další pracovní verze bude zaslána na MMR do 30. června. 
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Zmínila také návrhy klíčů v jednotlivých tématech a možnost dokument upravovat do vyhlášení 
výzvy. 

I. Jirmanová se dotázala, konkrétně ke speciálnímu školství, jak bylo postupováno při sběru 
projektů do RAP LK? Vnímá zde nepoměr počtu projektů např. Hrádku nad Nisou a Jablonce nad 
Nisou. 

Z. Kapalínová vysvětlila, že v rámci sběru byli osloveni všichni zřizovatele speciální škol v kraji a 
také byla informace vyvěšena na elektronické úřední desce. Co se týká konkrétně Jablonce nad 
Nisou, zřizovatelem je zde Liberecký kraj, v tomto případě byl osloven odbor školství. Dle zpětné 
vazby zde však není žádný projektový záměr, který by do RAP LK zařadili. Nabídla, že pokud však 
existuje jiný zřizovatel v Jablonci nad Nisou, který by rád zařadil svoje záměry do RAP LK, může je 
zaslat na sekretariát a bude do tabulky přidán. 

I. Jirmanová si již před jednáním vyžádala konkrétní informace o oslovení speciálních škol, dopis 
včetně jeho příloh jí byl zaslán. Odkázala se na jeho obsah, kde byl uveden dle jejího názoru 
nedostatečně dlouhý termín pro zřizovatele škol k zaslání záměrů, a to z důvodu začínajícího 
školního roku. Navrhla znovu oslovit zřizovatele s žádostí o informace o jejich připravovaných 
infrastrukturních záměrech. Dotázala se také na termín schvalování finální verze RAP LK. 

Z. Kapalínová doplnila, že finální podoba by měla být schvalována před vyhlášením jednotlivých 
výzev, tedy předpokládáme na prosincovém jednání RSK LK. Rovněž uvedla, že dosavadní 
komunikace se školami nebyla problémová, co se týká uvedeného termínu pro zaslání záměrů. 
Zmínila, že pro speciální školy budou výzvy nadále soutěžní, bude záležet především na 
připravenosti projektů. RAP LK nemá finální podobu seznamu projektů, proto je nadále možné 
jej aktualizovat a případně přidat dalšího zřizovatele. Po vyhlášení výzev to bude možné 
v půlročních intervalech. 

I. Jirmanová žádala o informaci, proč se v případě soutěžích projektů také sbírá jejich seznam do 
RAP LK? 

Z. Kapalínová sdělila fakt, že tento požadavek vzešel z jednání AK ČR a MMR. Jedná se o velké 
investiční projekty, pro které je zde také držena alokace. 

Z. Opravil navrhl vznést dotaz přímo na MMR, které jej bude konzultovat s IROP a podá bližší 
zdůvodnění. 

I. Jirmanová požádala o ověření informací a také o neschvalování RAP LK do doby, než bude 
seznam projektů aktualizován. Nesouhlasí s počtem projektů Hrádku nad Nisou a zpochybnila 
rovnoměrné rozdělení projektů v kraji. Požádala také o informace, jakým způsobem pracovní 
skupina dohlížela na sběr projektů. 
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L. Patočková sdělila, že komunikace se zřizovateli škol je bezproblémová. Vznikla také nově 
střední škola v Hejnicích, která sama kontaktovala sekretariát s žádostí o zařazení projektového 
záměru do RAP LK. Doplnila také několik informací za odbor školství k dotazu, proč na seznamu 
není žádná ze speciálních škol z Jablonce nad Nisou: 

• Bylo by potřeba navýšit kapacitu, ale ve vlastnictví kraje není žádná rozvojová plocha 
či objekt, který by bylo možné využít. 

• Směna majetku s městem pro novou budovu byla plánována, posouzena a investičně 
byla příliš náročná, s nedostatečnou přidanou hodnotou. 

• Dobré vztahy se SMJ. Školy, které zřizujeme, mohou zůstat ve stávajících objektech. 

