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ZÁPIS

z 3. jednání Regionální stálé konference

Termín: 15. 5. 2015

Místo: zasedací místnost č. 326a, Krajský úřad Libereckého kraje

Čas zahájení jednání: 13:00 hodin

Čas ukončení jednání: 16:00 hodin

Přítomni dle prezenční listiny

Jednání zahájil prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, místopředseda Regionální stálé konference (dále jen RSK), 
informoval členy RSK o pozdější účasti pana hejtmana, přivítal přítomné členy a konstatoval, že 
z celkového počtu 18 členů RSK je přítomno 14 členů tzn., že je RSK usnášeníschopná. 

Členy RSK informoval o vytištěných podkladech, které obdrželi před začátkem jednání. 

1. Schválení programu jednání

Místopředseda RSK představil program jednání. Pořadí projednávaných bodů bylo oproti návrhu 
programu, který obdrželi členové spolu s pozvánkou na jednání, drobně upraveno tak, aby 
vyhovovalo časovým možnostem přednášejících. Místopředseda vyzval účastníky k připomínkám 
k navrhovanému programu jednání. K programu nebyly žádné připomínky a byl schválen všemi 
přítomnými členy RSK.

Schválený program jednání:
1. Změny v nominacích členů Regionální stálé konference
2. Kontrola plnění úkolů z 2. jednání RSK 18. 2. 2015
3. Informace o procesu přípravy Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec n. N.
4. Informace o hlavních změnách ve financování projektů z Evropských strukturálních a 

investičních fondů v období 2014-2020
5. Informace o Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
6. Informace o procesu přípravy Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
7. Informace ze zasedání Národní stálé konference
8. Informace o postupu prací na Regionálním akčním plánu Libereckého kraje, schválení 

Regionálního akčního plánu Libereckého kraje
9. Různé
10. Závěr a diskuze

USN č. 1/2/2015 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.

2. Změny v nominacích členů Regionální stálé konference 

Místopředseda RSK požádal Mgr. Ottu, aby sdělil podrobnější informace tomuto bodu. 

Ke změně nominovaných členů došlo u těchto institucí: 
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1) Liberecký kraj – změna nominovaného člena a náhradníka
a. 24.2.2015 vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí rozhodnutí I. Hujerové vzdát se funkce 

členky rady kraje a usnesením č. 53/15/ZK ze dne 24.2.2015 byl členem rady kraje 
zvolen RNDr. Vít Příkaský. RNDr. Příkaský se stal novým členem RSK. 

b. Jelikož byl RNDr. Vít Příkaský nominovaným náhradníkem Ing. E. Burešové, byl novým 
náhradníkem nominován RNDr. Zdeněk Kadlas

2) Svaz měst a obcí ČR
a. změna náhradníka nominovaného za středně velká města – 25.3.2015 Zastupitelstvo 

města Semily odvolalo starostku Ing. arch. Věru Blažkovou a novou starostkou byla 
zvolena Lena Mlejnková

         nová nominace: zástupce Mgr. Romana Žatecká (starostka, Česká Lípa); 
náhradník Lena Mlejnková (starostka, Semily)

b. změna člena nominovaného za statutární město zastoupené nositelem IPRÚ

 dne 13.4.2015 obdržel Liberecký kraj dopis informující o tom, že nově 
nominovaným členem je Mgr. Jan Korytář (náměstek primátora, Liberec), 
náhradníkem zůstává Ing. Petr Beitl (primátor, Jablonec n. N.)

 dne 20.4.2015 obdržel Liberecký kraj nový dopis, který informuje o tom, že nově 
nominovaným členem je Tibor Batthyány (primátor, Liberec), náhradníkem zůstává 
Ing. Petr Beitl (primátor, Jablonec n. N.) → nedošlo k žádné změně

Další změnou je účast zástupce katolické církve jako stálého hosta RSK, vyplynulo z jednání zástupců 
České biskupské konference a Ekumenické rady církví se zástupci Asociace krajů.

Mgr. Otta členy RSK také informoval o tom, že v souvislosti s návrhy MMR na vznik pracovní skupiny 
Cestovní ruch pod RSK ve všech krajích je možné, že dojde k dalšímu rozšíření počtu stálých hostů 
o zástupce této skupiny.

K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky a bylo přijato konsensem.

USN č. 2/2/2015 Regionální stálá konference bere na vědomí nominace členů, jejich náhradníků a 
stálých hostů jmenovaných hejtmanem Libereckého kraje na základě písemné nominace členských 
institucí Regionální stálé konference.

