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ZÁPIS

z 5. jednání Regionální stálé konference

Termín: 14. 12. 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 14 členů tzn.,
že je RSK usnášeníschopná. Informoval o přizvaných hostech: Mgr. Jan Korytář, náměstek 
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace – Statutární město Liberec, Mgr. Barbara 
Steinzová, manažer IPRÚ - Statutární město Liberec a Mgr. Eva Hornová, vedoucí oddělení 
cestovního ruchu KÚ LK.

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
3. Schválení změny Statutu RSK LK
4. Kontrola plnění úkolů ze 4. jednání 14. 9. 2015
5. Informace z Národní stálé konference
6. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
7. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec n. N.
8. Stav příprav Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a dalších rozvojových 

dokumentů Místních akčních skupin v Libereckém kraji
9. Postup realizace Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách v 

Libereckém kraji
10. Vznik Pracovní skupiny cestovní ruch pod RSK LK
11. Strategie inteligentní specializace (RIS3)
12. Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)

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

USN č. 1/4/2015 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.
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2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK

M. Půta sdělil podrobnosti ke změnám člena a stálého hosta.

Změna v nominaci zástupce členské instituce:
1) Zástupce nestátních neziskových organizací - prohození člena a náhradníka, obě 

jmenované zástupkyně zůstávají:
– člen: Mgr. Petra Vlčková (místopředsedkyně, Neziskovky Libereckého kraje)
– náhradník: Pavla Haidlová (předsedkyně, Neziskovky Libereckého kraje)

Změna v nominaci stálého hosta:
2) Zástupce územně příslušného zprostředkujícího subjektu pro implementaci IROP

změna nominovaného stálého hosta a náhradníka. Úřad regionální rady regionu 
soudružnosti Severovýchod byl dosavadním stálým hostem – nyní je Centrum pro 
regionální rozvoj ČR.
– stálý host: Ing. Romana Valentová
– náhradník: Ing. Eva Charuzová

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

USN č. 2/4/2015 Regionální stálá konference bere na vědomí jmenované členy a jejich 
náhradníky na základě písemné nominace členských institucí RSK

3. Schválení změny statutu RSK

M. Otta informoval o požadavku ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR, konkrétně pana 
Ing. Antonína Nešpora, o dohodě s ředitelem odboru regionální politiky MMR Ing. Davidem 
Koppitzem ohledně změny vymezení, které by mělo být zohledněno ve statutech 
jednotlivých RSK. Nové vymezení zní: „Zástupce územně příslušného zprostředkujícího 
subjektu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu plní 
informační roli ve vazbě na konzultační servis Integrovaného regionálního operačního 
programu, a ve vazbě na monitoring absorpční kapacity území. Neúčastní se pracovních 
skupin, nepřebírá úkoly uložené RSK, neúčastní se připomínkování zápisu, obdrží finální verzi 
zápisu.“

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

USN č. 3/4/2015 Regionální stálá konference schvaluje změnu Statutu Regionální stálé 
konference pro území Libereckého kraje
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4. Kontrola plnění úkolů

RNDr. Pecháčková informovala o úkolech, které vyplynuly z 3. a 4. jednání RSK, a jejich 
splnění.

Z 3. jednání RSK (15. 5. 2015) úkol:

 Informovat na jednání Národní stálé konference (dále „NSK“), o nestabilitě 
dokumentů, personální nestabilitě a problematice veřejné podpory.

 Jednání NSK proběhlo 13. 11. 2015 – bližší informace poskytne Mgr. Michael Otta 
v následujícím bodu „Informace z Národní stálé konference“.

Ze 4. jednání RSK (14. 9. 2015) úkoly:

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

 CRR nový stálý host (Ing. Romana Valentová a Ing. Eva Charuzová).

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

 Splněno.

