ZÁPIS
z 29. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE
LIBERECKÉHO KRAJE
23. březen 2022
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
Čas zahájení jednání:

11:00 hodin

Čas ukončení jednání:

13:40 hodin

Přítomni:

dle prezenční listiny

Jednání zahájil hejtman Martin Půta, předseda Regionální stálé konference Libereckého kraje.
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.
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů z 28. jednání RSK LK
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. Ondřej Pergl - zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
6. Aktuality - IROP 2021 - 2027
Ing. Simona Malá – Centrum pro regionální rozvoj ČR
7. Integrované strategie (IPRÚ a ITI) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
Mgr. Barbara Steinzová - Statutární město Liberec
8. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání
PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s.
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9. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje
Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK LK
10. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP)
Ing. Iva Prokopová - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
11. Pracovní skupina Cestovní ruch
Ing. Květa Vinklátová - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK
12. Pracovní skupina Inovace (VaVaI)
Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
13. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK
Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování
14. Chytřejší kraj
Ing. Marek Pšenička – Agentura regionálního rozvoje spol. s r. o.
Různé
Diskuse a závěr
Usnesení č. 1/1/2022
Regionální stálá konference Libereckého kraje schvaluje program jednání.
Usnesení schváleno konsenzem.

2. Kontrola plnění úkolů
Slovo si převzal M. Otta a shrnul plnění níže uvedených úkolů z 28. jednání RSK LK pro
sekretariát RSK LK. Dále požádal B. Steinzovou (úkol č. 2) a O. Pergla (úkoly č. 3 a 5) o vyjádření
k plnění úkolů v rámci jejich bodu v programu.
Úkol

Termín

Pro

1. Poskytnout členům RSK LK zápis pravidelný Sekretariát
z jednání NSK.
úkol
LK
2. Informovat na dalších jednáních o do
průběhu tvorby Strategie ITI, příštího
případně zasílat její pracovní verze. jednání
RSK LK
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Plnění
RSK zasláno 13. 1. 2022

Zástupce
statutárních měst
zastoupený
nositelem
ITI/IPRÚ

Zástupce
statutárních měst
zastoupený
nositelem ITI/IPRÚ
bude prezentovat v
rámci bodu č. 7.
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3. Zjistit přesnější informace k definici do
podpory středního článku ve příštího
školství.
jednání
RSK LK

Zástupce
ČR

4. Zaslat mapové podklady nebo 01/2022
odkaz na SRR ČR 21+ členům RSK LK

Sekretariát
LK

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

Zástupce
ČR

MMR Mgr. Pergl
informoval
v průběhu jednání
RSK zasláno 7. 1. 2022
emailem spolu se
zápisem
MMR Mgr. Pergl
informoval
v průběhu jednání

O. Pergl si převzal slovo a potvrdil, že probíhá pilotáž středního článku ve školství (Semily a
Svitavy) a poté začne plošná podpora. Výzva bude vyhlášena v průběhu roku 2023. Nabídl další
detailnější informace k tomuto tématu v rámci svých příspěvků na další jednání RSK LK.
K úkolu č. 5 zmínil, že do roku 2025 musí být stavba brownfieldu, která bude podpořena
z Národního plánu obnovy, předána dodavatelem objednavateli. Mohou probíhat případně
opravy nebo dodělky, ale musí být podepsaný protokol.

3. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK
Z. Kapalínová představila změny ve Statutu a Jednacím řádu, jedná se o plošnou změnu pro
všechny RSK. Ve statutu se nově objevuje koordinace aktivit v Hospodářsky a sociálně
ohrožených územích (HSOÚ) a další změnou je navýšení počtu členů v tematické oblasti dle
území kraje. Nově bude zařazen mezi členy RSK LK zástupce Euroregionu Nisa, a to konkrétně
pan Mgr. Ondřej Havlíček, kterého tímto přivítala. V jednacím řádu proběhly pouze drobné
korektury textu. Oba dokumenty byly zaslány členům RSK LK před jednáním emailem.
M. Půta doplnil, že Euroregiony se nově staly členy ve všech RSK a také v Národní stálé
konferenci. Na této platformě by svým členstvím měly zastupovat přeshraniční spolupráci.
Usnesení č. 2/1/2022
Regionální stálá konference Libereckého kraje schvaluje Statut Regionální stálé konference
pro území Libereckého kraje a Jednací řád Regionální stálé konference pro území Libereckého
kraje.
Usnesení schváleno konsenzem.
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4. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK
M. Otta uvedl změny v nominacích, které jsou uvedeny v tabulce níže.

