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ZÁPIS

z 6. jednání Regionální stálé konference

Termín: 30. 03. 2016

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, zastupitelský sál

Čas zahájení jednání: 14:00 hodin

Čas ukončení jednání: 15:45 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 16 členů, dva 
zástupci  byli předem omluveni. Dále konstatoval, že je RSK usnášeníschopná. Informoval 
o přizvaných hostech: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací -  
Statutární město Liberec (bod č. 5: IPRÚ), Mgr. Lucie Ptáková, hlavní manažer projektu -
projekt KAP LK (bod č. 10: Pracovní skupina vzdělávání), Mgr. Eva Hornová, vedoucí 
oddělení cestovního ruchu KÚ LK (bod č. 11: Pracovní skupina cestovní ruch) a Ing. Simona 
Malá, vedoucí oddělení pobočky CRR v Liberci.

1. Schválení programu jednání RSK

M. Půta představil program jednání a vyzval účastníky k připomínkám k navrhovanému 
programu jednání.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Změny v nominacích členů a stálých hostů
3. Kontrola plnění úkolů z 5. jednání 14. 12. 2015
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
5. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec n. N.
6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání
7. Operační program Zaměstnanost
8. Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj (RIS3)
9. Zahájení 4. vlny a příprava 5. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám v Libereckém kraji (zástupce ASZ p. Pech se z jednání ze zdravotních 
důvodů omluvil)

10. Pracovní skupina vzdělávání
11. Pracovní skupina cestovní ruch
12. Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)

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

USN č. 1/1/2016 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.
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2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK

M. Otta sdělil podrobnosti ke změnám členů a stálého hosta RSK.

Změna v nominaci zástupce členské instituce:
1) Zástupce Strategie inteligentní specializace – nová S3 manažerka

– členka: Ing. Ivana Ptáčková (odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, 
KÚ LK)

2) Zástupce Agentury pro sociální začleňování – náhradník se stal členem a zároveň je 
nominován nový náhradník. 
– člen: Bc. Pavel Pech (metodik lokálních konzultantů Regionálního centra Střed)
– náhradník: Ing. Milan Greineder (vedoucí Regionálního centra Střed)

3) Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR – nová členka
– členka: Ing. Elena Čermáková (zastupující ředitelka Úřadu práce v Jablonci nad 

Nisou)

Změna v nominaci stálého hosta:
4) Nový stálý host – na 5. jednání RSK dne 14. 12. 2015 členové projednali a schválili 

potřebu „Pracovní skupiny pro cestovní ruch“ a schválili zařazení nového stálého hosta 
zastupujícího Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
– člen: Mgr. Daniel David (předseda sdružení)
– náhradník: Ing. Lidie Vajnerová, MBA (iQLANDIA, o.p.s.) 

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

USN č. 2/1/2016 Regionální stálá konference bere na vědomí jmenované členy, stálého 
hosta a jejich náhradníky na základě písemné nominace členských institucí RSK.

3. Kontrola plnění úkolů

I. Pecháčková informovala o úkolech, které vyplynuly z 5. jednání RSK, a jejich splnění.

 Informovat obce o územní dimenzi a možnosti konzultací 
 Obcím zaslán dopis (1. 3. 2016) vč. publikace „Evropské zdroje pro 

financování projektů v Libereckém kraji na období 2014-2020“ a možností 
konzultace, dále informační materiál o územní dimenzi a informaci 
o aktualizaci Regionálního akčního plánu

 Poskytnout členům RSK přehled usnesení z jednání NSK ze dne 13. 11. 2015
 Členům RSK zaslána informace e-mailem s odkazem na web MMR, kde jsou 

uveřejněny zápisy ze zasedání Národní stálé konference (NSK)

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

 Nominace a schválení člena Mgr. Daniel David (předseda Sdružení) a 
náhradníka Ing. Lidie Vajnerová, MBA (iQLANDIA, o.p.s./předsedkyně 
správní rady NADACE ŠKOLA HROU)
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4. Ministerstvo pro místní rozvoj 
Mgr. Štěpán Nosek, Ministerstvo pro místní rozvoj

Prezentace vedená zástupcem MMR p. Noskem byla zaměřena na aktuální informace 
z programového období 2014+. V úvodu prezentace byli členové RSK seznámeni se Zprávou 
o plnění územní dimenze za rok 2015, dále byl zmíněn Regionální informační servis (RIS) a 
Mapový Server. Členové RSK byli také informováni o výsledcích schůzky MMR s řídícími 
orgány a aktualizaci Regionálních akčních plánů (RAP). Na závěr byly představeny Národní 
dotační tituly MMR, včetně harmonogramu výzev pro rok 2016.   

