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ZÁPIS 

z 28. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE 

LIBERECKÉHO KRAJE 

15. prosinec 2021 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 

Čas zahájení jednání:  10:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  12:22 hodin 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 
Jednání zahájil místopředseda Regionální stálé konference Libereckého kraje pan  
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci. Přivítal přítomné členy 
a konstatoval, že z celkového počtu 20 členů RSK LK je přítomno 16 hlasujících členů. RSK LK je 
usnášeníschopná. 

1. Schválení programu jednání RSK LK 

Přešel k programu a vyzval členy k případnému doplnění navrhovaného programu jednání před 
jeho schvalováním. 

Rovněž omluvil zástupce Pracovní skupiny Cestovní ruch, kteří se dnešního jednání nebudou 
účastnit. 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů z 27. jednání RSK LK 29. 9. 2021 

3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK 

4. Volba náhradníka člena Národní stálé konference za RSK LK 

5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
Mgr. Ondřej Pergl, Ing. Jitka Barcalová - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

6. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou 
Ing. Radka Loučková Kotasová - Statutární město Liberec 
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7. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání 
PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s. 

8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje 
 Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK LK 

9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 
Ing. Leona Patočková - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK 

10. Pracovní skupina Cestovní ruch 
Ing. Květa Vinklátová - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK 

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 

 
Usnesení č. 1/4/2021 
Regionální stálá konference Libereckého kraje schvaluje program jednání. 

Usnesení schváleno konsenzem. 

2. Kontrola plnění úkolů 

Slovo si převzal M. Otta a seznámil s plněním níže uvedených úkolů z 27. jednání RSK LK. Požádal 
o vyjádření MMR k plnění úkolů č. 5, 6 a 7. 

  Úkol Termín Pro Plnění 

1. Poskytnout členům RSK LK 

zápis z jednání NSK. 

pravidelný úkol Sekretariát RSK 

LK 

Bude zaslán (18. 

jednání NSK 

8.12.2021) 

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 

Zástupce statutárních 

měst zastoupený 

nositelem ITI/IPRÚ 

bude prezentovat 

v rámci bodu č. 6. 
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3. Zaslat členům RSK LK 

hlasování k usnesení 

korespondenční formou viz 

bod programu č. 5. 

říjen 2021 

 

Sekretariát RSK 

LK 

 

Zasláno emailem dne 

5.10.2021 

 

4. Zaslat obcím dotaz ohledně 

případných připravovaných 

projektů v aktivitě 

veřejných prostranství.  

 

říjen 2021 

 

Sekretariát RSK 

LK 

 

Dotaz zaslán obcím 

emailem dne 

5.11.2021 

 

5. Ověřit, pro koho bude u 

aktivit revitalizace 

veřejných prostranství 

podmínka mít zpracovanou 

architektonickou soutěž 

nebo územní studii. 

 

do příštího 

jednání RSK LK 

 

Zástupce MMR 

ČR 

 

Informoval Mgr. Pergl 

na 28. jednání RSK LK 

6. Zjistit přesné datum, kdy 

půjde programový 

dokument IROP ke 

schválení vládě. 

do příštího 

jednání RSK LK 

 

Zástupce MMR 

ČR 

 

Informoval Mgr. Pergl 

na 28. jednání RSK LK 

7. Předat Czechtourismu apel, 

aby nebyla snížena finanční 

podpora na cestovní ruch. 

 

do příštího 

jednání RSK LK 

 

Zástupce MMR 

ČR 

 

Informoval Mgr. Pergl 

na 28. jednání RSK LK 

O. Pergl k úkolu č.: 

6. – začátkem listopadu byl IROP schválen vládou, nyní je ve vyjednávání s EK. 

5. – k tomuto úkolu bylo přijato i usnesení RSK LK, odpověď byla zaslána od MMR a zároveň se 
tato podmínka diskutovala i na Národní stálé konferenci dne 8. 12. 2021. Projednávána byla i 
s územními partnery, nejedná se o uzavřenou záležitost. Aktivita je zařazena v cíli 2 politiky, 
budou se na ni vztahovat přísnější pravidla s důrazem na „zelené nároky“. Finální rozhodnutí 
padne na prvním monitorovacím výboru, do té doby mohou diskuse probíhat. 