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

 Dne 8. 12. 2015 se uskutečnilo zasedání Rady Sdružení obcí LK (dále „SOLK“), kde 
Mgr. Michael Otta představil RSK, územní dimenzi a možnosti konzultace. M. Půta
požádal, aby sekretariát RSK v této věci dále obce informoval.

 Korespondenční elektronické hlasování - vymezení jednotlivých území pro realizaci 
Místních akčních plánů a jejich oprávněné žadatele.

 Splněno.

ÚKOL 1/4/2015
- pro sekretariát RSK: dále informovat obce o územní dimenzi a možnosti konzultací
Termín: další jednání RSK
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5. Informace z Národní stálé konference
Mgr. Michael Otta, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

M. Otta v souvislosti s plněním úkolu z 3. jednání RSK předal informace, které zazněly na 
zasedání NSK (13.12.2015). M. Půta vznesl podněty ze zasedání SOLK ohledně 
nespokojenosti obcí s nastavenými podmínkami v Integrovaném regionálním operačním 
programu (dále „IROP“).

ÚKOL 2/4/2015
- pro sekretariát RSK: poskytnout členů RSK přehled usnesení z jednání NSK ze dne 
13. 11. 2015
Termín: další jednání RSK

6. Ministerstvo pro místní rozvoj 
Mgr. Ondřej Pergl, Ministerstvo pro místní rozvoj

O. Pergl seznámil přítomné s aktuálními činnostmi MMR, hlavními body z NSK, plánovanými 
činnostmi RSK v roce 2016, národními dotačními tituly a s uveřejněnými výzvami pro 
jednotlivé operační programy. Dále sdělil, že se sekretariáty RSK bude navázána 
spolupráce, a to ve věci činnosti pracovních skupin cestovního ruchu.

E. Hornová namítla, že kraje v oblasti cestovního ruchu s MMR již spolupracují. V červnu 
zaslali členové pracovní skupiny při Komisi Rady AK ČR pro kulturu, památkovou péči a 
cestovní ruch návrh projektů v podobě tzv. pavouka, avšak ani na jednání v říjnu kraje 
neobdržely k těmto návrhům za strany MMR žádné vyjádření.

Další diskuze probíhala na téma uznatelných nákladů. M. Půta zdůraznil nevýhodnost 40% 
uznatelnosti nákladů na zateplování objektů pro obce, a to z důvodu administrativní 
náročnosti těchto projektů. Na jednání SOLK také zaznělo, že při těchto podmínkách budou 
obce zvažovat možnost financování tohoto typu projektů z vlastních prostředků. Vhodnější 
by tedy bylo nastavení na 60% uznatelnost nákladů.

R. Valentová podotkla, že v IROP jsou ve výzvě na energetické úspory uznatelné náklady 
v maximální výši 30 %.

Z. Kůs se vyjádřil k podmínkám v OP VVV, které jsou pro rekonstrukce (investiční projekty)
obtížně nastaveny. 

P. Mráček zdůraznil nutnost zabezpečení zpětné vazby ze strany MMR na veškeré podněty, 
které vzejdou od členů RSK.
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7. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
Mgr. Jan Korytář, Statutární město Liberec

J. Korytář přiblížil aktuální stav zpracování IPRÚ – postup současných prací i budoucích 
krocích. Veškeré informace jsou dostupné na webu: www.liberec.cz/ipru.

V. Příkaský připomněl, že zpracování zprvu nebylo stavěno na principu partnerství a 
zpracování dokumentu se dostalo do časového skluzu. Většina připomínek ze strany 
Libereckého kraje byla zapracována a další připomínky k návrhu strategie budou vzneseny 
na Řídícím výboru IPRÚ, které je plánováno na 15. 12. 2015. 

R. Valentová kritizovala, že projekty, které jsou předkládány do IPRÚ, mohou být zároveň 
předloženy do výzev mimo IPRÚ, jelikož jsou individuální výzvy vyhlašovány dříve než na 
IPRÚ. 

