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ZÁPIS

ze 4. jednání Regionální stálé konference

Termín: 14. 9. 2015

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál

Čas zahájení jednání: 12:00 hodin

Čas ukončení jednání: 14:15 hodin

Přítomni dle prezenční listiny

Jednání zahájil Martin Půta, předseda Regionální stálé konference (dále jen RSK), přivítal 
přítomné členy a konstatoval, že z celkového počtu 18 členů RSK je přítomno 15 členů tzn.,
že je RSK usnášeníschopná. 

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

1. Schválení programu jednání RSK

M. Půta představil program jednání a vyzval účastníky k připomínkám k navrhovanému 
programu jednání. K programu nebyly žádné připomínky a byl schválen všemi přítomnými 
členy RSK.

Schválený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK LK
3. Kontrola plnění úkolů z 3. jednání RSK 15. 5. 2015
4. Ministerstvo pro místní rozvoj
5. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 
6. Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
7. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP)
8. Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)
9. Územní zacílení jednotlivých operačních programů pro LK
10. Strategie inteligentní specializace (RIS3)
11. Různé

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

USN č. 1/3/2015 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.
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2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK

M. Otta sdělil podrobnější informace k tomuto bodu. 

Změny v nominaci členských institucí.
1) Liberecký kraj

Usnesením č. 208/15/ZK ze dne 26. 5. 2015 odvolalo Zastupitelstvo LK Ing. Evu 
Burešovou z funkce předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje 
Zastupitelstva LK (dále jen VHRR ZLK) a zvolilo do funkce předsedkyně VHRR ZLK paní 
Ivanu Hujerovou. Tato změna byla schválena Radou LK usnesením č. 1149/15/RK ze 
dne 14. 7. 2015.
– novou členkou za Liberecký kraj je Ivana Hujerová (současná předsedkyně VHRR 

ZLK)

2) Strategie inteligentní specializace
Ke dni 30. 6. 2015 byla ukončena pracovní činnost S3 manažera a S3 projektového 
manažera z důvodu ukončení smlouvy s MŠMT. V současnosti jsou tyto pozice 
neobsazeny a jejich činnosti zajišťuje odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 
KÚ LK.
– RSK je dočasně bez zástupce Strategie inteligentní specializace

3) Agentura pro sociální začleňování
Z důvodu ukončení pracovní činnosti člena a náhradníka zastupujících Agenturu pro 
sociální začleňování je:
– novým členem Bc. Michal Kratochvíl (metodik lokálních konzultantů)
– novým náhradníkem Bc. Pavel Pech (lokální konzultant pro Frýdlantsko a Ralsko)

Změny v nominaci stálých hostů.
1) Zástupce územně příslušného zprostředkujícího subjektu pro implementaci IROP

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen Výbor RR RS SV) na 
svém 54. zasedání dne 19. 6. 2015 vzal na vědomí informaci o rezignaci dosavadního 
ředitele Ing. Zdeňka Vašáka a zároveň schválil pověření Ing. Lenky Vašátkové k vedení 
Úřadu RR RS SV.
– novým stálým hostem je Ing. Lenka Vašátková (ředitelka Úřadu RR RS SV)

Dále M. Otta informoval, že Výbor RR RS SV není zprostředkujícím subjektem pro 
implementaci IROP a dotázal se zástupců MMR, zdali by bylo vhodné oslovit Centrum pro 
regionální rozvoj, aby nominovalo svého zástupce a jeho náhradníka do RSK. O. Pergl 
s navrhovaným postupem souhlasí.

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

USN č. 2/3/2015 Regionální stálá konference bere na vědomí nominace členů a jejich 
náhradníků jmenovaných hejtmanem Libereckého kraje na základě písemné nominace 
členských institucí Regionální stálé konference.
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ÚKOL 1/3/2015
- pro sekretariát RSK: písemně zažádat o nominaci jednoho zástupce za Centrum pro
regionální rozvoj a jeho náhradníka místo stávajícího Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod
Termín: další jednání RSK

3. Kontrola plnění úkolů z 3. jednání RSK 15. 5. 2015

RNDr. Pecháčková informovala o úkolech, které vyplynuly z 3. jednání RSK, a jejich splnění.