M. Otta doplnil, že na Národní stálé konferenci toto téma přednesl společně s odpověďmi, které 
jsme obdrželi od obcí jako vyjádření k této podmínce. Pro většinu by to znamenalo značné 
potíže v přípravě projektů. Stejné informace byly zaslány na MMR současně s usnesením, které 
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RSK LK přijalo. Členové RSK LK obdrželi odpověď od MMR ve svých podkladech k jednání. V 
lednu je plánováno znovuoslovení MMR s nesouhlasným stanoviskem a návrhem, aby tato 
„zelená složka“ byla řešena například věcnou podmínkou, kterou musí žadatel garantovat. 
Reakce RSK LK formou usnesení na podmínku IROP byla prozatím však jediná zpětná vazba. 

M. Brzezina upozornil, že v dopisu od MMR je zmiňován Nový evropský Bauhaus, mezi jehož 
prvními členy bude i Technická univerzita v Liberci.  

L. Mlejnková apelovala na to, aby nebyla podmínka finálně schválena, neboť město vynaložilo 
nemalé finance na přípravu projektů a bylo by v této fázi velmi problematické ji splnit. 

J. Horinka zmínil, že je zvláštní, že se k této podmínce nikdo jiný než Liberecký kraj nevyjádřil. 

O. Pergl zmínil, že na NSK se také nikdo nepřipojil k tomuto problému. Územní partneři, kteří 
zastupují města a obce v přípravném týmu IROP, se k tomu doposud také nevyjádřili. Problém 
může být v obecné formulaci, ze které není zcela zřejmé, jaký to bude mít finální dopad. 

L. Mlejnková doplnila, že dle jejího názoru nedomyslel nikdo důsledky. V únoru se bude účastnit 
celostátního setkání s kolegyní R. Loučkovou Kotasovou, na kterém toto téma znovu otevřou. 

J. Doubnerová doplnila z pohledu MAS, že i pro ně je to velký problém, hlavně pro malé obce je 
to limitující. Úprava veřejného prostranství není problém, ale tvořit architektonickou studii 
problematické je, především z důvodu nákladů, které by mohly převyšovat samotnou investici.  

J. Ulvr se také připojil s apelem na MMR. Může se stát, že ČR na to nebude připravena a nebude 
se v této aktivitě čerpat. 

M. Brzezina zmínil, že i pro TUL a její připravované projekty je problém tato podmínka. 

Z. Kapalínová se dotázala MMR, zda se ostatní kraje připojily ke zmíněnému usnesení RSK LK a 
zaslaly jej na MMR. 

O. Pergl – zatím ne. 

O. Pergl přešel k plnění úkolu č. 7. Apel Libereckého kraje zazněl již na Pracovní skupině Cestovní 
ruch, pokud by bylo třeba toto nějak uspíšit, stačí se znovu obrátit na MMR. 

 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_cs
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3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK 

M. Brzezina uvedl změny v nominacích, které jsou uvedeny v tabulce níže. 

členská 
instituce 

původní náhradník nový náhradník 

člen funkce, instituce člen funkce, instituce 

zástupce 
kraje 

RNDr. Ivana 
Pecháčková 

vedoucí oddělení 
rozvojových koncepcí 

Mgr. Zuzana 
Šiftová 

vedoucí oddělení 
rozvojových koncepcí 

4. Volba náhradníka člena Národní stálé konference za RSK LK 

M. Brzezina dále uvedl, že z důvodu personálních změn vyvstala nutnost volby náhradníka člena 
v Národní stálé konferenci.  

M. Otta doplnil, že tato změna vychází z důvodu odchodu I. Pecháčkové do důchodu a s tím 
spojenou změnu na funkci vedoucí oddělení rozvojových koncepcí (viz tabulka níže). 

 

členská 
instituce 

původní náhradník nový náhradník 

člen funkce, instituce člen funkce, instituce 

zástupce 
kraje 

RNDr. Ivana 
Pecháčková 

vedoucí oddělení 
rozvojových koncepcí 

Mgr. Zuzana 
Šiftová 

vedoucí oddělení 
rozvojových koncepcí 

Usnesení č. 2/4/2021 
Regionální stálá konference volí jako náhradníka člena Národní stálé konference Mgr. Zuzanu 
Šiftovou, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských 
projektů. 