• SML a SMJ je v podstatě souměstí, navýšení kapacit v objektu Zeyerova/Jedličkova 
ústavu může sloučit i pro SMJ (u speciálních škol není spádovost). 

I. Jirmanová poděkovala, nicméně odpověď dle jejího názoru nereflektuje položený dotaz. 
Projekty, které jsou v seznamu splňují podmínky pro získání dotace, ale Jablonec nikoliv? 

I. Patočková reagovala, že pracovní skupina také diskutovala o tom, do jaké míry mají právo 
zasahovat do interní prioritizace zřizovatelů a určovat, do čeho mají z rozpočtu vkládat finance. 
Liberecký kraj vyhodnotil, že jablonecké speciální školy nejsou nyní prioritou. 

I. Jirmanová si informaci ověří, pochybuje o nezájmu Jablonce nad Nisou být v RAP LK. 

Z. Kapalínová zopakovala, že si nejsme vědomi faktu, že by Jablonec nad Nisou měl speciální 
školu, jejímž zřizovatelem není Liberecký kraj. Zrekapitulovala účel RAP LK, že zde není přímá 
spojitost s přidělením alokace a jedná se pouze o jedno z kritérií přijatelnosti, kdy projekty musí 
být v souladu s RAP LK. Nabídla možnost zvážení znovuoslovení všech obcí v Libereckém kraji. 

I. Jirmanová znovu požádala o ověření důvodu, proč existuje seznam projektů speciálních škol, 
když se jedná o soutěžní výzvy. 

L. Mlejnková z pohledu zřizovatele objasnila postup při získávání dotací. V první řadě je potřeba, 
aby si každý zřizovatel zmapoval své potřeby a připravil projektové záměry na jejich pokrytí. 
Pokud v seznamu nějaký projekt chybí, jedná se především o nezájem obcí. Každé město není 
zřizovatelem speciální školy, je v jejich vlastním zájmu, se do tohoto seznamu zapojit. Vybídla 
členy ke schválení pracovní verze RAP LK, do které není problém přidat další projekty. 

J. Ulvr doplnil, že pokud jsou speciální školy v Jablonci nad Nisou zřizovány Libereckým krajem, 
informace o záměrech by měl mít především odbor školství. V tomto případě o žádných 
projektech neví, nejspíš není co doplnit do RAP LK. Znovu zopakoval nabídku Z. Kapalínové zvážit 
obeslání obcí v kraji, zda tato varianta bude uspokojující pro paní Jirmanovou. 
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I. Jirmanová požádala o znovu otevření této věci, rovněž poukázala na absenci Jablonce nad 
Nisou v RAP LK Silnice II. třídy. Požádala o dostatečný časový prostor pro školy a o informování i 
její osoby, že byla žádost o sběr znovu odeslána. 

Z. Kapalínová připomněla termín schvalování RAP LK a uvedla, že je tedy potřeba zvážit, zda 
znovu oslovit veškeré obce ve všech tématech RAP LK. 

I. Jirmanová znovu požádala o ověření informace, proč jsou speciální školy v RAP LK. 

Z. Opravil zašle informaci na sekretariát, který jej rozešle členům RSK LK. 

12:30 hod. odchází H. Adamcová. 

J. Černý doplnil, že veškeré projekty je potřeba zahrnout do místních/krajských akčních plánů. 
Pokud má tedy škola nějaké projekty, musí nejprve kontaktovat svého zřizovatele, v případě 
Jablonce nad Nisou tedy Liberecký kraj, se kterým by projekty měl projednávat. Požádal 
přítomné, aby se RSK LK nestala politickým rukojmím. 

I. Jirmanová zdůraznila, že výběr projektů by měl být apolitický, z jejího pohledu však nevyznívá, 
že není politicky ovlivněn. Požádala zástupce MMR také o vysvětlení, proč tento dokument 
neschvaluje Zastupitelstvo Libereckého kraje. Požádala o předložení tohoto materiálu také 
znovu ve Výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva 
Libereckého kraje. 