Úkol Termín Pro Splněno

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 úkol trvá

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

4. 6. 2015
pro členy RSK a
pro sekretariát 
RSK



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

30. 6. 2015 sekretariát RSK 

4. Ministerstvo pro místní rozvoj 
Mgr. Štěpán Nosek, Ministerstvo pro místní rozvoj

Zástupce MMR poskytnul aktuální informace k programovému období 2014+: akční plán 
realizace SRR ČR 2015-2016, aktualizace Národního dokumentu k územní dimenzi a 
Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů, přehled výzev vyhlášených nebo 
plánovaných v jednotlivých operačních programech.

M. Půta konstatoval, že neschválená aktualizovaná verze Metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů (dále jen MPIN) přestavuje problém při tvorbě Integrovaného plánu 
rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen IPRÚ). Termín pro 
zpracování IPRÚ je stanoven na březen 2016. V. Příkaský se jako člen Řídicího výboru IPRÚ 
přiklání k požadavku na schválení MPIN v nebližší možné době.
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5. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
Tibor Batthyány, primátor Statutárního města Liberec

Z důvodu nepřítomnosti primátora T. Batthyányho přistoupil M. Půta k pokračování jednání 
dalším bodem programu.

6. Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
PhDr. Dagmar Strnadová, manažerka LAG Podralsko

Přizvaný host PhDr. Dagmar Strnadová představila význam a účel MAPů, aktivity a úrovně 
zpracování MAP. Z 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále ORP) je ke 
dnešnímu dni domluveno mezi starosty a představiteli místních akčních skupin vymezení 
6 územních obvodů pro realizaci MAP, vč. žadatelů, resp. realizátorů MAP:

Dále uvedla, že projektové žádosti se do výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání předkládají průběžně a první 
termín uzávěrky je 24. 11. 2015. Přílohou projektové žádosti je „Potvrzení Regionální stálé 
konference k místnímu akčnímu plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností respektující lokální partnerství“, ve které jsou uvedeny jednotlivé obce spadající 
do vymezeného území pro realizaci MAP. Vymezená území, která jsou projednaná 
s příslušnými lokálními partnery, budou předmětem potvrzení Regionální stálou konferencí. 
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M. Otta se vyjádřil, že ta území, která nejsou projednána nebo schválena místními orgány 
budou předmětem potvrzení na dalším jednání RSK či v případě potřeby je možné dle 
Jednacího řádu použít proceduru písemného projednávání - korespondenční elektronické
hlasování. Dále navrhl, aby v usnesení k tomuto bodu byly pro jednotlivá území konkrétně 
vypsány jednotlivé obce a jejich žadatel. 

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

USN č. 3/3/2015 Regionální stálá konference schvaluje vymezení jednotlivých území pro 
realizaci Místních akčních plánů a jejich oprávněné žadatele v tomto složení:

MAP Českolipsko: Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Česká Lípa, Doksy, Dubá, 
Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Chlum, Jestřebí, Kozly, 
Kravaře, Kvítkov, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Nový Oldřichov, Okna, Pertoltice pod 
Ralskem, Provodín, Ralsko, Skalka u Doks, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, 
Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov, 
Ždírec
Žadatel: LAG Podralsko z. s.

MAP Frýdlantsko: Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, 
Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Višňová
Žadatel: MAS Frýdlantsko z. s.

MAP Jilemnicko: Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní 
Branná, Jestřabí v Krkonoších, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Kruh, Martinice 
v Krkonoších, Levínská Olešnice, Mříčná, Paseky nad Jizerou, Peřimov, Poniklá, Rokytnice 
nad Jizerou, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice 
v Krkonoších, Vysoké nad Jizerou
Žadatel: MAS "Přiďte pobejt!" z. s.