Usnesení schváleno konsenzem. 

5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 

Mgr. Ondřej Pergl – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

O. Pergl představil naplňování aktivit Akčního plánu SRR ČR 2021-2022 a harmonogram k 
Akčnímu plánu SRR ČR na období 2023-2024. Zmínil dosavadní milníky v přípravě nového 
programového období, nyní probíhá dokončení neformálního jednání s Evropskou komisí (EK) a 
předložení operačních programů do neformálního dialogu s EK. Schválení by mělo proběhnout v 
1-2 Q 2022. Seznámil s finančními zdroji EU pro nové období, připraveno je 550 miliard korun 
pro politiku soudržnosti. Formální vyjednávání bude zahájeno předložením Dohody o Partnerství 
a následně prostřednictvím SFC2021+.  
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Dále seznámil se stavem integrovaných nástrojů a RAP, včetně harmonogramu IROP ve vztahu k 
RAP. Plánované schválení IROP ze strany EK je duben 2022, na jednotlivých RSK by měl být 
dokument schválen po schválení harmonogramu výzev, tj. jaro 2022. V tomto termínu by měly 
být také vyhlášeny výzvy na témata RAP. Na NSK bohužel nedošlo ke schválení klíčů k RAP, a to 
díky členům, kteří se zdrželi. Na dalším jednání NSK bude toto téma znovu podrobně vysvětleno. 

V národních dotačních titulech je na podporu hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) 
připraveno 300 mil. Kč, mezi příjemci by měly být obce a jejich příspěvkové organizace. Podpora 
bude mířena na přestavbu veřejných budov, přípravu projektů, na mosty, lávky nebo zastávky. 
Pro HSOÚ se nyní připravuje Národní dotační titul a aktualizace vyhlášky pro programové 
financování. V radě EU bude toto téma také předneseno. 

Implementace Národního plánu obnovy je stále ve fázi vyjednávání. Podvýbor pro územní 
dimenzi odsouhlasil vybrané komponenty MMR (1. 4.1.6; 2.8; 4.1). Komponenta 4.1 bude 
pravděpodobně hrazena ze státního rozpočtu. U Brownfieldů se počítá se zapojením RSK, které 
budou skrz pracovní skupinu – „regionální brownfieldovou jednotku“ vytipovávat vhodné a 
připravené lokality, které následně doporučí MMR pro jejich podporu. Představil také časový 
horizont příprav jednotlivých částí, které jsou v gesci MMR. 

Apeloval na využívání Informačního systému projektových záměrů (ISPZ), MMR plánuje letní 
setkání s územními partnery, kde bude dále představovat systém jak z metodické, tak z 
technické stránky. Cílem je, mj. motivovat uživatele ke vkládání projektových záměrů a zlepšit 
komunikaci v území. Téma ISPZ bylo také zařazeno v programu Národní stálé konference. 

Modernizační fond spustil 3 programy se 78 % celkové alokace. Doporučil zaměřit se na 
programy a jejich využití v rámci HSOÚ. 

Slovo si převzala J. Barcalová a představila Výsledkovou evaluaci programového období 2014-
2020. K dispozici budou analýzy krajů a vybraných ORP, Liberecký kraj bude znát výsledky v roce 
2022. Zmínila projekt TUL – Big Data pro hodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel, který byl 
prezentován na 6. ročníku konference Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje. 
Upozornila na vznik nového webu územní dimenze, naleznete ho na www.uzemnidimenze.cz.  

R. Loučková Kotasová se dotázala na mapu HSOÚ, která byla součástí prezentace, zda je v 
souladu s mapou, kde je vymezení ITI. Je možné, že některé oblasti budou v HSOÚ a zároveň na 
ně budou připraveny finance z ITI. 

O. Pergl doplnil, že o překryvu vědí a počítají s tím. 

R. Loučková Kotasová se dotázala, zda je mapa k dispozici ke stažení. 

http://www.uzemnidimenze.cz/
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O. Pergl pošle odkaz, nicméně mapa je součástí usnesení k Akčnímu plánu. 

Z. Kapalínová slíbila zaslání map, sekretariát má také k dispozici vymezení HSOÚ v kraji. Výčet 
obcí je také k dispozici v SRR ČR 21+. 