11:11 příchod K. Sadílková.

5. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
Mgr. Ondřej Pergl, Ing. Klára Droznová – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
O. Pergl představil průběh schvalování operačních programů. Dohoda o partnerství a všechny
programy byly formálně předloženy Evropské komisi a probíhá jejich vyjednávání. Ministerstvo
obdrželo oficiální připomínky k Dohodě o partnerství, Operačnímu programu („OP“)
Technologická pomoc a Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Zásadní změny se
neočekávají, tak jak byly programy schváleny vládou, tak (po věcném zaměření) zůstanou. U
kotlíkových dotací se očekává, že alokace výzvy bude vyčerpána brzy, výzva z nového OP již byla
vyhlášena 25. 2. 2022 s alokací 5 mld. Kč.
11:13 příchod L. Mlejnková.
Předpoklad schválení Evropskou komisí („EK“) – Dohoda o partnerství 04/05 2022 a operační
programy do konce 06/2022, nejpozději v průběhu 07/08 2022. První výzvy se očekávají na
začátku 2. pololetí 2022. V souvislosti se změnou kurzu se upravila i částka pro politiku
soudržnosti.
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M. Půta se dotázal, zda je již znám konkrétní termín, kdy bude uzavřena Dohoda o partnerství.
K. Droznová doplnila, že termín zatím není, nicméně předpoklad je květen 2022.
O. Pergl představil hlavní nástroje územní dimenze a jejich další průběh. Jsou vyhlášeny výzvy na
předkládání integrovaných strategií (ITI, CLLD). CLLD mají již koncepční části schválený, ITI je
nyní předkládají. V metodických pokynech jsou jediné otazníky ve výši kurzu a definitivní podobě
operačních programů.
Probíhá příprava Akčního plánu SRR ČR 2023-2024 a součástí bude i vyhodnocení AP SRR ČR
2021-2022, jehož aktivity často čekají se na prostředky z EU, aby se mohly rozběhnout. Probíhají
setkání pracovních skupin, které v této fázi konzultují především stav naplňování aktivit AP SRR
2021-2022 a další postup stávajících aktivit. Vyzval přítomné k případnému doplnění Akčního
plánu, pokud by někdo zjistil, že v něm chybí podstatné téma, které má územní dimenzi.
Vymezení HSOÚ by mělo zůstat i pro roky 23-24 stejné. V rámci územních pracovních skupin
bude možnost zasáhnout do průběhu Akčního plánu, a to v průběhu 06/2022.
Seznámil se stavem implementace Národního plánu obnovy („NPO“), celkem bylo hodnoceno
244 milníků a cílů, které byly rozčleněny do 3 skupin. V řešení je také varianta s případným
navýšením celkové alokace o 15 mld. Kč, nyní je ve vyjednávání, kam tyto finance půjdou.
Snahou MMR je zajistit financování komponenty 4.1 a navýšit o tuto částku alokaci komponenty
2.8 ke zvýšení atraktivity podpory regenerace brownfields. Zároveň se zvažuje dodatečné
prostředky využít na témata související s děním na Ukrajině, např. zajištění bydlení. U
komponenty 2.8 - Revitalizace území se starou stavební zátěží se uvažuje také o využití
národních zdrojů, aby se zvýšila výsledná míra dotace.
Součástí dokumentu je návrh zadání pro Ministerstvo financí, a to personální posílení
administrace NPO, návrh komplexního řešení neuznatelnosti DPH (odhad 13 mld. Kč za celý NPO)
a financování komponent mimo Regionální rozvojový fond („RRF“), kam spadá mj. komponenty
4.1 Systémová podpora veřejných investic. RSK bude doporučovat specifické brownfieldy
z území kraje, které se budou moci ucházet o podporu z NPO. Obdobně tomu tak u komponenty
4.5 – Rozvoj kreativních a kulturních center. U této komponenty se předpokládá spolupráce
s RSK, nyní tuto variantu a s ní spojené podmínky řeší Ministerstvo kultury s územními partnery.
Následně bude výzva vyhlášena, zhruba v květnu.
M. Půta poděkoval K. Vinklátové, jako zástupkyni v Asociaci krajů, za iniciaci této aktivity.
O. Pergl dále zmínil postup výběru specifických brownfieldů. CzechInvest zmapoval projektové
záměry ve spolupráci s aktéry z území včetně vlastníků projektů Souhrn se nyní čistí a poté bude
poskytnut do území. CzechInvest pořádá s MPO a MMR v každém kraji konzultační den k