3. Kontrola plnění úkolů z 2. jednání RSK 18. 2. 2015

Místopředseda RSK požádal RNDr. Pecháčkovou, aby sdělila podrobnější informace o kontrole 
plnění úkolů z 2. jednání RSK dne 18. 2. 2015.

Na druhém jednání byly uloženy následující úkoly: 

Úkol Termín Pro Splněno

1. Vystoupení zástupců integrovaných 
nástrojů v Libereckém kraji s informacemi k 
postupu prací na zpracování IPRÚ/SCLLD

příští 
setkání RSK

zástupce IPRÚ 
Liberec - Jablonec n. 
N. a zástupce MAS


prezentace 
na dnešním 

jednání

2. Informovat o největších změnách 
(úpravách a zjednodušení), které nastanou 
v rámci financování projektů z operačních 
programů na období 2014-2020

příští 
setkání RSK

Ministerstvo pro 
místní rozvoj


prezentace 
na dnešním 

jednání

3. Zaslání podnětů a připomínek k návrhu
aktivit RAP

do 6. 3. 
2015

členy RSK 
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4. Zaslání podnětů a připomínek k návrhu 
pracovních skupin RSK a jejich složení

do 6. 3. 
2015

členy RSK 

5.
Vyhotovení zápisu z jednání

do 3. 3. 
2015

sekretariát RSK 

6. Zveřejnění informací a podkladů z jednání 
na www.kraj-lbc.cz/rsk

do 3. 3. 
2015

sekretariát RSK 

RNDr. I. Pecháčková představila úkoly, které vyplynuly z minulého jednání RSK a informovala členy 
RSK o jejich splnění. Všechny úkoly byly nebo ještě budou během jednání RSK splněny. 

V řízení zasedání RSK pokračoval předseda RSK - hejtman Libereckého kraje M. Půta. 

4. Informace o procesu přípravy Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec n.N.
Tibor Batthyány, primátor Statutárního města Liberec

O procesu přípravy Integrovaného plánu rozvoje území (dále jen IPRÚ) Liberec – Jablonec n. N. 
členy RSK informoval Tibor Batthyány, primátor Statutárního města Liberec.

Diskuze:
 Z. Kadlas – kdy bude IPRÚ schválen?

T. Batthyány – přesný termín není znám, zpracování dokumentu má zpoždění. 
 M. Otta – je důležité předávání informací o přípravě IPRÚ jak mezi partnery v regionu, tak 

přenos informací z regionu na národní úroveň – směrem na MMR a směrem do NSK.

 V. Příkaský – zdůraznil, že je důležité při přípravě IPRÚ dodržovat zásady principu partnerství, 
jako člen Řídícího výboru IPRÚ navrhuje, aby v pracovních skupinách pod IPRÚ byl kraj 
zastoupen úředníky z věcně příslušných odborů KÚ LK.

 O. Pergl – MMR předpokládá schválení aktualizace Metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 v červenu/červenci.

Vytištěnou prezentaci obdrželi účastníci jednání ve svých podkladech a také je zveřejněna na 
internetových stránkách LK pod odkazem www.kraj-lbc.cz/rsk → Informace z jednání Regionální 
stálé konference v Libereckém kraji. 

5. Informace o hlavních změnách ve financování projektů z Evropských strukturálních a 
investičních fondů v období 2014-2020
Mgr. Ondřej Pergl, Ministerstvo pro místní rozvoj

S aktuálními informacemi o hlavních změnách ve financování projektů z Evropských strukturálních a 
investičních fondů v období 2014-2020 členy RSK seznámil Mgr. Ondřej Pergl z Ministerstva pro 
místní rozvoj.

Diskuze:

 T. Batthyány – je možné financování administrativních pracovníků z OP Technická pomoc?
 O. Pergl – u IPRÚ lze, u ITI nelze.
 M. Otta – doplnění k OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – budou výjimky pro 

řádně odůvodněné investiční projekty.
 Z. Kůs – upozornil na problémy spojené se změnami pravidel a stanovením podmínek nad rámec 

zákonů během realizace projektů mezi jednotlivými výzvami i řídícími orgány/poskytovateli.
Sledování těchto změn je finančně a personálně náročné.

 O. Pergl – tomu by měly zamezit jednotné metodické pokyny.
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 M. Půta – doplnil, že Ministerstvo financí na základě auditů vykládá pravidla jiným způsobem, 
výklad pravidel se mění zpětně.