J. Korytář reagoval, že o této možnosti ví a projekty, které jsou již předloženy do 
vyhlášených výzev, mohou být doplněny. B. Steinzová dodala, že se v současnosti se 
v IROPu jedná pouze o 1 projekt. 

R. Valentová dodala, že o projektech v oblasti vzdělávání tato skutečnost nemusí být 
známá, právě z důvodu dřívějšího vyhlášení individuálních výzev. 

J. Korytář zmínil, že není známo, jak bude vypadat výběr projektů. Prozatím jsou stanoveny 
projekty prioritní a další projekty mohou být v následujícím roce doplněny a současné, 
prioritní, nemusí být nakonec podpořeny.

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

USN č. 4/4/2015 Regionální stálá konference bere na vědomí aktuální verzi strategie 
„Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou“

Ve 13 hod. řízení jednání přebírá místopředseda prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs.

8. Stav příprav Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a dalších rozvojových 
dokumentů Místních akčních skupin v Libereckém kraji
PhDr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko z. s.

J. Doubnerová přednesla informace k aktivitám Místních akčních skupin v Libereckém kraji 
(dále „MAS“) – aktuální stav přípravy strategií CLLLD, jejich představení a alokace 
jednotlivých operačních programů. Dále průběh standardizace a certifikace MAS a 
předložení Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (dále „MAP“) do vyhlášených výzev. 
U MAP sdělila, že došlo ke změně nastavení v čerpání finančních prostředků a to tak, že 
pokud nebude vyplněn nový a rozsáhlý dotazník pro základní školy, který byl vytvořen ze 
strany MŠMT, nebude možné čerpat ze šablon. Tato podmínky nebyla původně vůbec 
nastavena. 

M. Otta se dotázal na poskytnutí metodické vedení z národní úrovně (má být i pro Krajské 
akční plány rozvoje vzdělávání, tzv. KAP). 
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J. Doubnerová sdělila, že se jedná o pozici odborného garanta MAP, který by měl 
konzultovat a zprostředkovat ze strany MŠMT metodické vedení a systémové informace 
koordinátorům MAP. Podle Postupů MAP se má v rámci individuálního projektu v každém 
kraji zřídit "Centrum podpory strategického řízení a plánování ve školách a v územích pro 
oblast vzdělávání" a jeho součástí mají být také odborní garanti MAP. Zatím o nich nejsou 
žádné informace. Na závěr informovala o plánovaném písemném oslovení pana hejtmana 
ve věci nominování zástupce za Liberecký kraj a KAP do Řídících výborů MAP.

9. Postup realizace Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách v 
Libereckém kraji
Bc. Michal Kratochvíl, Agentura pro sociální začleňování

M. Kratochvíl uvedl téma koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách 
v Libereckém kraji – zdroje financováním strategické plány a konkrétní příklady ve 
Frýdlantsku, Ralsku a Velkých Hamrech. Dále sdělil chystané změny v nominacích z důvodu 
nové spádovosti působení regionální pobočky a to pod hlavní město Prahu.

I. Pecháčková se dotázala na počet obcí u Frýdlantska, jelikož zahrnuje pouze 8 obcí 
z tohoto regionu. M. Kratochvíl tento počet potvrdil.

J. Doubnerová se zajímala o spolupráci mezi MAS a Agenturou pro sociální začleňování
(dále „ASZ“).

M. Kratochvíl odvětil, že MAS mohou podporovat více projektů např. z oblasti 
zaměstnanosti. ASZ se zaměřuje na tzv. měkké projekty v oblasti zaměstnanosti a na 
sociální podnikání.

10. Vznik Pracovní skupiny cestovní ruch pod RSK LK
RNDr. Ivana Pecháčková, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
Mgr. Eva Hornová, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK

I. Pecháčková připomněla dosavadní informace k pracovním skupinám pro RSK a 
zdůvodnila potřebu vytvoření pracovní skupiny Cestoví ruch, zachování současných struktur 
pro tuto oblast a zapojení stálého hosta do RSK.