MAP Novoborsko: Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, 
Mařenice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup 
v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor
Žadatel: LAG Podralsko z. s.

MAP Tanvaldsko: Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, 
Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice
Žadatel: MAS Rozvoj Tanvaldska z.s.

MAP Železnobrodsko: Držkov, Jílové, Koberovy, Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, 
Vlastiboř, Zásada, Železný Brod
Žadatel: MAS Achát z.s.
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7. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) 
Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK

Přizvaný host Mgr. Leoš Křeček přiblížil téma KAP: klíčová témata, aktivity projektu a 
zejména podrobnosti k pracovní skupině Vzdělávání (zdůvodnění navrhované struktury 
jejího složení). I. Pecháčková informovala, že sekretariát RSK obdržel návrh na doplnění 
pracovní skupiny Vzdělávání o Krajskou organizaci České unie sportu. Návrh byl členy RSK 
zamítnut.

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

USN č. 4/3/2015 Regionální stálá konference schvaluje složení pracovní skupiny Vzdělávání 
v podobě seznamu zastupujících organizací a příslušného počtu zastoupených osob 
a ukládá sekretariátu RSK oslovit jednotlivé subjekty ve věci nominace konkrétních osob, 
vč. náhradníka:

Organizace
Počet 

členů

odborný garant KAP (bude se jednat o příjemce podpory z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

který bude realizovat projekt na odbornou garanci KAP, dle dostupných informací se bude 

jednat o Národní ústav pro vzdělávání)

1

Národní institut pro další vzdělávání 1

Liberecký kraj (zaměstnanci Libereckého kraje, kteří budou členy realizačního týmu 

projektu)
2

Liberecký kraj (zástupce zřizovatele škol zřizovaných krajem) 3

Sdružení obcí Libereckého kraje (zástupce zřizovatele obecních škol) 2

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o. s. (zástupce soukromých škol) 1

Asociace ředitelů církevních škol ČR (zástupce církevních škol) 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zástupce zřizovatele státních škol) 1

Unie školských asociací ČR – CZESHA 1

Asociace ředitelů základních škol 1

pedagogický pracovník 1

Technická univerzita v Liberci 1

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci 1

garant MAP (bude se jednat o příjemce podpory z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, který 

bude realizovat projekt na odbornou garanci KAP)
1

zástupci zaměstnavatelů (dosud není určeno) 3

Krajská hospodářská komora Liberec 1

Regionální sektorová dohoda Libereckého kraje pro sklářský průmysl 1

zástupce středisek volného času (zástupce za zájmové vzdělávání) 1

IQlandia, o.p.s. (zástupce za neformální vzdělávání) 1

RIS 3 manažer 1

Agentura pro sociální začleňování 1
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8. Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)
Ing. Lukáš Chmel, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

M. Otta přivítal přizvaného hosta Ing. Jana Čápa, vedoucího odboru dopravy. L. Chmel 
poskytl souhrnné informace k RAP, jeho tvorbě, aktualizaci a způsobu oslovení subjektů
v území Libereckého kraje a komunikaci se subjekty. RSK je předložen aktualizovaný RAP, 
který ve své příloze zahrnuje také seznam prioritních komunikací se zaměřením na
rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III třídy. Projekty předkládané do SC 1.1 Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále IROP) musí být v souladu s aktivitami RAP a 
s tímto seznamem. Dále sdělil, že ve výhledu může být seznam projektů dle potřeb 
aktualizován. Tzn., že mohou být přidány nebo vyjmuty projekty, u kterých do té doby 
nebyla podána žádost o dotaci z IROP, SC 1.1. Následně v této věci směřoval dotaz na 
zástupce MMR, zdali je tento výklad postupu předkládání a schvalování projektů správný. 
O. Pergl potvrdil, že projekty v předloženém seznamu lze měnit (přidat i vyjmout), nelze 
však měnit celkovou částku, která byla alokována pro Liberecký kraj. 

