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ZÁPIS

z 13. jednání Regionální stálé konference

Termín: 11. 12. 2017

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, multifunkční sál

Čas zahájení jednání: 12:00 hodin

Čas ukončení jednání: 14:30 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájil M. Půta, předseda Regionální stálé konference (dále jen RSK). Přivítal 
přítomné členy a konstatoval, že z celkového počtu 19 členů RSK je přítomno 14 hlasujících
členů. M. Půta dále konstatoval, že je RSK usnášeníschopná. Informoval o přizvaných 
hostech: Mgr. Barbara Steinzová, manažerka IPRÚ, Statutární město Liberec (bod č. 5: 
Integrovaný plán rozvoje území (dále jen IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou) a 
Mgr. Lucie Ptáková, odbor školství mládeže a tělovýchovy KÚ LK (bod č. 9: Pracovní skupina
VZDĚLÁVÁNÍ).

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 RSK
2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK
3. Kontrola plnění úkolů z 12. jednání RSK 25. 9. 2017
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 
5. Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)
6. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

(MAP)
7. Informace o činnosti sekretariátu RSK
8. Pracovní skupina INOVACE
9. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
10. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
11. Různé

Závěr a diskuse

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

USN č. 1/4/2017 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.
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2. Změny v nominacích členů RSK

M. Půta informoval o tom, že proběhly 2 změny v nominacích členů RSK LK. Na pozici 
zástupce kraje byla provedena výměna člena Marka Pietera za náhradníka Mgr. Petra 
Tulpu. Nadále bude zastávat pozici člena RSK Mgr. Tulpa a náhradníkem bude M. Pieter. 
Jako náhradník zástupce RIS 3 manažera byl schválen Ing. Vladimír Pachl.

3. Kontrola plnění úkolů

M. Půta konstatoval, že z minulého jednání RSK vyplynuly tři úkoly. Stav těchto úkolů 
okomentovala I. Pecháčková s tím, že úkoly byly splněny. Přehled úkolů:

1. Předat aktualizovaný Regionální akční plán Libereckého kraje (dále jen RAP LK) na MMR-
splněno.

2. Prodiskutovat vznik nové PS pro sociální začleňování v rámci RSK s odborem sociálních 
věcí KÚ LK – splněno. I. Pecháčková informovala členy RSK o průběhu vzniku nové pracovní 
skupiny (dále jen PS) při RSK LK. Vznik byl prodiskutován s odborem sociálních věcí KÚ LK, 
Agenturou pro sociální začleňování (dále jen ASZ) a sekretariátem RSK. Byl navržen statut a 
jednací řád PS a doporučen Václav Strouhal, DiS. jako tajemník PS. Navrhované složení 
skupiny i všechny podklady byly odeslány členům RSK k projednání před 13. jednáním RSK 
LK a na dnešním jednání budou členové RSK o návrhu hlasovat. V dalších krocích budou 
osloveny jednotlivé navržené subjekty s návrhem na nominaci konkrétních členů do PS.

3. Připravit oficiální odpověď Ing. Makovičkovi na žádost Paktu zaměstnanosti LK- splněno, 
byl odeslán dopis hejtmana, reakce neobdržena.

12:10 Příchod L. Mlejnková

Změna členů RSK LK

Členská instituce člen funkce náhradník funkce

Zástupci kraje
Mgr. Petr Tulpa člen rady kraje pro resort 

sociálních věcí
Marek Pieter

náměstek hejtmana pro resort   
ekonomiky, investic, správy 
majetku a informatiky

Zástupce   
strategie   
inteligentní  
specializace 
(RIS3 manažer)

Ing. Ivana Ptáčková RIS3 manažerka, Krajský  
úřad Libereckého kraje

Ing. Vladimír Pachl
developer strategických 
projektů RIS3, Krajský úřad 
Libereckého kraje
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4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 
Mgr. Zdeněk Opravil, Ministerstvo pro místní rozvoj

Mgr. Zdeněk Opravil informoval členy RSK LK o aktuálním dění na půdě MMR, především se 
věnoval tématu přípravy nové Národní koncepce realizace politiky soudržnosti ČR po roce 
2020, přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, přípravě na 8. jednání Národní 
stálé konference a informacím k vyhlášeným a připravovaným Národním dotačním titulům 
MMR pro rok 2018. Také informoval o počtu schválených projektů z ESIF za jednotlivé kraje 
a operační programy a na závěr připojil několik informací o realizaci dobré praxe RSK.