 J. Marek – problémem je také personální nestabilita na Řídících orgánech - vysoká fluktuace 
projektových manažerů. Zátěž pro příjemce z pohledu opakujícího se poskytování stejných 
informací. Nedochází k přenosu informací.

 J. Kopta – vyjádřil špatnou zkušenost se zpětným výkladem pravidel.
 Z. Kadlas – kdy bude funkční Monitorovací systém 2014+?
 O. Pergl – Monitorovací systém 2014+ je připravený, ale termín není znám.
 Z. Kůs – upozornil na další problém s veřejnou podporou, a to nejenom u nákupu přístrojového 

vybavení, ale také u celoživotního vzdělávání.

Vytištěnou prezentaci obdrželi účastníci jednání ve svých podkladech a také je zveřejněna na 
internetových stránkách LK pod odkazem www.kraj-lbc.cz/rsk → Informace z jednání Regionální 
stálé konference v Libereckém kraji. 

ÚKOL 1/2/2015
- pro M. Ottu – informovat na jednání Národní stálé konference o těchto bodech, resp. komentářích 
a připomínkách, které zazněly na RSK

 Nestabilita dokumentů - změna pravidel a podmínek v průběhu realizace projektů

 Personální nestabilita na pozicích projektových manažerů

 Problematika veřejné podpory

6. Informace o Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Mgr. Jitka Baťková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

O Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) včetně zpracování Krajských 
akčních plánů vzdělávání (dále jen KAP) a Místních akčních plánů vzdělávání (dále jen MAP) členy 
RSK informovala Mgr. Jitka Baťková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Diskuze:

 J. Kvapil – dotaz k MAP, zdali žadateli budou ORP nebo školy?
 J. Baťková – žadatelem bude ORP, které budou spolupracovat se zřizovateli základní škol, s tím, 

že bude možnost přesahu do jiných ORP dle spádovosti dojížďky žáků do škol.
 L. Křeček – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK zaslal množství připomínek ke 

KAP. Investiční projekty plánuje a spolufinancuje zřizovatel SŠ tedy kraj. Upozornil na vazbu a 
souvislosti Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a KAP.

 J. Baťková informovala o tom, že pokud někdo z členů RSK bude mít dotaz k OP VVV, je možné 
dotazy odeslat na sekretariát RSK, který je následně přepošle k zodpovězení.

Vytištěnou prezentaci obdrželi účastníci jednání ve svých podkladech a také je zveřejněna na 
internetových stránkách LK pod odkazem www.kraj-lbc.cz/rsk → Informace z jednání Regionální 
stálé konference v Libereckém kraji.

ÚKOL 2/2/2015
- pro členy RSK – zaslat sekretariátu RSK dotazy týkající se OP VVV. Termín: 4.6.2015
- pro sekretariát RSK – předat dotazy členů RSK Mgr. Baťkové. Termín: 5.6.2015

7. Informace o procesu přípravy Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
PhDr. Jitka Doubnerová, zástupce krajské sítě Místních akčních skupin

O procesu přípravy Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a aktuálních tématech, které 
v současné době Místní akční skupiny řeší, informovala PhDr. Jitka Doubnerová.
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Vytištěné informace obdrželi účastníci jednání ve svých podkladech a také jsou zveřejněny na 
internetových stránkách LK pod odkazem www.kraj-lbc.cz/rsk → Informace z jednání Regionální 
stálé konference v Libereckém kraji.

V řízení zasedání RSK pokračoval místopředseda RSK - rektor Z. Kůs. 

8. Informace ze zasedání Národní stálé konference
Mgr. Michael Otta, Krajský úřad Libereckého kraje

O zasedání Národní stálé konference členy RSK informoval Mgr. Otta, vedoucí odboru regionálního 
rozvoje a evropských projektů.

Diskuze:

 T. Hájek – jaké jsou možnosti čerpání finančních prostředků v oblasti cestovního ruchu pro malé 
obce a neziskový sektor?

 O. Pergl – malé obce mohou čerpat z IROP.
 T. Hájek – doplnil problematiku čerpání finančních prostředků obcí mimo MAS.
 J. Doubnerová – MAS poskytují finanční prostředky dle evropských/národních priorit.
 M. Otta – podpora malých obcí je z pohledu EU zaměřena na vybrané aktivity. MAS nemůžou dle 

svých potřeb podporované aktivity rozšiřovat.
 l. Cincibusové – doplnila, že řada obcí se stala členy MAS zejména z důvodu možnosti čerpání 

finančních prostředků.
 M. Otta – pro MAS je systém čerpání stejný, jsou ale omezena témata. U cestovního ruchu se

hledá zdroj na národní úrovni, EU již nebude podporovat nebo jen velmi omezeně volnočasové 
aktivity, veřejná prostranství aj.