M. Otta vyjmenoval obce s rozšířenou působností, které jsou v Libereckém kraji zařazeny mezi 
HSOÚ (ORP Frýdlant, Tanvald, Semily, Nový Bor), plus mezi HSOÚ patří také území obcí 
zasahujících do bývalého vojenského újezdu Ralsko. 

R. Loučková Kotasová se dotázala na vznik regionální brownfieldové jednotky, zda jsou k tomu 
nějaké detaily. 

O. Pergl nastínil situaci, v tuto chvíli monitorují, jak na tom jsou v krajích. Je zde např. 
Czechinvest a další partneři z území, plánuje se komunikace do území. 

M. Otta doplnil, že Czechinvest mapuje brownfieldy v území a má databázi. Od ledna se tomu 
chceme více věnovat. Kritéria budou přísná, bohužel Liberecký kraj nemá v tomto směru moc 
objektů, které by podmínky splňovaly. 

R. Loučková Kotasová se optala na termíny, zda do roku 2025 je podmínka mít hotovo fyzicky 
nebo i vyúčtováno a zda bude v balíku podpory počítáno s pevnostními městy. 

O. Pergl zjistí potřebné informace do dalšího jednání. Pevnostní města byl příslib paní ministryně, 
ale nezbude zde moc velký finanční obnos. Bude také záležet na připravenost měst. Nadále se s 
tím pracuje. 

R. Loučková Kotasová se zajímala, zda je stále možná registrace do ISPZ. 

O. Pergl – ano, stále je možná registrace do ISPZ, a to různými způsoby. 

Z. Kapalínová doplnila, že za město Liberec již proběhlo přihlášení do ISPZ, v databázi jsou aktivní. 

L. Patočková se zeptala, kdy budou schváleny klíče dle zobrazeného harmonogramu RAP. 

O. Pergl – klíče budou schváleny před monitorovacím výborem. 

M. Otta upřesnil, že klíče schvaluje Rada Asociace krajů, na které již byly schváleny, a dále NSK, 
kde to prozatím schváleno nebylo. Tato informace je nová, proto v harmonogramu nebyla tato 
informace zohledněna. 

11:05 odchází Ing. Lenka Frieserová. 



 

8 

Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000272  

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 

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

Ing. Radka Loučková Kotasová – Statutární město Liberec 

Ing. Radka Loučková Kotasová uvedla čerpání k 1. prosinci 2021. V rámci IPRÚ bylo za 5 let 
čerpání předloženo za celé území celkem 86 projektů v objemu 2,36 mld. Kč. V této chvíli jsou 
předkládány poslední 3 žádosti a alokace IPRÚ se tímto uzavírá. Dokončeno bylo prozatím 42 
projektů za 570 mil. Kč. Nejvíce projektů se podařilo zrealizovat v oblasti modernizace 
mateřských, základních i středních škol. Největší investicí v území je rekonstrukce tramvajové 
trati do Jablonce za 668 mil. Kč a rekonstrukce Liebiegova paláce v objemu 252 mil. Kč. 

Informovala o pokračování v přípravách ITI 2021+. Hotová je již koncepční část, která je 
připravena na SEA a probíhají také konzultace jednotlivých projektů. Dále představila plánovaný 
harmonogram činností. První výzvy z OP budou vyhlášeny nejdříve ve 3Q/2022. 

 
 
 

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

PhDr. Jitka Doubnerová – zástupce krajské sítě MAS 

J. Doubnerová představila čerpání MAS v jednotlivých operačních programech. V IROP má 
většina MAS vyčerpáno, OP Z se stále čerpá. U OP ŽP se nedaří čerpat. Dále seznámila 
s přípravami na nové období 21+, schválené koncepční části SCLLD jsou přesouvány do MS21+ (3 
MAS mají hotovo).  

Probíhá také příprava akčního plánu – programových rámců pro IROP, OPZ+, PRV/SZP, (OPTAK, 
OPŽP). Financování režijních nákladů MAS (od 2023) bude z OPTP, 5% spoluúčast – budou se 
obracet na kraj se žádostí o podporu. Opět zmínila, že pokud vejde v platnost podmínka, kterou 
by IROP stanovil k projektům na veřejné prostranství, bude to pro obce velmi náročné.  