Z. Kapalínová reagovala, že se nejedná o dokument kraje, a proto by neměl být v Zastupitelstvu 
LK projednáván, aby nedošlo k politickému ovlivnění. V příslušných výborech byl předložen ke 
schválení pouze na základě posouzení jeho odbornosti, ani toto však nebylo zahrnuto 
v metodice ke zpracování RAP. 

J. Černý informoval, že zastoupení v RSK LK je požadavkem z území, jsou zde zástupci z mnoha 
subjektů v kraji. RSK slouží především ke komunikaci požadavků z území směrem k řídícím 
orgánům a naopak. Není důvod, proč by tento dokument měl Liberecký kraj projednávat. 
V prvopočátku je zapotřebí, aby se paní Jirmanová informovala o významu RSK. 

I. Jirmanová opět reagovala, že seznam projektů jí nepřipadá apolitický a vzhledem k faktu, že 
mezi členy RSK LK jsou i zástupci politických stran, stále si stojí za názorem, že by tento 
dokument měl být vzat na vědomí Zastupitelstvem LK. 

L. Mlejnková vyjádřila podporu tomuto dokumentu a omluvila se z jednání. Vyjádřila obavu ze 
schvalování v Zastupitelstvu LK, a to z důvodu zachování apolitičnosti. 
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12:40 hod. odchází L. Mlejnková. 

Z důvodu nízkého počtu přítomných hlasujících členů/jejich zástupců na jednání bylo 
rozhodnuto o korespondenčním hlasování o tomto usnesení. 

Usnesení č. 3/2/2021 
Regionální stálá konference schvaluje 

aktuální znění Regionálního akčního plánu Libereckého kraje včetně jeho příloh, a to ve všech 
vybraných tématech. 

Bude hlasováno korespondenční formou per rollam. 

Z. Opravil doplnil, že se jedná o dohodu krajů s IROP. Zastupitelstvo by dokument schvalovat 
nemělo, ale pokud se RSK LK rozhodne o předložení, je to v její kompetenci. Není to však 
podmínkou pro MMR a IROP a záměrem je toto odpolitizovat. 

I. Jirmanová poděkovala za názor a prosí o znovuoslovení zřizovatelů speciálních škol v území. 

12:45 hod. odchází J. Černý. 

Z. Kapalínová pokračovala v informování členů o právě probíhajících přípravách navazujícího 
projektu RSK LK IV, který by měl být zahájen v září 2021. Projekt včetně rozpočtu bude 
předložen Radě LK v průběhu července. 

Informační systém projektových záměrů je stále ve fázi technických úprav. Sekretariát plánuje 
pro jeho budoucí uživatele uspořádat seminář, na kterém přiblíží práci v systému a možnosti 
registrace. 

Putovní výstava „Otisky EU v Libereckém kraji“ se přesunula na další stanoviště, a to do městské 
knihovny v Kamenickém Šenově. Koncem měsíce bude převezena do Ralska – Kuřívod, po 
letních prázdninách do Mimoně a Cvikova. Z. Kapalínová znovu nabídla členům RSK LK v případě 
zájmu umístění této výstavy v jimi požadovaných prostorách. 

V závěru upozornila na umístění Monitoringu čerpání dotací EU v LK a Harmonogramů 
aktuálních výzev OP, které sekretariát pravidelně zpracovává, na webových stránkách RSK LK. 

https://www.rsk-lk.cz/images/monitoring_cerpani_EU_06_2021.pdf
https://www.rsk-lk.cz/vyzvy/planovane
https://www.rsk-lk.cz/vyzvy/planovane
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7. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – 
Jablonec nad Nisou  

Ing. Radka Loučková Kotasová – Statutární město Liberec 

R. Loučková Kotasová představila novinky z IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Aktuálně jsou 
vyhlášeny poslední výzvy na zbytek alokace s termínem podávání do konce roku 2021. Probíhá 
také příprava ITI 2021+, alokace z IROP je 1,4 mld. Kč. Do 06/2021 probíhaly práce na 
strategické/návrhové části, od září/října by měly být vyhlášeny předvýzvy pro sběr projektových 
záměrů. Schvalování ITI na MMR by mělo proběhnout 1 - 2Q/2022. Strategie ITI bude po jednání 
členům zaslána k připomínkování. 