Vytištěnou prezentaci obdrželi účastníci jednání ve svých podkladech a také je zveřejněna na 
internetových stránkách LK pod odkazem www.kraj-lbc.cz/rsk → Informace z jednání Regionální 
stálé konference v Libereckém kraji.

9. Informace o postupu prací na Regionálním akčním plánu Libereckého kraje, schválení 
Regionálního akčního plánu Libereckého kraje
Ing. Lukáš Chmel, Krajský úřad Libereckého kraje

O přípravě Regionálního akčního plánu (dále jen RAP) LK členy RSK informoval Ing. Lukáš Chmel 
z oddělení rozvojových koncepcí. Představil dosavadní průběh zpracování RAP a seznámil členy RSK 
s poslední verzí RAP, která byla 30.4.2015 odeslána na MMR. Tuto verzi obdrželi členové RSK 
emailem dne 4.5.2015 jako pracovní podklad na jednání RSK s informací, že tento dokument bude 
na dnešním jednání RSK projednáván a následně schvalován.  

Vytištěnou prezentaci společně s Regionálním akčním plánem LK obdrželi účastníci jednání ve svých 
podkladech a také jsou oba dokumenty zveřejněny na internetových stránkách LK pod odkazem 
www.kraj-lbc.cz/rsk → Informace z jednání Regionální stálé konference v Libereckém kraji.

Místopředseda RSK navrhl, aby bylo o návrhu usnesení tohoto bodu hlasováno. Všichni přítomní 
členové souhlasili. 

Celkem přítomno 11 členů s hlasovacím právem, výsledek hlasování: všichni pro.

USN č. 3/2/2015 Regionální stálá konference schvaluje Regionální akční plán Libereckého kraje, 
verze k 30.4.2015.
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10. Různé

Termín dalšího jednání RSK byl předběžně domluven na září/říjen 2015. Přesný termín setkání se 
bude odvíjet od toho, kdy bude připravena k projednání v RSK další verze Regionálního akčního 
plánu LK.

Diskuze: 

 O. Pergl – informoval o tom, že aktualizované RAP by měly být hotové do konce července, tak 
aby byly k dispozici na zasedání NSK, které proběhne v září. Navrhuje setkání RSK kvůli 
aktualizaci.

 M. Otta – jelikož projektové záměry nejsou závazné, nemá smysl svolávat zasedání RSK kvůli 
aktualizaci RAP. Svolání RSK by bylo nutné v případě, že by se měnily aktivity RAP. 
Předpokládáme, že úrovni aktivit RAP změny probíhat nebudou.

 Z. Kůs navrhl, aby sekretariát RSK vyzval subjekty na území kraje k aktualizovanému sběru 
projektových záměrů do RAP. Souhlasil s názorem, že není nutné v této souvislosti novou verzi 
RAP schvalovat.

ÚKOL 3/2/2015
- vyzvat subjekty v území k aktualizaci projektových záměrů do RAP. Termín: 30.6.2015

Úkoly vyplývající z dnešního jednání:

Úkol Termín Pro

1. Vyhotovení zápisu z jednání do 28. 5. 2015 sekretariát RSK

2. Zveřejnění informací a podkladů z jednání na 
www.kraj-lbc.cz/rsk

co nejdříve sekretariát RSK

3. Informovat na jednání Národní stálé konference
o těchto bodech, resp. komentářích a připomínkách, 
které zazněly na RSK

 Nestabilita dokumentů - změna pravidel a 
podmínek v průběhu realizace projektů

 Personální nestabilita na pozicích projektových 
manažerů

 Problematika veřejné podpory

nejbližší jednání 
NSK

Mgr. M. Ottu

4. Zaslat sekretariátu RSK dotazy týkající se OP VVV, 
sekretariát RSK předá dotazy členů RSK Mgr. Baťkové

4.6.2015 pro členy RSK 
pro sekretariát RSK

5. Vyzvat subjekty v území k aktualizaci projektových 
záměrů do RAP

30.6.2015 sekretariát RSK

11. Závěr a diskuze

Místopředseda RSK všem poděkoval za účast a ukončil třetí jednání RSK.

Příloha: Prezenční listina 

Zápis schválil předseda Regionální stálé konference.

V Liberci dne: Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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