5

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

podpoře z komponenty 2.8 Národního plánu obnovy, v Liberci proběhne dne 12. dubna.
V poslední fázi by měl proběhnout výběr klíčových projektů a jejich schválení členy RSK (prosinec
2022). Vyhlášení výzvy se předpokládá v únoru 2023.
Na podzim tohoto roku by měla být k dispozici data pro Liberecký kraj z Výsledkové evaluace
programového období 2014-2020. Soutěž Vesnice roku se po dvou letech opět rozjíždí. O. Pergl
pozval přítomné k účasti, příjem přihlášek probíhá do 29. dubna. Více informací naleznete na
www.vesniceroku.cz.
Slovo si převzala K. Droznová, představila výhodu Politiky soudržnosti a členství v EU. Shrnula
data vztahující se k 18 letům od vstupu České republiky do EU. Zmínila dlouhodobé vize politiky
soudržnosti, kterých se drží a témata (výsledky uplynulého programového období, reflexe
přípravy nového období, reakce na COVID a válku na Ukrajině, využití prostředků REACT-EU na
zmírnění jejich dopadů), která budou součástí dalších debat.
Během předsednictví v Radě Evropské unie („CZ PRES“) bude ČR vystupovat neutrálně, jako
jediný „kohezní stát“ v rámci TRIA (s Francií a Švédskem). Budou zde zapojeni také hospodářští,
územní a sociální partneři k propagaci regionů. Závěrem pozvala k pořádaným akcím v rámci CZ
PRES v ČR.
O. Pergl doplnil, že z pohledu regionální politiky je nezbytná v rámci CZ PRES je důležité věnovat
se vybraným tématům - inovace a budování inovačního prostředí, HSOÚ, SMART cities, - a
s dalším členskými státy hledat společná řešení, sdílet zkušenosti, síťovat experty a navazovat
spolupráci s významnými institucemi napříč EU
M. Půta doplnil, že v rámci REACT-EU neprobíhá realizace projektů hladce, někteří dodavatelé
nejsou schopni dodat materiál ve stanovených cenách. Je velmi riskantní pokračovat ve
smlouvách, kdy nemáme jistotu cen stavebního materiálu ani jeho dostupnosti. Hrozí reálné
zastavení investic, pokud nebude možné reálně navýšit smluvní ceny stavebních materiálů. Nyní
Liberecký kraj soutěží 2 velké projekty a není jisté, zda vysoutěží dodavatele a uzavřou smlouvu.
Hrozí nevyčerpání prostředků, které jsou navázány do roku 2025 vlivem této krize.
K. Droznová přislíbila předání této informace kolegům. Doplnila, že v tuto chvíli probíhá jednání
Evropské komise v rámci veřejné podpory, diskutuje se mimo jiné také finanční pomoc pro firmy,
které musely odejít z ruského trhu atd. Plánují tato úskalí interně nadále řešit, hledají cestu
například také pro případné prodloužení čerpání finančních prostředků. Nabídla možnost zaslání
připomínek/zpětné vazby od členů RSK v tomto tématu, které se bude snažit dále distribuovat.
M. Otta doplnil, že v rámci kotlíkových dotací se plánují změny, a to konkrétně úpravy podpory
typu zařízení. Stoupne částka na tepelná čerpadla ze 130 na 180 tis. Kč a také se plánuje varianta,
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že přestane běžet finanční podpora u kotlů na plyn. Tedy, kdo pořídí kotel do 30. 4. podporu
dostane, po tomto datu již ne. Jedná se o neoficiální informaci, po monitorovacím výboru by
mělo být jasno.
M. Půta dodal, že by se mělo přepočítat, kolik financí vynaložila EU na plynofikaci. České
předsednictví bude mít významný úkol udržet zájmy členů pohromadě.
M. Otta přislíbil zaslání Implementační zprávy k Národnímu plánu obnovy a také akce v rámci
předsednictví CZ PRES, které Liberecký kraj připravuje.