Diskuse:

R. Loučková Kotasová- 6. 12. proběhlo zasedání komise Asociace krajů (dále jen AK) pro 
regionální rozvoj. Na základě tohoto jednání se chystají kraje formulovat společné zásady a
priority při sestavování pravidel pro nové programovací období 2021+. Členové komise 
připomínkovali současnou verzi dokumentů připravované kohezní politiky. Výsledek
přípravy společných zásad nabídla prezentovat na některé z dalších RSK.

M. Půta- Konstatoval, že při přepočtu alokace Národního dotačního titulu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova (dále jen NDT PORV) 0,5 mld. korun na jednotlivé obce ČR vychází 
alokace na jednu obec 80 tis. korun. Doporučuje nevytvářet takové programy, které 
vytvářejí další náklady na administraci, ale soustředit se na jiné aktivity státní správy a jiný 
typ podpory aktivit obcí a měst ČR.

R. Loučková Kotasová - Reagovala na M. Půtu s tím, že se jedná o to, jak bude probíhat 
vyjednávání nového programovacího období. OP by měly být doplněny o NDT, které doplní 
ESIF tak, aby financování bylo efektivní. Na základě analýzy RAP vyplývají jasná doporučení 
pro financování a vytvoření NDT, které přispějí k efektivnímu rozvoji obcí a regionu.

Z. Opravil- MMR chce využívat pracovní skupiny pro tvorbu SRR také k podnětům pro 
vyjednávání o NDT na Ministerstvo financí (dále jen MF). MMR preferuje projekty s vyšší 
přidanou hodnotou (infrastruktura, konkurenceschopnost atd.). Vyvstává otázka
prioritizace témat, tzn. které projekty bude možné podporovat z ESIF a které bude třeba 
řešit NDT.

I.Hübnerová- V programu NPPCR je velký zájem o infrastrukturu cestovního ruchu, je zde 
velký převis, přitom alokace je minimální. Pokud se mluví o podporování aktivit, o které je 
zájem, pak by bylo dobré podporovat i tyto aktivity, přitom již teď vidíme, že takové 
projekty nejsou podporované z ESIF a zároveň je pro ně malý prostor v NDT.

Z. Opravil- Cestovní ruch je podporován z NDT. Alokace není dostatečná, to je jasné, právě 
proto je třeba kvalitně zpracovat Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ (dále jen SRR ČR) a 
využít ji jako podklad pro vyjednávání s MF. V současnosti je to jediná cesta, jak dosáhnout 
vyšší alokace dotačního titulu.
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I. Hübnerová - Je možné, aby RSK LK vyvinula iniciativu směrem k navýšení prostředků do 
podpory oboru CR? Může RSK přijmout usnesení požadující větší podporu tohoto 
segmentu?

D. David- Doplnil předchozí příspěvky s tím, že pro rok 2018 byla v podprogramu NPCRR 
„rozvoj základní infrastruktury pro cestovní ruch“ snížena alokace ze 180 mil. korun na 150 
mil. korun. Program je nesmyslně nastaven, např. podprogram „podpora regionálních 
produktů“ nebyl v roce 2017 využit, přesto je tento program i letos vyhlášen. Všem 
ostatním podprogramům byla snížena alokace, přesto tento program zůstal beze změn.
V roce 2017 byl vyhlášen podprogram „marketingové aktivity“, který pro rok 2018 není 
zatím vyhlášen. Navíc podmínky a vyhodnocení programu jsou špatně nastaveny. Příkladem 
je obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace 5 dní před lhůtou na dodání účetních podkladů, 
nebo otázka finančního zdraví. Asociace krajů tento postup připomínkovala, ale odpovědi 
nejsou adekvátní připomínkám a zcela pozbývají smysl. Jedná se například o hodnocení 
projektů z NPPCR jednotlivými RSK, kterému ovšem nepředchází formální hodnocení a 
proto není jasné, jestli hodnocené projekty nebudou vyřazeny pro formální chyby. Tento 
podnět byl hodnocen MMR jako adekvátní, přesto jej nelze změnit. Zdůraznil, že postupu 
MMR v při nastavování podmínek programu NPPCR nerozumí.

L. Mlejnková- Máme opakované problémy s financováním předškolního vzdělávání. Byly 
kvůli tomu odeslány dopisy na členy vlády. Doporučením bylo žádat o podporu projektů ve 
výzvách vyhlašovaných MAS, kde je ovšem alokace minimální a není určena pro podporu 
projektů středně velkých měst. NDT jsou pak vymezeny územně a proto není možné čerpat 
z jejich prostředků plošně. Přitom ve výzvách č. 14 a 15 v IROP, elektronizace veřejné 
správy, zbyly prostředky. Je to přibližně 350 mil. korun, bohužel prostředky nejde 
realokovat bez schválení Evropskou komisí. 