Další možnosti aktivit MAS pro rozvoj venkova jsou například zapojení do OP Spravedlivá 
transformace (MAS Český sever) nebo Komunitní energetika – animace, koordinace vzniku 
energetických společenství. Závěrem pozvala přítomné na společnou tiskovou konferenci MAS 
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k realizaci MAP v Libereckém kraji, která se koná 18. ledna 2022 od 9:00 v Krajské vědecké 
knihovně v Liberci. 

Poděkovala za podporu Libereckého kraje v souvislosti s propagací MAS, vzniknout mohl nový 
webový rozcestník pro MAS, video a letáky. 

L. Mlejnková se dotázala, zda se v novém programovém období budou opravdu MAS zaobírat 
tématem sociální služby. U MAS Achát si to neumí představit. 

J. Doubnerová doplnila, že každá MAS nemusí zpracovat programový rámec pro OP Z. Vhodná je 
spolupráce s komunitním plánem sociálních služeb, aby nedocházelo k překryvu. Komunikace 
s územím je důležitá. V některých MAS se toto osvědčuje.  

L. Mlejnková nesouhlasí s tímto směrem, aby to řešily MAS. Jedná se o velmi specifickou oblast. 
Dotázala se k MAP, kde jsou Semily pilotním okresem pro střední článek podpory škol, kterým 
směrem půjde podpora. 

O. Pergl reagoval, že podpora středního článku není zcela definována, přislíbil ověření. 

L. Mlejnková apeluje na dlouhodobé financování středního článku, využívají toto financování. 

Z. Palečková reagovala na problematiku území Semilska, které by mělo jako vymezené HSOÚ 
využít prostředky na sociální služby. Požádala o tip na někoho, kdo se za Semilsko může účastnit 
jednání pracovní skupiny sociální začleňování a zaměstnanost. 

L. Mlejnková poděkovala za nabídku, doporučit může pouze někoho za ORP, nikoliv za MAS. 
MAS ovšem nepokrývá celé území ORP. 

L. Patočková doplnila, jaký typ středního článku je na Semilsku a jaký na Kutnohorsku. Požádala 
o ověření, která forma středního článku bude podporovaná, protože je jich v současnosti 
pilotováno více. 

L. Mlejnková doplnila, že na Kutnohorsku působí nadační fond Eduzměna pod ORP a MAS. Na 
Semilsku jsou 2 pilotní projekty okresů ve spolupráci s MŠMT, kde zkoušejí střední článek 
podpory škol (MŠ, ZŠ). 

M. Otta reagoval na příspěvek J. Doubnerové ohledně komunitní energetiky, uvažuje o ní 
Frýdlantsko a Tanvaldsko. V souvislosti se zmíněnou podporou ze strany kraje požádal o zaslání 
žádosti o řešení stávající návratné finanční výpomoci souhrnně za všechny MAS. 

https://www.maslik.eu/
https://www.eduzmena.cz/cs
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O. Pergl sdělil, že se pracuje na podmínkách výzvy ke komunitní energetice. Je součástí 
Modernizačního fondu i Národního plánu obnovy. 

Z. Palečková se dotázala, které ministerstvo bude mít v gesci sociální tematický fond? 

O. Pergl – bude to asi MŽP, prozatím není pevně stanoveno. 

8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference 
Libereckého kraje 

Ing. Zuzana Kapalínová – sekretariát RSK LK 

Z. Kapalínová informovala o průběhu prací na RAP LK ve vybraných tématech. Sekretariát tento 
dokument aktualizoval, a to jak v textové, tak i v jeho přílohové části. Dokument byl vzat na 
vědomí příslušnými výbory zastupitelstva v průběhu listopadu 2021. 

M. Otta doplnil, že průběžně dochází k upřesňování tabulkové části s projekty a aktualizaci 
dokumentu dle schvalování klíčů. 

Dále přešla k tématu Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ). Sekretariát nyní pracuje 
na vytvoření studie k jednotlivým HSOÚ v LK, která jsou vymezena v SRR ČR 21+. Pilotní 
případová studie v Libereckém kraji vzniká pro území Frýdlantska, probíhá zde spolupráce s MAS. 
Cílenými aktivitami bude řešit dlouhodobé problémy a výzvy. 

Stále probíhá putovní výstava „Otisky EU v Libereckém kraji“, nyní se nachází na Městském 
úřadě Frýdlant, od 7. ledna se přesune do Chrastavy. Nabídla, v případě zájmu, umístění výstavy 
ve vybraných prostorech. 