6. Aktuality – IROP 2021–2027
Ing. Simona Malá – Centrum pro regionální rozvoj ČR
S. Malá představila informace k přípravě Centra na IROP 2021–2027. Programový dokument byl
schválen vládou ČR 5. 11. 2021, do konce března je termín pro oficiální připomínky ze strany
Evropské komise. Předpoklad vyhlášení výzev je červen 2022. Základní informace jsou k nalezení
na webových stránkách IROP. K využití pro zadávání a zodpovídání dotazů žadatelů a
zpracovatelů před podáním žádosti o podporu slouží Konzultační servis. Další informace k IROP
21+ budou součástí semináře, který proběhne 26. 4. 2022 v Semilech, 27. 4. 2022 v České Lípě, 3.
5. 2022 v Jablonci nad Nisou a 25. 5. 2022 v Liberci. Účast přislíbily zástupci MAS a ITI. V průběhu
května se bude také konat kulatý stůl k tématu zdravotnictví.
Dále zmínila změny, které proběhly v IROP v porovnání s uplynulým programovým obdobím.
Centrum bude jediným zprostředkujícím subjektem, veškeré žádosti o podporu se budou
hodnotit na Centru.
Informovala také o Závazném stanovisku ŘO IROP č. 27 k uprchlické krizi.
Z. Palečková se dotázala, zda je správně, že chybí informace ke komunitním programům?
S. Malá doplnila, že ve starém IROP komunitní programy platí a v IROP 21+ již nebudou.
M. Otta přislíbil zaslání odkazu na stanovisko členům RSK, aby bylo jasné jeho znění, jak má
příjemce postupovat. Doplnil také, že vnímá komplikaci u zpřísňování požadavků u Green Deal
(např. kritérium 70% koeficient recyklace). Apeloval na MMR/CRR, aby bylo jasně definováno,
jak a z čeho se toto počítá a jaké materiály to zahrnuje. Liberecký kraj na to naráží u mnoha
projektů, značným způsobem to ovlivňuje jejich přípravu.
M. Půta upozornil, že fakticky dojde zpětně k uplatňování této podmínky. Měla by se stanovit
předem, toto řešení vytváří prostor pro nesplnění podmínky a nečerpání dotací.
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O. Havlíček se dotázal, jak bude rozdělena alokace? Bude celý balík rozdělen hned na začátku?
Bude zasláno avízo měsíc před vyhlášením soutěžních výzev?
M. Půta doplnil, že doufá, že „klikací“ soutěž již nebude. Rychlost klikání by neměla být kritériem
pro rozdělování dotací.
O. Havlíček zmínil, že časové hledisko u průběžných výzev není dostatečné.
S. Malá dodala, že avíza se neosvědčila, nevylučuje se však jejich využití při komplikovanějších
výzvách. Výše alokace k výzvám nejsou známy nyní.
M. Půta – o výzvě se dozvíte, až když bude zveřejněna a vyhlášena.
K. Droznová reagovala, že ani doteď tento postup nebyl v souladu s metodickým dokumentem,
nemělo docházet k tomu, že výzvy budou „klikací“.
M. Půta – věříme, že se počet problematických výzev zminimalizuje.

7. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec –
Jablonec nad Nisou
Ing. Barbara Steinzová – Statutární město Liberec
B. Steinzová informovala o stavu čerpání a proplácení projektů v rámci IPRÚ Liberec-Jablonec k 1.
3. 2022. U proplacených prostředků jsou u IROP na polovině alokace. Veškeré projekty jsou
v realizaci, finální částky jsou součástí prezentace. Nedočerpání je způsobeno úsporami
prostředků, které nemohly být v posledních předkládaných projektech využity. Ze zkušenosti
budou k dalšímu období přistupovat jinak, důležitý bude harmonogram čerpání a připravenost
projektů. V rámci IPRÚ bylo za 5 let předloženo celkem 85 projektů v objemu 2,35 mld. Kč.
V této chvíli jsou hodnoceny poslední žádosti a alokace se uzavírá.
Přípravy na ITI probíhají od loňského roku. Proces SEA byl zahájen v minulém týdnu, schválen by
měl být 06-09/2022. První výzvy pro ITI z IROP se očekávají na konci roku 2022. Sběr projektů do
ITI by měl proběhnout již v příštím týdnu. Strategie bude schválena v srpnu řídícím výborem ITI a
v září Zastupitelstvem města Liberec. Projektové záměry se budou vyplňovat elektronicky.
M. Otta se dotázal, zda s ohledem na pomalejší čerpání jsou v letošním roce nějaké milníky
čerpání a hrozí nedočerpání a krácení?
B. Steinzová – nemělo by to hrozit.
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M. Půta doplnil, že hrozí nečerpání u výstavby parkovacího domu u KÚLK. Bude třeba hledat
způsob, jak prodloužit možnost čerpání.

8. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány
rozvoje vzdělávání
PhDr. Jitka Doubnerová – zástupce krajské sítě MAS
J. Doubnerová představila čerpání v rámci stávajícího období a přípravu na období nové. MAS
pracují na akčních plánech. Je snaha koncentrovat podporu, výzev bude méně, ale s větší alokací.
Preferenční kritéria jsou zatím v jednání, čekají na vyjádření. V některých případech jsou kritéria
limitující pro absorpční kapacitu – např. podmínka navýšení kapacity u investic do MŠ (opatření
infrastruktura pro vzdělávání – MŠ), ve venkovských obcích není relevantní (i když očekávání
přílivu nových obyvatel by to mohlo změnit).
12:23 odchází J. Horinka
15. 2. 2022 proběhl krajský workshop s Agenturou pro sociální začleňování – data, mapování
potřeb, koordinovaný přístup a možnost spolupráce a propojení aktivit.
Všechny MAS mají schválené MAP III, někde se ještě ukončují MAP II a MAP III se teprve budou
zahajovat.
Závěrem představila souhrn spolupráce MAS v Libereckém kraji s jednotlivými resorty
Libereckého kraje. Dotázala se, zda by spolupráce mohla být více systematická, například na
základě memoranda o spolupráci. Poděkovala také za podporu MAS od Libereckého kraje.
Připomněla také rozcestník informací o všech MAS na https://maslik.eu/ .
J. Ulvr doplnil, že pro letošní rok byl schválen příspěvek pro MAS ve výši 900 tis. Kč.
M. Půta zmínil, že memorandum by mělo být. Navrhnul, aby tuto myšlenku zařadil J. Ulvr na
poradu.
J. Ulvr přislíbil, že bude připraven materiál.
M. Otta se dotázal na reálný posun v komunitní energetice.
J. Doubnerová – MAS Rozvoj Tanvaldska založil energetické společenství, MAS Achát také o
něčem podobném uvažuje.
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M. Půta dodal, že se jedná o zajímavé a důležité téma, na posledním jednání SFŽP bylo také
komunikováno. Požádal J. Ulvra o uspořádání konference k tomuto tématu pro obce,
mikroregiony, MAS.
O. Havlíček se dotázal, zda platí, že v CLLD bude dotace v méně rozvinutých regionech ve výši
95 % a zda pro knihovny stále platí podpora u obcí do 10 tis. obyvatel? Kulturní památky bude
možné podporovat v MAS?
J. Doubnerová reagovala, že podpora pro knihovny do 10 tis. obyvatel stále platí, musí to být
profesionální
knihovna
(úvazek,
počet
hodin,…informační
seznam
na
http://nsmascr.cz/aktuality/2021/seznam-profesionalnich-knihoven/) a v CLLD bude možné
podporovat pouze zapsané kulturní památky, ne národní. Celkově alokace IROP pro MAS budou
podobné jako v období 2014-20, tzn. prostředků nebude dostatek na všechny potřebné projekty.