M. Otta – zdůraznil potřebu přenosu informací od RSK směrem k NSK a řídícím orgánům. 
Webové stránky k územní dimenzi (www.uzemnidimenze.cz) obsahují dění v jednotlivých 
krajských RSK, ale také zpětné vazby od řídících orgánů k připomínkám, požadavkům a 
podnětům od RSK, což je pro členy RSK velice důležité. Členové RSK mohou průběžně 
zasílat sekretariátu RSK připomínky k výzvám a bariérám, které limitují předkládání 
projektů. Na základě těchto připomínek lze podat podněty k podmínkám stanovených ve 
výzvách podle potřeb území.

V. Příkaský se dotázal, zdali budou vyhlášeny další výzvy do Národních dotačních titulů
(NDT)?

Š. Nosek – ano a pravděpodobně budou i v roce 2017 totožné. NDT byly doplněny 
o podporu místních komunikací a na podporu demolic budov v sociálně vyloučených 
lokalitách. Důležité je vědět o potřebách Libereckého kraje – „bílá místa“, tzn. jaké 
tituly/programy chybí ve vazbě na požadavky rozvoje kraje.

M. Půta – vzhledem k počtu obcí v ČR jsou alokace NDT nedostatečné, které neodpovídají 
požadavkům obcí. Reakce starostů je v praxi takové, že se do NDT nehlásí, jelikož jsou malé 
šance o poskytnutí podpory, a to právě z důvodu nízké alokace.

I. Hujerová – podpořila argument pana předsedy a dodala, že vliv na předkládání projektů 
má nejen nízká alokace, ale také nízká informovanost o NDT, kdy se starostové 
o vyhlášených titulech dozvídají se zpožděním.

I. Pecháčková – požádala o informování sekretariátu RSK o nově vyhlášených NDT.

Š. Nosek – web územní dimenze by měl přispět ke zvýšené informovanosti.
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5. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
Tibor Batthyány, Statutární město Liberec, Ing. Jiří Horák, Statutární město Liberec

T. Batthyány – úvodní slovo, prozatím není k IPRÚ mnoho informací, město čeká na 
schválení integrované strategie.

J. Horák – prezentace. Členové RSK byli seznámeni s harmonogramem IPRÚ. Leden 2016 –
schválení IPRÚ v zastupitelstvech Liberce, Jablonce nad Nisou, Hodkovic nad Mohelkou, 
Chrastavy, Mikroregionu Jizerské hory. Počátek února 2016 – předložení IPRÚ na 
Ministerstvo pro místní rozvoj k hodnocení. Konec března 2016 – očekávání připomínek, 
hodnocení je prováděno dle MPIN, ale v maximálních lhůtách, schválení IPRÚ se tedy 
předpokládá nejdříve v červnu 2016. Nyní jsou připravovány implementační postupy, 
kritéria souladu, výzvy, ŘO připravují specifické podmínky pro čerpání. Výzvy nejdříve v 2. 
polovině 2016, projekty jsou již v přípravě.

M. Půta – na základě informací, které zazněly v prezentaci, budou další informace doplněny
na jednání RSK nejdéle v září 2016.

J. Horák – v průběhu jara bude město komunikovat s příslušnými předkladateli svých 
projektů, kteří byli zařazeni do IPRÚ a dále bude probíhat kontrola stavu přípravy projektů.

M. Otta – vznesen dotaz týkající se indikátorů na silnice – za Liberecký kraj bude
předloženo do IPRÚ méně projektů, než se předpokládalo, o čemž bylo Statutární město 
Liberec informováno v prosinci 2015.

J. Horák – město počítá s původně nastavenými indikátory (tedy pro větší počet projektů LK 
na silnice), které však v současné době nejsou plně podloženy projekty (několik km stále 
chybí).

6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání
PhDr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko z. s.