Monitoring čerpání dotací nebyl zpracován z důvodu pozdního zaslání potřebných dat ze strany 
MMR, na stránkách RSK LK je tak nejaktuálnější k 09/2021. Harmonogramy čerpání dotací jsou 
k dispozici na webových stránkách. 

Z. Palečková se dotázala na Studii HSOÚ, zda vychází také ze Strategie sociálního začleňování LK? 

Kapalínová – ano, zohledníme ji. Poděkovala za připomínku. 

Přešla k usnesení. 
Usnesení č. 3/4/2021 
Regionální stálá konference Libereckého kraje schvaluje  

https://www.rsk-lk.cz/dotace/monitoring/429-monitoring
https://www.rsk-lk.cz/vyzvy/planovane


 

11 

Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000272  

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 

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

Usnesení schváleno konsenzem. 

M. Otta doplnil, že na mapě s HSOÚ jsou vyznačena celá správní území všech obcí zasahujících 
do bývalého vojenského prostoru Ralsko, proto jsou rozsáhlejší. 

9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 

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

L. Patočková shrnula informace ze Závěrečné konference ke KAP LK, která se konala 14. prosince. 
Účastníky byli aktéři z území, kteří se podíleli na projektu. V rámci projektu vznikly 2 strategické 
dokumenty, KAP LK I a KAP LK II. Seznámila krátce s plánovanými činnostmi projektu KAP LK II 
(realizace 01/2022–11/2023), začátkem roku 2022 bude nutné provést aktualizaci složení 
v Pracovní skupině vzdělávání. 
 
Nastínila konkrétní problémy a výzvy vzdělávací soustavy, které budou prioritně řešit v příštích 
letech. Mezi hlavní problémy je řazena například stárnoucí generace učitelů, absence odborníků 
z praxe při výuce nebo úpadek učňovského školství. V příštích 4 letech jsou ambice ho rozvíjet. 
Důležitým krokem také bude řešení úbytku žáků/množství škol/úpadek profesí, nastolení 
tématu nadaných žáků i na SŠ, dopady energetické krize pro technické školy, rozvoj spolupráce 
školy s rodinou svých žáků nebo také fungování školství souběžně s pandemií. 

Apelovala na vznik kulatých stolů, kde by bylo možné tyto problémy dále prezentovat směrem 
ke všem aktérům. Nabídla možnost připomínek ke vzdělávací soustavě v Libereckém kraji, které 
mohou členové zasílat na email paní Patočkové. 

M. Brzezina se dotázal, zda kraj využil možnosti žádat o podporu pro nadané žáky na středních 
školách. 

L. Patočková se omluvila, že tento dotaz není schopna momentálně zodpovědět, díky 
personálnímu oslabení na odboru školství nemá aktuální informace. 

10.  Pracovní skupina Cestovní ruch 

Ing. Květa Vinklátová – zástupce Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v 
Libereckém kraji 

K. Vinklátová i její náhradnice L. Vajnerová se z jednání omluvily, novinky budou představeny na 
některém z dalších jednání RSK LK. 
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11.  Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 

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

V. Pachl prezentoval novinky z pracovní skupiny. Proběhlo setkání inovační skupiny Digitalizace, 
která má za cíl mapovat potřeby a problémy v IT oblasti a iniciovat reálné projekty. Dále 
prezentoval aktuality v přípravě projektu Juniorního centra excelence pro kybernetickou 
bezpečnost, bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele Studie proveditelnosti. 
V následujících 3 měsících bude probíhat její tvorba. Následně bude vybrán zpracovatel 
projektové dokumentace a technických specifikací. 

U projektu Evropský digitální HUB v Libereckém kraji byla uveřejněna výzva Evropské komise, je 
připravována žádost, předpoklad zahájení projektu je září 2022. Financován by byl z 50 % EK a 
50 % MPO. 

Informoval o Žákovské soutěži Business Talent 2021 s mottem „Vymysli, vyrob, ukaž se“. Soutěž 
probíhala v centru iQFABLAB pro žáky 8. a 9. tříd. Cena pro vítěze byla 3D tiskárna. 