Z. Opravil- Reagoval na podnět L. Mlejnkové s tím, že RSK OK, SčK, JčK schválily usnesení 
s podobnou tematikou a jejich usnesení budou projednávána na 8. NSK, zároveň přednese 
podnět z RSK LK na relevantní odbory ministerstev s žádostí o vyjádření.

L. Mlejnková- Uvedla, že vyjádření relevantních orgánů dostala, bohužel se stanoviskem 
k výzvám MAS a NDT, které nejsou pro LK relevantní. Uvedla, že se starostové spojují na 
úrovni platforem (např. SMO), ale ani tyto výzvy k řešení situace nepřinesly řešení.

M. Půta- Nastavení dotací nereflektuje potřeby území a není dostatečně pružné tak, aby 
mohlo reagovat na změny potřeb v území. Jako příklad uvedl dotační programy na zlepšení 
zaměstnanosti, která je ovšem dlouhodobě nízká a proto tyto prostředky nelze efektivně 
využít. Přitom realokace prostředků do jiných programů, kde je poptávka vysoká, není 
možná. Upozornil, že nastavování nového programovacího období může skončit stejnou 
situací. Podle M. Půty je řešením dotace zrušit a peníze takto ušetřené vložit do 
rozpočtového určení, čímž by bylo možné je v území efektivně využít. Poprosil M. Ottu o 
formulaci usnesení, kterým by RSK LK kategoricky požadovala navýšení prostředků NPPCR 
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v podprogramu „rozvoj základní infrastruktury v cestovním ruchu“ alespoň na 500 mil. 
korun a usnesení k oblasti předškolního vzdělávání.

12:40 M. Půta odchází

R. Loučková Kotasová- Reagovala na L. Mlejnkovou s informací z komise AK, která 
jednoznačně vyjádřila podporu v oblasti předškolního vzdělávání a zahrnula ji do stanoviska 
komise AK k přípravě nového programového období. Zároveň je v tomto stanovisku uveden 
požadavek na pružnější realokování prostředků z ESIF podle potřeb území. AK tento fakt 
vidí jako důsledek špatného vyjednávání podmínek současného programovacího období
2014- 2020. AK navrhuje do dalšího programovacího období variabilitu v realokacích 
prostředků a zároveň posílení role RSK a NSK v implementační soustavě ESIF, protože 
v současné době není brán zřetel na konkrétní požadavky vyplývající ze znalosti území. 
Pokud by RSK pokračovalo v současné podobě, pak nemá smysl a je lepší její činnost 
ukončit. Slíbila rozeslání podkladů z jednání komise AK pro územní rozvoj. Poukázala na 
existenci RAP a analýzu bílých míst RAP, kde byl jednoznačně identifikován cestovní ruch 
jako bílé místo.

P. Bureš- Doplnil R. Loučkovou Kotasovou informací k projednávání bílých míst 
identifikovaných na základě RAP. Informoval o spolupráci a snaze sekretariátů RSK 
jednotlivých krajů o jednotný postup při řešení podnětů. Jako příklad uvedl usnesení SčK 
k problematice investic v předškolním vzdělávání, kterou podpoří více krajů. Tato usnesení 
budou přednesena na 8. NSK.

R. Loučková Kotasová- Požádala o doplnění usnesení o usnesení týkající se demolic 
brownfields a to ve smyslu vyzvání MMR k podání informací o připravovaných titulech, 
případně zvážení vyhlášení samostatného titulu na regeneraci brownfields.

D. David- Doplnil informaci k usnesení o NPPCR, kdy do znění požadoval zahrnout i 
podmínku finančního zdraví pro žadatele a další podmínky limitující žadatele z řad NNO 
(např. podmínka certifikace žadatelů).

R. Loučková Kotasová- Doplnila D. Davida s informací z jednání OP přeshraniční spolupráce 
Česko- Sasko. Na tomto jednání vznikl požadavek na podporu destinačních společností, 
přičemž pravidla žádosti o podporu ve výzvách byla nastavena tak, aby tyto společnosti 
mohly žádat o podporu z tohoto programu. Navrhla propojení podmínek OP přeshraniční 
spolupráce Česko- Sasko s pravidly NPPCR.

D. David- Požádal o kontaktování E. Hornové z odboru kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu sekretariátem RSK LK za účelem poskytnutí podkladů z jednání AK o 
NPPCR tak, aby je mohl M. Otta, jakožto zástupce RSK LK v NSK, přednést na 8. Jednání NSK 
14. 12. 2017.