J. Doubnerová – MAS – předložily integrované rozvojové strategie (deadline 31. 3. 2016) a 
jsou zveřejněny na jejich webových stránkách, kde jsou k nahlédnutí. Většina MAS volila tři 
programové rámce IROP, OP zaměstnanost, OP rozvoj venkova (bez OP ŽP – mimo MAS 
Český Sever). Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) – zahájeny v březnu a další
budou zahájeny v průběhu května. Hodnocení žádostí je v současné době v procesu. 
Výběrová komise krátila prostředky i nad rámec doporučení hodnotitelů, Národní síť MAS 
proto připraví souhrnné stanovisko, které bude předloženo RSK poté, co budou známy další 
výsledky. Postup výběrové komise není dokumentem pohledu MAS úplně čitelný a vykazuje 
subjektivní přístup.

M. Půta – plánovací období stanoveno 2014-2020, doposud nejsou vytvořeny strategie, co 
se bude dít s finančními prostředky na MAS, které budou mít strategie až na konci roku 
2016? Poté se budou vyhlašovat výzvy a dostáváme se do poloviny roku 2017 – tedy do 
poloviny plánovacího období, je zřejmý značný časový posun čerpání prostředků 
z programů. Otázka směřována na MMR. 
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Š. Nosek – není zástupce řídícího orgánu, tudíž není schopen otázku komentovat.

J. Doubnerová – každá MAS zpracovala časový harmonogram výzev a rozdělení prostředků, 
kde je nastaveno co možná největší čerpání do roku 2018. Předpokládá se velký zájem o 
výzvy, které budou vyhlášeny na konci roku 2016 a začátkem roku 2017. Vzhledem 
k alokacím MAS bude finanční prostředky možné čerpat rychle. 

R. Valentová – výzvy pro MAS budou posunuty, ale KAP – první výzvy budou již v květnu 
2016 – malý časový interval pro podání žádostí, pokud budou KAP hotové až v září, nutno 
dokončit, co nejdříve.

J. Doubnerová – první možnost předkládat MAP v listopadu 2015 – bylo využito, ale nyní 
probíhá dlouhé hodnocení, pouze jedna MAS má výběrovou komisí schválený MAP, vázne i 
komunikace prostřednictvím ISKP (např. opravy vyžádané hodnocením). 

M. Otta – je zpětná vazba k tomu, jak bylo rozděleno území do MAPů? Ukazuje se, že 
některé území by mělo být změněno? Nebo se stále drží stávající členění na základě 
dohody, ještě než se začalo pracovat.  

J. Doubnerová – drží se, co bylo dohodnuto podle obcí s rozšířenou působností, uvidí se, jak 
bude spolupráce fungovat, až se plánování začne skutečně realizovat. Zatím vše začíná. 

7. Operační program Zaměstnanost
Ing. Elena Čermáková, Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci

V úvodu prezentace byli členové RSK seznámeni s aktuálními statistickými ukazateli trhu
práce v Libereckém kraji, podíl nezaměstnanosti v LK a její vývoj v čase. Dále byl zmíněn 
počet a struktura evidovaných uchazečů a volných pracovních míst v LK dle okresů. V další 
části prezentace byl dán prostor OP Zaměstnanost a jeho hlavním prioritním osám 
s důrazem na prioritní osu 1 (podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly). Závěr
prezentace byl věnován projektům, které jsou připravovány Krajskou pobočkou ÚP ČR 
v Liberci. Jedná se o projekty na výzvy v rámci Prioritní osy 1:

• Výzva 03_15_004 „Záruky pro mladé“ (rozpočet 55 126 843 Kč)
• Výzva 03_15_010 „Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů 

na regionální úrovni pomoci kombinace nástrojů APZ (rozpočet 83 612 925 Kč)

• Záruky pro mladé v Libereckém kraji
• Aktivně do práce v Libereckém kraji
• Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji
• Zpět do práce v Libereckém kraji
• Práce pro všechny v Libereckém kraji
• Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
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8. Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj (RIS3)
Ing. Ivana Ptáčková, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

V úvodu prezentace byli členové RSK obeznámeni se smyslem a základními pojmy týkající 
se RIS3. Byl nastíněn aktuální vývoj a inovační platformy na národní i krajské úrovni a 
představena Krajská rada RIS3. Další část prezentace byla věnována potřebám znalostních 
domén RIS3 (výroba strojírenských technologií; optika, dekorativní a užitné sklo; pokročilé 
materiály na bázi textilních struktur; pokročilé separační a sanační technologie; progresivní 
kovové a kompozitní materiály a technologie jejich zpracování; nanomateriály) a potřeby 
horizontálních priorit RIS3 (lidské zdroje; inovativní podnikatelské prostředí; posílení
schopností VaV center a specialistů vytvářet aplikovatelné výsledky). Na závěr byl nastíněn 
Akční plán RIS3 a Twinning pro rozvoj znalostní ekonomiky s tématy přenosu dobrých praxí. 