M. Půta požádal J. Čápa o vysvětlení, jakým způsobem byly finanční prostředky alokovány 
mezi kraje. J. Čáp odvětil, že rozdělení závisí na délce silnic II. a III třídy v kraji a toto 
rozdělení bylo projednáno v komisi pro dopravu. Dalšími navrhovanými způsoby bylo
rozdělení, že kraje dostanou stejné množství finančních prostředků nebo podle délky silnic, 
které splňují požadavky stanovené v IROP. Tyto návrhy byly komisí pro dopravu zamítnuty.

M. Otta směřoval doplňující informace k aktualizaci RAP na MMR a doporučil, aby se 
metodiky pro tvorbu RAP měnily minimálně. Hlavním argumentem je obsáhlost RAP, který 
jenom v Libereckém kraji obsahuje 2000 záměrů a projektů, u kterých se musí jednotlivé 
položky revidovat.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 1

Úřad práce České republiky 1

Statutární město Liberec (z pozice nositele IPRÚ) 1

Krajská síť Místních akčních skupin 1

Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje 1

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. 1

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 1

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace 1

ÚKOL 2/3/2015
- pro sekretariát RSK: oslovit jednotlivé subjekty ve věci nominace konkrétních osob, 
vč. náhradníka do pracovní skupiny Vzdělávání
Termín: další jednání RSK
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M. Půta přítomné ujistil, že finanční prostředky na rekonstrukci silnic budou z důvodu 
stanovených priorit kraje vyčerpány. M. Otta dodal, že projekty se v rámci řádného čerpání 
musí předložit do roku 2018. Liberecký kraj bude mít připraven zásobník projektů, které 
budou předloženy v případě, že jiné kraje nevyčerpají danou alokaci a jejich alokace bude 
poskytnuta připraveným zájemcům z jiných krajů. 

MMR schvaluje navrhované znění usnesení, ke kterému neměl nikdo z členů RSK 
připomínky a bylo přijato konsensem.

USN č. 5/3/2015 Regionální stálá konference schvaluje aktualizovanou verzi Regionálního 
akčního plánu Libereckého kraje platnou ke dni 14. 9. 2015, vč. projektů z oblasti dopravy 
předkládaných do Integrovaného regionálního operačního programu, Specifického cíle 1.1.

9. Územní zacílení jednotlivých operačních programů pro Liberecký kraj
Ing. Lukáš Chmel, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

Hlavním smyslem územní dimenze je koncentrace prostředků z evropských fondů do 
specifických typů území prostřednictvím individuálních projektů nebo integrovaných 
nástrojů. Ucelený přehled typů území v jednotlivých operačních programech se zaměřením 
na Liberecký kraj je důležitým zdrojem informací nejen pro žadatele, ale pro všechny, kteří 
se chtějí lépe orientovat v nových podmínkách programového období 2014-2020. M. Otta 
zdůraznil, že projektové záměry, které nebudou splňovat územní dimenzi, není možné 
realizovat v některých výzvách za prostředky z evropských zdrojů. M. Půta požádal členy 
RSK, aby tuto informaci, vč. přiložených map (webového odkazu), poskytli institucím, které 
zastupují. Sekretariát RSK bude v této záležitosti kontaktovat všechny obce Libereckého 
kraje a poskytovat další potřebné informace.

J. Kvapil upozornil, že v RAP se nenachází opatření týkající se Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osy 4: Rozvoj vysokorychlostních 
přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. L. Chmel reagoval 
zdůvodněním, že RAP vychází z projektových záměrů, které Liberecký kraj obdržel od 
subjektů z území. Z těchto záměrů se následně tvoří opatření, resp. aktivity RAP. Pro oblast
vysokorychlostních přístupových sítí k internetu nebyl zaslán žádný významný projektový 
záměr, tudíž ani nebyl zařazen mezi opatření RAP. Každopádně se nejedná o rozpor, jelikož 
soulad projektového záměru s RAP nemusí být požadován ve všech výzvách.