9. Informace ze sekretariátu
Libereckého kraje

Regionální

stálé

konference

Ing. Zuzana Kapalínová – sekretariát RSK LK
Z. Kapalínová informovala o činnostech RSK LK. V podkladech byl členům zaslán Regionální akční
plán Libereckého kraje v oblasti školství, kde v souvislosti s přijetím nového projektu gymnázia
Doctrina byla pracovní skupinou provedena nová prioritizace a schválení dokumentu.
Usnesení č. 3/1/2022
Regionální stálá konference schvaluje aktuální znění Regionálního akčního plánu Libereckého
kraje v tématu Střední školství včetně jeho příloh.
Usnesení schváleno konsenzem.
Dále byla členům zaslána Výroční zpráva, která shrnuje činnosti sekretariátu za rok 2021.
Usnesení č. 4/1/2022
Regionální stálá konference Libereckého kraje schvaluje Výroční zprávu Regionální stálé
konference Libereckého kraje za rok 2021 platnou ke dni 23. 3. 2022.
Usnesení schváleno konsenzem.
Mimo to sekretariát RSK LK zpracoval také Analýzu využití finančních prostředků z fondů EU v
Libereckém kraji za rok 2021. Tato analýza si klade za cíl podat co nejúplnější a nejobjektivnější
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informaci o čerpání prostředků z ESIF na území Libereckého kraje. Zpracovaná data se váží k
roku 2021 a jednotná struktura byla dána MMR pro všechny kraje.
M. Otta upozornil na značný rozdíl v čerpání v různých OP napříč krajem. Například u
Frýdlantska je dominantní čerpání z OP ŽP.
M. Půta dodal, že se může jednat v tomto případě o velké projekty Povodí Labe.
Z. Kapalínová doplnila, že analýza je bohužel zkreslena faktem, že ne všechny projekty jsou
zacíleny přesně do území. Některá data jsou dána plošně na celý Liberecký kraj. Upozornila také
na to, že každé 3 měsíce sekretariát zpracovává Monitoring čerpání dotací EU v Libereckém kraji,
kde jsou podrobnější data, která se pravidelně aktualizují.
O. Pergl informoval, že data budou také součástí výsledkové evaluace – na podzim bude
k dispozici souhrnná evaluace, která bude obsahovat dané informace i v úrovni obcí.
Usnesení č. 5/1/2022
Regionální stálá konference Libereckého kraje schvaluje Analýzu využití finančních prostředků
z fondů EU v Libereckém kraji za rok 2021 platnou ke dni 23. 3. 2022.
Usnesení schváleno konsenzem.
V únoru byl odeslán dopis na obce s žádostí o doplnění brownfieldů do Informačního Systému
Projektových Záměrů („ISPZ“). V Libereckém kraji bylo sesbíráno celkem 29 projektů v různé fázi
připravenosti. Za celou ČR bylo sesbíráno 334 projektů, mapování absorpční kapacity realizovala
Agentura CzechInvest. V současné době probíhá analýza projektových záměrů. 12. dubna
pořádá Agentura CzechInvest konzultační den k podpoře z komponenty 2.8 Národního plánu
obnovy (Revitalizace území se starou stavební zátěží). Na konzultačním dni budou k dispozici
zástupci Agentury, a také pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní
rozvoj (správci subkomponent 2.8.1, 2.8.2 či 2.8.3). Bude tak možné zkonzultovat záměry bez
nutnosti jejich rozdělování (podnikatelské, nepodnikatelské nebo specifické).
V komponentě 2.8.1 – Specifické brownfieldy budou členové RSK doporučovat vybrané projekty
ke schválení, a to během plánovaného listopadového jednání. S vyhlášením výzvy se počítá
v termínu 02/2023.
Členové RSK by se měli také podílet na doporučování projektů v rámci komponenty 4.5 - Rozvoj
regionálních kulturních a kreativních center v rámci Národního plánu obnovy. S největší
pravděpodobností se projektové záměry v této oblasti budou hodnotit, resp. doporučovat
prostřednictvím RSK nebo vybraných členů RSK, a to na základě jasně definovaných kritérií
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hodnocení s nastaveným rozsahem. Důvodem pro toto rozhodnutí je myšlenka, že členové RSK
jsou z pozice informovanosti a znalosti potřeb regionu vhodní hodnotitelé. Více k tomuto
tématu představí ve svém příspěvku K. Vinklátová.
Sekretariát RSK připravil online setkání k problematice Hospodářsky a sociálně ohrožených
území. Cílem bylo seznámit vymezená města a obce s plánovanými možnostmi podpory těchto
zemí a navázání spolupráce. Pilotní studie Frýdlantsko byla připomínkována z území a na dalších
studiích pracujeme. Průběžně také probíhají setkání s MMR a ostatními kraji k tomuto tématu.
Stále probíhá putovní výstava „Otisky EU v Libereckém kraji“, nyní se nachází v Informačním
centrum v Lázních Libverda a následně se přesune do Českého Dubu. Opět nabídla, že v případě
zájmu o umístění výstavy ve vybraných prostorech, a s tím související prezentace vlastního
ukončeného projektu, rádi ji zprostředkujeme.
Tradičně je k dispozici na webových stránkách RSK LK Monitoring čerpání dotací EU v
Libereckém kraji a dále Harmonogramy aktuálních výzev k 1. 3. 2022.
12:47 odchází K. Sadílková

10. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP)
Ing. Iva Prokopová – Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
I. Prokopová prezentovala novinky z pracovní skupiny Vzdělávání. Pracovní skupina zahájila své
první jednání v tomto roce 9. – 16. 2. per rollam, se zahájením projektu Strategické plánování
rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II („KAP LK II“) proběhla aktualizace členů a také
Statutu a Jednacího řádu. Na březnovém jednání byl schválen aktualizovaný Regionální akční
plán Libereckého kraje pro oblast Střední školství.
Dále informovala o zahájení projektu KAP LK II, termín realizace je od 13. 1. 2022 do 30. 11.
2023. Strategické plánování formou KAP bude naposledy podporováno EU. Od období 20212027 se bude v OP JAK jednat pouze o podporu implementačních projektů, které navazují na
KAP. Podporovány tak budou dlouhodobé záměry.
Představila povinné výstupy a průřezová témata. Pozvala na setkání k tvorbě KAP III, které se
uskuteční 5. dubna od 14:00 do 16:00 hod (Platforma Odborné a polytechnické vzdělávání)
a 7. dubna od 13:00 do 15:00 hod (Platforma Rozvoj potenciálu). 20. dubna se také uskuteční
odborná konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol 2022.
M. Otta se zeptal, zda MMR nerozporuje způsob prioritizace projektů v Regionálním akčním
plánu Libereckého kraje pro oblast školství?
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Z. Kapalínová doplnila, že sekretariát obdržel připomínky k dokumentu minulý pátek, nicméně
připomínky související se způsobem prioritizace nebyly jeho součástí.

11. Pracovní skupina Cestovní ruch
Ing. Květa Vinklátová – zástupce Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v
Libereckém kraji
K. Vinklátová informovala o přípravě Strategie cestovního ruchu na roky 2022–2026, nyní je
vypracována analytická část, pracuje se na vypsání výběrového řízení pro část návrhovou, jejíž
realizace by měla proběhnout od dubna do září 2022. Revitalizuje se turistický portál a datový
sklad Libereckého kraje (komplexní změna prezentace, nový vizuál, důraz na klíčová témata a
regiony kraje/aktualizace funkčnosti datového skladu, zjednodušení ovládání, vyčištění od
starých a neplatných dat, změna uživatelských podmínek).
Probíhá spolupráce se Sdružením cestovního ruchu a s destinačními managementy. Jednání
probíhají online. Pokračuje se v projektu Křišťálové údolí, zahraniční cestovní kanceláře projevují
velký zájem o toto téma. Pandemie a nedostatek ubytovacích kapacit jsou v tuto chvíli největším
úskalím. Na stránkách https://crystalvalley.cz/#kalendar-akci jsou k nalezení plánované akce,
kam přítomné pozvala.
K. Vinklátová dále informovala o komponentě 4.5, za Asociaci krajů se podílí na stanovení
podmínek. Každý kraj by měl mít pouze jedno velké centrum, aby nedošlo k vyčerpání alokace
jedním krajem s velkým projektem. Z celkové alokace bude 2,7 mld. Kč na velká centra a 500 mil.
Kč bude na malá centra, která jsou navázána na knihovny. Pro Liberecký kraj, pokud projde
návrh, to bude 158 mil. Kč. Výzva na malá centra bude vyhlášena na podzim, alokace prozatím
není známá.
Řeší se jednotlivé body výzvy, apelovala tímto na MMR o prodloužení termínu – dokončení
velkých projektů by mělo být hotovo na konci roku 2025 a zpřístupněno do podzimu téhož roku.
Na malé projekty je to málo času, posunout na konec roku 2025?
Členění alokací na kraje je novinkou, shoda napříč kraji, Ministerstvo kultury daný vzorec, který
byl navržen, upravil a je nyní pro menší kraje výhodnější.
U knihoven projekty do max. 30 mil. Slouží v rámci výzvy k tomu, kdyby se nepodařilo vyčerpat
celou alokaci, aby zde byly další projekty k předložení. V Libereckém kraji se nepočítá
s překážkou v čerpání.
RSK by měla být článkem při prvním kole schvalování projektů a doporučit projekty Ministerstvu
kultury, které je bude schvalovat v další fázi. Reálně by projekty měly projít formální kontrolou
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na Ministerstvu kultury, poté bude RSK doporučovat a finální rozhodnutí bude opět dělat
Ministerstvo kultury.
O. Pergl zareagoval na termín, i u brownfieldů by bylo vhodné posunout termín, ale Národní
plán obnovy se řídí nařízením RRF, které neumožnuje jít za rok 2025, a harmonogramem, který
obsahuje milníky, a ty jsou aktuálně nepřekročitelné. K diskusím na toto téma bude jistě ještě
docházet podle toho, jak se budou plány jednotlivých členských zemí naplňovat.
K. Vinklátová upozornila, že je tu opět riziko nevyčerpání z důvodu nedostatku stavebního
materiálu.
13:00 odchází O. Suchánek, B. Steinzová a J. Kvapilová.