Stávající úspěšná spolupráce Technické univerzity v Liberci s University of Waterloo v 
Kanadě vyústila ve společnou cestu hejtmana LK a rektora TUL do regionu Waterloo s cílem 
prohloubit spolupráci v oblasti inovačních technologií, která se uskuteční v termínu 8. 5. 
2016 – 12. 5. 2016.  

M. Půta – doplnil důležitost S3, složitost pojmů a zdůraznil inovační potenciál regionu.

9. Zahájení 4. vlny a příprava 5. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám v Libereckém kraji
Bc. Pavel Pech, Agentura pro sociální začleňování

Pan Pech byl ze zdravotních důvodů před jednáním RSK omluven. 

L. Ptáková – provázanost mezi operační programy je velká, zahájení projektu KAP je před 
podepsáním právního aktu. KAP – 14 krajských akčních plánů (strategický dokument), na 
jehož základě bude MŠMT vyhlašovat cílené výzvy. Snaha o synergii operačních programů 
jako je OPVVV, IROP atd. Souvislost KAP s PS Vzdělávání (29 členů) a RSK: měly by vzniknout 
dva dokumenty, KAP a Rámec pro podporu infrastruktury a investic, který má být vytvořen 
před rozsáhlým strategickým dokumentem KAP a zároveň má být jeho součástí. Dle 
metodiky KAP by PS Vzdělávání měla Rámec navrhnout ke schválení a RSK by následně 
měla tento dokument na svém jednání schválit. Důležité je zmínit, že projektové záměry, 
které nebudou obsaženy v Rámci (investiční projekty všech SŠ a VOŠ v LK bez ohledu na 
zřizovatele), ztratí svoji přijatelnost a nebudou moci být financovány z IROP. V květnu 2016 
budou v rámci IROPU vyhlášeny výzvy a budou se týkat také vzdělávání, konkrétně 
budování infrastruktury SŠ a VOŠ. Pokud nebude Rámec vypracovaný a schválený v květnu 
toho roku, pak projektové záměry obsažené v Rámci (cca 280 projektových záměrů, které 

10. Pracovní skupina vzdělávání
Mgr. Lucie Ptáková, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
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byly sesbírány za pomoci NÚV během listopadu, prosince 2015 a ledna 2016) nebudou 
moci žádat ve výzvách a čerpat z IROP. 

M. Půta – jak to koresponduje s projektem Centra odborného vzdělávání (COV)? 

R. Valentová – COV jsou projekty krajského úřadu – podány za 8 středních škol v LK a 
navazuje na výzvu infrastruktury pro SŠ a podmínkou je také návaznost na KAP, který musí 
existovat nebo alespoň jeho předstupeň, tedy Rámec pro podporu infrastruktury v kraji.

L. Ptáková – pro tuto fázi je nutné mít alespoň Rámec (na investiční záměry), KAP (obsáhlá 
analytická a návrhová část obsahující případně i měkké projekty) se do května/června 
nestihne zpracovat a stačí předložit v září. 

M. Otta – o projektech COV víme, jsou i další investiční projekty, které půjdou mimo COV? 
Sbíráte požadavky škol, kromě těch investic, které by měly jít prostřednictvím právě 
projektů COV, budou ještě nějaké jiné investiční projekty škol, než které půjdou přes COV?

L. Ptáková – NÚV sbírá investiční záměry škol (celkem 280) – budou sloužit pro Rámec a 
měly by jít mimo COV, jsou to investiční záměry navíc, podle mých informací. 

M. Otta – a tyto projekty, co jsou mimo COV, předpokládám, ty vyžadují také 
spolufinancování z IROP? Je tam míra spolufinancování?