webové stránky:
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/regiony-a-oblasti-lk/typologie-uzemi

ÚKOL 3/3/2015
- pro sekretariát RSK: zaslat všem obcím Libereckého kraje informaci o územní dimenzi a 
možnosti konzultace
Termín: další jednání RSK
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10. Strategie inteligentní specializace (RIS3)
Ing. Ivana Ptáčková, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

M. Otta zopakoval současnou situaci ohledně chybějícího S3 manažera, jehož činnosti 
dočasně převzal odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK. Ing. I. Ptáčková 
účastníky věcně seznámila s konceptem „inteligentní specializace“, smyslem strategie a její 
implementace, vč. projektu Smart akcelerátoru Libereckého kraje. 

11. Různé

1. M. Půta omluvil z neúčasti T. Batthyányho a požádal p. Ottu, aby i přes jeho 
nepřítomnost přednesl prezentaci, které se týkala postupu prací tvorby IPRÚ. M. Otta 
po dokončení prezentace zdůraznil, že RSK neschvaluje dokument IPRÚ, ale pouze jej 
projednává a dává doporučení Národní stálé konferenci.

M. Půta se dotázal zástupců MMR, jakým způsobem probíhá komunikace a spolupráce 
mezi MMR a Statutárním městem Libercem. O. Pergl odvětil, že do tvorby IPRÚ jsou 
zapojeni tematičtí experti z projektu „Metodické centrum pro integrované nástroje“.

J. Kvapil se zajímal o míru informovanosti obcí zapojených do IPRÚ. M. Půta sdělil, že 
obce nejsou v dostatečné míře kontaktovány ve věci postupu prací na tvorbě 
dokumentu, projednávání atd., a že by měly získat roli v řídícím výboru IPRÚ. O dalších 
problémových oblastech jako je synergie projektů na území IPRÚ se zmiňovala 
i ministryně pro místní rozvoj. M. Otta doplnil důležitost přenosu informací 
a systematického projednávání dokumentu mezi relevantními subjekty.

2. RNDr. Ivana Pecháčková přiblížila detaily ohledně chystaného projektového záměru 
„Regionální stálá konference Libereckého kraje“ předkládaného do Operačního 
programu Technická pomoc pro období 2014-2020. Hlavními aktivitami projektu bude 
zajištění činnosti sekretariátu RSK, zpracování Regionálního akčního plánu Libereckého 
kraje a jeho průběžná aktualizace a monitoring a další činnosti spojené s naplňováním 
role RSK na území kraje – role komunikační, iniciační, monitorovací a informační. 

3. Další termín konání RSK byl stanoven na 14. 12. 2015 s tím, že v případě potřeby bude 
termín upraven (z důvodu řešení tvorby IPRÚ) nebo se využije možnosti 
korespondenčního elektronického hlasování (z důvodu vymezení dalších území pro 
realizaci Místních akčních plánů a jejich oprávněné žadatele).
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Úkoly vyplývající ze 4. jednání:

Úkol Termín Pro

1. Písemně zažádat o nominaci jednoho zástupce za 
Centrum pro regionální rozvoj a jeho náhradníka 
místo stávajícího Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod

další jednání RSK
sekretariát 
RSK

2. Oslovit jednotlivé subjekty ve věci nominace 
konkrétních osob, vč. náhradníka do pracovní 
skupiny Vzdělávání

další jednání RSK
sekretariát 
RSK

3. Zaslat všem obcím Libereckého kraje informaci o 
územní dimenzi a možnosti konzultace

další jednání RSK
sekretariát 
RSK

12. Závěr a diskuze

Předseda RSK všem poděkoval za účast a ukončil 4. jednání RSK.

Příloha: Prezenční listina 

Zapsala: Mgr. Martina Sochorová

Zápis schválil předseda Regionální stálé konference.

V Liberci dne: Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Vytištěné prezentace k jednotlivým bodům programu 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.