12. Pracovní skupina Inovace (VaVaI)
Ing. Vladimír Pachl – Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
V. Pachl prezentoval aktivity pracovní skupiny. Stručně okomentoval stav projektového záměru
Evropský digitální a inovační hub („EDIH“), čekají na vyjádření MPO a EK. Počítají
s přeshraničním přesahem. Juniorní centrum excelence informační bezpečnosti je ve fázi
zpracování studie proveditelnosti, probíhá připomínkové řízení.
Program Asistenčních voucherů byl ukončen 31. 1. 2022, z projektu Smart Akcelerátor II
Libereckého kraje bylo rozděleno 1,5 mil. Kč.
13:05 příchod M. Pšenička.
Výzva na SALK III Libereckého kraje by měla být vyhlášena z OP Jana Amose Komenského ve
2. kvartálu 2022. 29. - 30. března se bude konat v Libereckém kraji Národní setkání RIS3 týmů,
na kterém budou informace k výzvě prezentovat také zástupci MŠMT a MPO.
Regionální inovační program pro rok 2022 prochází přípravou v rámci kraje. Představil důležité
termíny – 1. dubna vyhlášení programu, do června lhůta pro podávání žádostí. Program bude
rozvržen do 3 voucherů – inovační, technologický a startovací.
V závěru zmínil plánované akce – chystané národní setkání RIS3 týmů, seminář pro malé a
střední podniky k tématu kybernetiky, květnové jednání RVVI ve společnosti Denso a dále
konferenci RIS3 Fórum také v květnu.
13:15 odchází M. Půta.
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13. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK
Mgr. Zuzana Palečková – Agentura pro sociální začleňování
Z. Palečková představila harmonogram aktivit pro rok 2022 – 4x jednání pracovní skupiny,
setkání mikrotýmů Bydlení a Dluhy, individuální konzultace k podpoře tématu. Pracovní skupina
plánuje vyhodnocení akce Milostivé léto a připravit se tak na další kolo této akce, která by mělo
být na podzim.
Dále informovala o činnostech mikrotýmu Bydlení a mikrotýmu Dluhy. Probíhají individuální
schůzky v rámci KÚ LK a s MAS pro efektivní zacílení projektů. Zapojení projektu na sociální
inovace do NAKAP II (indikátory v rámci řešení Drop-out).
13:20 odchází V. Pachl.
Akční plán k Strategii sociálního začleňování Libereckého kraje 21+ je v přípravě, nezbytné bude
do něj také zahrnout uprchlickou krizi.

14. Chytřejší kraj
Ing. Marek Pšenička – Agentura regionálního rozvoje spol. s r. o.
Shrnul informace o postupu pilotních projektů v rámci naplňování Akčního plánu koncepce
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (Sběr dopravních dat, Podpora chytrých podnikatelských řešení,
Evidenční systém sbírkových předmětů, Energetický management, Hospodaření s vodou,
Adaptace na trh práce budoucnosti v digitální ekonomice, Elektronická komunikace a
kyberbezpečnost, Informační a datový portál, ICT infrastruktura). Více informací viz prezentace.

Různé
Příští jednání RSK LK je naplánováno na 22. červen 2022.
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Úkol
1.

Poskytnout členům RSK LK zápis z jednání NSK.

2.

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

3.
4.
5.

Informovat o středním článku na dalším jednání
RSK LK
Zaslat případné připomínky k doplnění Akčního
plánu SRR 2023-2024
Zaslat návrhy témat k předsednictví CZ PRES

Zaslat Implementační zprávu k Národnímu plánu
obnovy členům RSK LK
7. Zaslat akce Libereckého kraje v rámci CZ PRES
členům RSK LK
8. Zaslat znění Závazného stanoviska ŘO IROP č. 27
členům RSK LK
9. Připravit materiál na PUR o memorandu o
spolupráci s MAS LK
10. Uspořádat konferenci na téma Komunitní
energetika
6.

Termín
pravidelný
úkol
na příští
jednání RSK
LK
30. jednání
RSK LK

Pro
sekretariát RSK LK
zástupce statutárních
měst
zastoupený
nositelem ITI/IPRÚ
MMR ČR

průběžný

členy RSK LK

průběžný

členy RSK LK

6. 4. 2022

sekretariát RSK LK

6. 4. 2022

sekretariát RSK LK

6. 4. 2022

sekretariát RSK LK

průběžný

J. Ulvra

průběžný

J. Ulvra

M. Otta poděkoval za účast a ve 13:40 jednání ukončil.
Příloha: Prezenční listina
Zapsala: Ing. Karolína Vičanová, DiS.
Zápis schválil předseda RSK LK

V Liberci dne: 23. 3. 2022

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/2022 .
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