E. Hornová přiblížila činnost a fungování Sdružení ro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém 
kraji, složení sdružení, harmonogram jednán Rady a Valné hromady sdružení na rok 2016 a 
informace o doplnění současného statutu sdružení. 

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

USN č. 5/4/2015 Regionální stálá konference schvaluje vznik „Pracovní skupiny cestovní 
ruch“ a její složení, které odpovídá Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 
a schvaluje zařazení nového stálého hosta zastupujícího „Pracovní skupinu cestovní ruch“ 
a ukládá sekretariátu RSK oslovit Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 
ve věci nominace konkrétní osoby, vč. náhradníka do role stálého hosta RSK
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ÚKOL 3/4/2015
- pro sekretariát RSK: oslovit Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 
ohledně nominace zástupce a jeho náhradníka do RSK v roli stálého hosta
Termín: další jednání RSK

11. Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj (RIS3)
Ing. Ivana Ptáčková, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

I. Ptáčková prezentovala podrobnosti k RIS3 strategii – kontext strategie na RIS3 na národní 
úrovni, zejména u klíčových oblastí změn a důvody pro vytvoření Krajské rady RIS3, resp. 
pracovní skupiny Inovace pod RSK. V neposlední řadě byli členové seznámeni s příklady 
návrhu projektů v Akčním plánu RIS3 v Libereckém kraji. 

12. Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)
Mgr. Martina Sochorová, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

M. Sochorová přestavila příklady využití RAP pro účely zacílení výzev dle potřeb, které 
reálně vyvstávají z regionu a plánované aktualizaci dokumentu v roce 2016.

P. Mráček sdělil, že pro nastavení výzev na rok 2017 jsou podklady a podněty ze strany RSK 
velice důležité.

M. Otta doplnil, že u těchto příkladů je vidět reálná potřeba subjektů z území. Od toho se 
odvíjí vnímání nastavených kritérií, např. i IROP, SC 3.1, kde může být problém 
s naplněností, resp. čerpáním finančních prostředků. Je nutné tyto podněty přenášet na 
národní úroveň, konkrétně NSK a vyvíjet tlak na změnu i směrem k řídícím orgánům 
jednotlivých operačních programů. RSK umí mapovat skutečnost v kraji a doposud 
nastavené podmínky jsou pro některé subjekty limitující a představují úzká míst pro 
efektivní čerpání.

Z. Kůs vyzdvihl, že i drobná změna pravidel může výrazně ovlivnit potenciální 
příjemce/žadatele.

J. Doubnerová uvedla příklad, kdy do výzvy vyhlašované MŠMT musí být v rámci projektové 
žádosti doložen výpis z registru škol. I tyto požadavky je nutno kritizovat, jelikož s sebou 
přináší nadbytečnou administrativu. 

Z. Kůs souhlasně doplnil příklad univerzity, která také musí dokládat kopii zákona o definici 
VŠ. 

O. Pergl reagoval, že v případě nevyslyšení ze strany řídícího orgánu, je možné obrátit se na 
Národní orgán pro koordinaci, který má také určité kompetence, které mohou změnit 
nastavená pravidla. 
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Různé

Další termín bude oznámen během ledna – zasedání se očekává na měsíc únor/březen.

Úkoly vyplývající z 5. jednání:
Úkol Termín Pro

1. Informovat obce o územní dimenzi a možnosti 
konzultací

další jednání RSK
Sekretariát 
RSK

2. Poskytnout členů RSK přehled usnesení z jednání 
NSK ze dne 13. 11. 2015

3.
Oslovit Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
v Libereckém kraji ohledně nominace zástupce a 
jeho náhradníka do RSK v roli stálého hosta

Závěr a diskuze

Místopředseda RSK všem poděkoval za účast a ukončil 5. 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.