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

Člen i jeho zástupce se z jednání omluvili, materiály k tomuto bodu jsou součástí tištěných 
podkladů na jednání a jsou rovněž k dispozici na webových stránkách RSK LK. 

9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 

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

L. Patočková informovala o aktuálním stavu projektů Strategické plánování rozvoje vzdělávací 
soustavy Libereckého kraje (KAP LK) a žádosti o dotaci projektu Strategické plánování rozvoje 
vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (KAP LK II). Dále seznámila RSK LK s výstupy 16. a 17. 
jednání Pracovní skupiny Vzdělávání.  Probíhala zde finální diskuse a schvalování kritérií pro 
prioritizaci projektových záměrů středních škol pro RAP LK. Na 17. jednání byla schválena jak 
textová část RAP LK, tak seznamy projektů. 

J. Ulvr poděkoval za příspěvek a z důvodu nepřítomnosti zástupce odboru kultury rozhodl o 
předsunutí bodu s informacemi z Pracovní skupiny Inovace. 

10. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 

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

V. Pachl prezentoval novinky v Regionálním inovačním programu, příjem žádostí byl ukončen 16. 
června a nyní probíhá jejich hodnocení. Seznámil s aktuálním vývojem projektového záměru 
Digitální inovační HUB v Libereckém kraji, již je připravena konsorciální smlouva se všemi 
partnery. Výzva v rámci programu se očekává ve druhé polovině roku 2021. 

https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2021/229-26-jednani-rsk/807-26-jednani-rsk
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13:00 hod. odchází R. Loučková Kotasová a přichází J. Šeps. 

V červnu také proběhla výroční konference RIS3 fórum online formou na téma Digitalizace. 
Cílem bylo přiblížit účastníkům znalosti a služby zaměřené na digitalizaci podnikatelského i 
veřejného sektoru. Dále se také konal Den klastrů, který byl zaměřen na práci jednotlivých 
klastrů a na realizaci projektů z oblasti vědy a výzkumu, jejich výsledky a aplikace v praxi. 
Smart akcelerátor II Libereckého kraje nyní poskytuje organizační podporu a konzultace 
k přípravám záměrů do Fondů EHP a Norska 2014–2021. 

11.  Pracovní skupina Cestovní ruch  

Bc. Jakub Šeps – zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ 
LK  

J. Šeps informoval o novinkách z pracovní skupiny a o vypsaných dotačních programech LK. 
Pozval přítomné na připravované letní akce od června do září, jejich výčet naleznete na 
webových stránkách. Vznikl také jednotný vizuální styl „Region Liberec“, jehož snahou je odlišná 
marketingová strategie pro cestovní ruch. Pro rok 2021 je plánováno několik kampaní, např. 
aktivní kampaň „Za dobrodružstvím“ nebo polepy vozidel MHD. Další z kampaní počítá 
s využitím influencerů. 

Zrekapituloval proběhlé akce roku 2020. Pro správné cílení propagace v příštím roce bude 
připraven průzkum v podobě umístění sčítačů na turisticky atraktivních místech, plánuje se také 
fyzický průzkum u turistických atraktivit s využitím brigádníků a posledním bude online průzkum 
na relativních webech a sociálních sítích. Následně seznámil s novým spotem s Nikolou Sudovou.  

J. Hušek se dotázal na místa, kde budou sčítače umístěny a v jaké fázi schvalování musí 
„stellplatz“ projekty být, aby byly podpořeny? 