Seznámil s podporou Asistenčních voucherů projektům Technické univerzity v Liberci. Radou 
kraje byla schválena dotační podpora na přípravu 3 projektů – Posílení výzkumných a vývojových 
kapacit v oblasti pokročilých technologií čištění odpadních vod pro lepší budoucnost; Inteligentní 
materiály a ekologická výroba a Networking v oblasti materiálů a technologií. 

Na 18. jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl diskutován Regionální inovační program a 
podmínky výzvy 2022, dále zpráva o strategických intervencích – výsledky a výstupy projektů    
podporovaných Libereckým krajem a připravovaná výzva OP JAK pro projekt Smart Akcelerator 
III. Probíhá revize Akčního plánu RIS3 strategie Libereckého kraje. Nastínil výsledky mapování sítí 
spolupráce subjektů výzkumu a vývoje působících v Libereckém kraji.  

M. Brzezina zmínil, že se bude v budoucnu v energetice hojně využívat vodík jako záložní zdroj 
pro zdroj energie a požádal V. Pachla o zdůraznění této problematiky na jednání Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace. 

M. Otta doplnil, že ho kontaktoval p. Kopta z Hospodářské komory za účelem sdílení zkušeností 
v této oblasti z Ústeckého kraje. Informace budou využity při přípravě projektů. 

12.  Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 

Mgr. Zuzana Palečková – Agentura pro sociální začleňování 

Z. Palečková představila aktuální činnosti Pracovní skupiny sociální začleňování a zaměstnanost. 
Došlo ke schválení Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 21+ (SSZ LK 21+) 
zastupitelstvem LK usnesením číslo 513/21/ZK. Shrnula prioritní oblasti zájmu pracovní skupiny v 
roce 2022. 
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Z. Palečková se dotázala, zda v RSK budou příští rok moci čerpat finance. 

Z. Kapalínová potvrdila, že je to možné. 

Zmíněná strategie definuje nejohroženější cílové skupiny sociálně vyloučených osob LK a 
ilustruje ideál, kdy je člověk z této skupiny zaměstnán a vzdělán, oddlužen, bydlí, je zdravý a 
v bezpečí. 

Probíhá také systematická práce na zvyšování absorpční kapacity území ve vztahu k novému 
programovému období a posilování kapacit sociálního bydlení. Za tímto účelem vznikne pod 
pracovní skupinou mikrotým Bydlení a dluhy. Chystá se také vzdělávání území na téma dluhy a 
dluhová past. 

12:16 odchází H. Adamcová. 

Dále zmínila aktivitu drop-out a ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností, která se zaměřuje na 
určené cílové skupiny. Probíhá zde úzká spolupráce pracovní skupiny s klíčovými platformami za 
účelem přenosu dat, sdílení podnětů a praxe; účasti na jednání. 

SSZ LK 21+ definuje klíčové problémy ve čtyřech oblastech, kterými jsou bydlení, předluženost, 
vzdělávání a zaměstnanost. Apelovala na využívání Strategie sociálního začleňování Libereckého 
kraje 21+ v případě potřeby, a to z důvodu aktuálnosti dat. 

M. Brzezina se dotázal na pozici Libereckého kraje v porovnání s ostatními kraji. 

Z. Palečková zmínila, že nejsme poslední, hůře na tom jsou strukturálně postižené kraje. 

M. Brzezina – dotázal se, zda je to přepočteno na obyvatele. 

Z. Palečková – ano. 

Různé  

Příští 29. jednání RSK LK je naplánováno na březen 2022. 
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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. Zjistit přesnější informace k definici podpory 
středního článku ve školství. 

do příštího jednání 
RSK LK 

MMR 

4. Zaslat mapové podklady nebo odkaz na SRR ČR 21+ 
členům RSK LK. 

se zápisem Sekretariát RSK LK 

5. Zjistit, zda u podpory brownfieldů musí být do roku 
2025 fyzicky hotové projekty nebo i vyúčtované. 

do příštího jednání 
RSK LK 

MMR 

 
M. Brzezina a J. Ulvr poděkovali za účast na jednání a ve 12:22 bylo jednání ukončeno. 
 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Karolína Vičanová, DiS. 
Zápis schválil místopředseda RSK LK 
 
 
 
V Liberci dne: 15. 12. 2021 
 
             
                doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 
                         místopředseda 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