L. Ptáková – ano.

R. Valentová – všechny projekty musí být v KAP, včetně soukromých škol.

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

USN č. 3/1/2016 Regionální stálá konference bere na vědomí aktuální informaci 
o zpracování „Rámce pro podporu infrastruktury a investic“

11. Pracovní skupina cestovní ruch 
Mgr. Daniel David, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
Mgr. Eva Hornová, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

E. Hornová – PS CR RSK nebyla vytvořená nově, ale jedná se o stávající Sdružení pro rozvoj 
cestovního ruchu v Libereckém kraji, které funguje od roku 2005 – široká komunikační a 
koordinační platforma na podporu CR. Je vytvářen vlastní akční plán, i přes požadavek 
MMR z roku 2013 nevytvářet vlastní strategické dokumenty, kdy MMR přislíbilo dodat 
metodiku, avšak kterou kraje doposud neobdržely. Jako i jiné kraje přistoupeno k vytvoření 
vlastního strategického dokumentu. Výstup je nutný k čerpání dotací z Národního 
programu pro podporu CR, jelikož CR nemůže čerpat z IROP. Jedinou možností jsou 
přeshraniční programy, převis projektů je značný a finanční podpora CR se podstatně 
snižuje. Náročná administrativa – přistupuje se k větším společným projektům namísto 
malých projektů. Národní program podporu CR – výzva na úrovni krajské by měla být 
vyhlášena v srpnu 2016, doufáme, že dříve. Jinak se čerpání nestihne do konce letošního
roku. 
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LK – 4 turistické regiony (TR). MMR má požadavek, aby turistické regiony byly registrovány. 
Až budeme vědět více od MMR, jakým způsobem budou čerpány prostředky z Národního 
programu pro podporu CR, budeme informovat RSK. 

M. Půta – pokud kraj bude dávat 400 tis. Kč každému TR, tak dostaneme za každý TR 
400 tis. Kč od MMR?

E. Hornová – naštěstí můžeme nasčítat více, takže se do tohoto součtu započítávají 
podpory turistických regionů, podpora Klubu českých turistů, podpora běžeckého lyžování, 
podpora cykloturistiky a podpora geoparků. LK, který nemá krajskou destinační společnost, 
lze zahrnout i náklady na marketing kraje, které v současné době představují částku cca 
7,5 mil. Kč. 

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

M. Sochorová – aktualizace RAP – aktualizace poslední verze, kterou RSK schvalovalo v září 
2015. Na základě RAP lze připomínkovat věcné i územní zacílení výzev popř. harmonogram 
nebo národní dotační tituly. Struktura RAP – textová část a tabulková část. Významná 
položka je zdroj financování (EU, rozpočet ČR, kraje, obcí) a finanční plán – objem 
očekávaných finančních prostředků, které budou ve výzvách žádány. K tvorbě RAP je nutné 
znát tzv. absorpční kapacitu kraje – nyní se jedná o 2200 záměru od tří set žadatelů. Proces 
aktualizace – duben 2016 výzva subjektům k předložení svých projektových záměrů (bude 
osloveno přes 700 subjektů). Výzva členů ke spolupráci ve sběru záměrů. Sběr bude 
probíhat do května elektronicky, zpracovaný RAP bude poté předložený k projednání a 
pokud možno ke schválení v červnu 2016 na 7. jednání RSK. Předložen na MMR musí být 
plán v září 2016. 

M. Půta – za kolik korun máme nyní projektové záměry v této databázi? 

M. Sochorová - v řádech miliard.

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

USN č. 4/1/2016 Regionální stálá konference bere na vědomí postup aktualizace 
Regionálního akčního plánu Libereckého kraje

Různé

M. Půta - další termín řádného zasedání RSK bude 22. 6. 2016.

V případě nutnosti je možnost využít hlasování per rollam - pro potřeby schválení „Rámce 
pro podporu infrastruktury a investic“.

Otta – žádost o distribuci informací, které zazněly na jednání, směrem k dalším institucí, 
které členové RSK zastupují.

15:45 ukončeno jednání
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Úkoly vyplývající z 6. jednání:
Úkol Termín Pro

1. Zahájit aktualizaci RAP a připravit pracovní popř. 
finální verzi na nejbližší jednání v červnu

22. 6. 2016
Sekretariát 
RSK

Závěr a diskuze

Předseda RSK všem poděkoval za účast a ukončil 6. jednání RSK.

Příloha: Prezenční listina 

Zapsala: Mgr. Aneta Štíchová a 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.