J. Šeps projekty „stellplatz“ byly finálně schváleny, pro seznam projektů lze kontaktovat Mgr. 
Kateřinu Horáčkovou. Rádi by tento dotační titul vyhlásili i příští rok. V rámci podávání žádostí 
lze podávat projektový záměr nikoliv projektovou dokumentaci.  

J. Hušek doplnil, že se jedná především o časovou dotaci pro povolovací proces. 

J. Šeps poznamenal, že tuto situaci diskutují s příslušnými odbory z úřadu. Co se týká sčítačů, tak 
budou umístěny mezi Malou Skálou a Dolánkami a druhý sčítač v Bedřichově. Celkem jich bude 
10, řeší se otázka, zda budou umístěny trvale nebo dočasně.  

J. Hušek by uvítal koordinaci s Agenturou ochrany přírody. Již mají určitá data, která jsou veřejná.  

J. Šeps poděkoval za informace a přislíbil koordinaci. 

13:24 hod. odchází V. Pachl. 

13:27 hod. ochází I. Linderová, J. Šeps, L. Frieserová. 

https://www.liberecky-kraj.cz/
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12. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 

Mgr. Zuzana Palečková – Agentura pro sociální začleňování 

Z. Palečková seznámila s činnostmi pracovní skupiny, o uplynulých a plánovaných jednáních. 
Probíhá finalizace Strategie sociálního začleňování LK 21+, na podzim plánují seminář pro 
zastupitele.  

Přešla k tématu Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+. Jedná se nástroj vládní 
politiky k určení podpoře územních samosprávných celků, jejich sdružení a klíčových partnerů 
v začleňování sociálně vyloučených obyvatel a prevence vzniku sociálního vyloučení. V nejbližší 
době dojde k oslovení obcí, zda chtějí přihlásit k novému metodickému prostředí. V tomto roce 
bude nabízena spolupráce obcím, které jsou zapojeny v KPSV LK. Možnost spolupráce i pro 
svazky obcí a místní akční skupiny, případně kraje.  

Představila 6 základních tematických oblastí sociálního začleňování v rámci KPSV 2021+ a jejich 
průřezová témata. Došlo ke zvýšení flexibility výstupů spolupráce pro individualizaci dle potřeb 
konkrétní obce. Pro financování některých cílů plánů sociálního začleňování budou přímo 
vyhrazeny finanční zdroje z fondů EU (OP Z+, IROP, OP JAK). V závěru nastínila budoucnost 
Agentury a její 2 systémové projekty. Informace včetně dokumentace KPSV 2021+ jsou 
k dispozici na https://www.socialni-zaclenovani.cz/kpsv-2021/ .  

Z. Opravil doplnil, že bude probíhat podpora z IROP. 

 

Různé  

 
Příští 27. jednání RSK LK je naplánováno na 29. září 2021. O konkrétním čase a formě konání Vás 
budeme včas informovat. 
 
 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/kpsv-2021/
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 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. Informovat členy RSK LK o míře podpory a 
podmínkách financování brownfieldů. 

do příštího jednání 
RSK LK 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

4. Zaslat informace o podpoře cestovního ruchu k 
výzvám ve stávajícím období. 

dle podmínek výzvy MMR + RSK LK 

5. Zaslat členům RSK LK zdůvodnění, proč je 
speciální školství součástí RAP. 

dle termínu zaslání 
MMR 

Sekretariát RSK 
LK 

6. 
Zvážit znovuoslovení zřizovatelů speciálních škol 
v kraji s nabídkou zařazení jejich projektových 
záměrů do RAP LK. 

do příštího jednání 
RSK LK 

Sekretariát RSK 
LK 

 
 
J. Ulvr poděkoval za účast a přípravu jednání a ve 13:35 jednání ukončil. 
 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Karolína Vičanová, DiS. 
Zápis schválil místopředseda RSK LK 
 
V Liberci dne: 23. 6. 2021 
 
 
             
                     Mgr. Jiří Ulvr 
                 pověřený vedením 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