M. Otta- Naformuloval usnesení vycházející z předešlé diskuse:
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Usnesení č. 2/4/2017

Regionální stálá konference Libereckého kraje:

a) žádá Ministerstvo pro místní rozvoj na základě zmapované absorpční kapacity, 
zkušeností z loňské výzvy a zpracovaných Regionálních akčních plánů a bílých míst o 
finanční navýšení Národního programu podpory cestovního ruchu, konkrétně 
podprogramu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ na 
minimálně 500 mil. Kč,

b) žádá o vyhlášení Národního programu podpory cestovního ruchu, konkrétně 
podprogramu „Marketingové aktivity v cestovním ruchu“ s finanční alokací 120 mil. 
Kč a úpravu podmínek programu pro rok 2018,

c) žádá úpravu podmínek Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 
2018 a další období, tak, aby nedocházelo k vyhlašování podprogramů, jejichž 
alokace nebyla v roce 2017 pokryta (podprogram „Nadregionální aktivity“), a 
naopak, aby nedocházelo ke snižování alokace, či případnému nevyhlášení 
v podprogramech, které byly atraktivní ze strany žadatelů (např. podprogram 
„Marketingové aktivity“),

d) apeluje na změnu podmínek Národního programu podpory cestovního ruchu 
především v otázkách finančního zdraví žadatelů, ale i ostatních podmínkách, které 
brání zapojení do programu především nestátním neziskovým organizacím a rozvoji 
destinačních společností.

Usnesení schváleno konsenzem

Usnesení č. 3/4/2017

Regionální stálá konference Libereckého kraje

žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o zaslání podmínek a návrhu finanční alokace 
z připravovaného programu na demolici brownfields jiného než bytového charakteru a 
jejich následného využití.

Usnesení schváleno konsenzem

L. Mlejnková- Požádala o formulaci usnesení o infrastruktuře předškolního vzdělávání.

P. Tulpa- Položil otázku, zda se toto usnesení týká obecně obcí.

L. Mlejnková- Odpověděla, že vzhledem k systému, kdy bude zřizovateli nařízena povinnost 
postarat se o dvouleté děti, je třeba tyto kapacity řešit.
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M. Šikola- Doplnil L. Mlejnkovou, že řešením může být buď navýšení prostředků, nebo lépe 
zrušení této povinnosti.

P. Tulpa- Odvětil, že většinou v předchozích letech, kdy se kapacity mateřských škol rušily, 
zachovala si většina velkých měst kapacity pro budoucí navýšení.

J. Doubnerová- Dodala, že s tímto problémem souvisí mnoho dalších problémů, nejen 
kapacitních, ale i týkajících se dalších nařízení, které v minulosti neplatily, nebo nebyla 
povinnost je splnit (např. bezbariérovost provozu). To zvyšuje náklady, které jsou pro obce 
problematické.

L. Mlejnková- Reagovala tím, že většina budov, které v minulosti mohly sloužit k provozu 
mateřské školy, již dnes nestačí a nevyhovují např. hygienickým nebo stavebně technickým 
požadavkům. Náklady na úpravu stávajících, či výstavbu nových budov jsou přitom stále 
větší. Situace se mění a rodiče dnes chtějí chodit do práce dříve, než v minulosti, což je 
trend, který je v současnosti jasně viditelný.

I.Hübnerová- Zeptala se L. Mlejnkové, jestli tato situace nevzniká i nastavením podmínek 
programů a požadavkům na žadatele tak, aby mohlo žádat širší spektrum žadatelů.

L. Mlejnková - Odpověděla, že existují alternativní výzvy např. na podporu „dětských 
klubů“, což ale zřizovatele nutí obcházet podmínky programu a nastavovat provoz 
mateřských škol na základě podmínek programu (např. max. kapacita 12 dětí). Dodala, že 
v této diskusi nejde o nastavení podmínek programů, ale obecně o nastavení priorit státu 
v tom, co bude investovat a co chce podporovat.

J. Doubnerová - Doplnila, že firmy mají možnost zřizovat firemní mateřské školy, ale pokud 
je na to pohlíženo optikou venkova, firmy nemají zájem taková zařízení zavádět a raději 
investují do rozvoje výroby. Mateřská škola zůstává veřejnou službou.

Usnesení č. 4/4/2017

Regionální stálá konference Libereckého kraje

a) žádá o navýšení finanční alokace na předložené projekty výzvy č. 14 a výzvy č. 15 
„Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“

případně

b) se připojuje ke stanovisku Regionální stálé konference Středočeského kraje 
(usnesení č. 6-11/2017/RSK) a žádá MŠMT řešit nedostatečnou kapacitu mateřských 
škol prostřednictvím národního dotačního titulu na podporu výstavby mateřských 
škol.

Usnesení schváleno konsenzem.
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J. Kvapilová- Položila otázku, jestli existuje dotační titul na opravy mostů pro obce. Mosty 
jsou často v majetku obcí a pro obce je problém tyto majetky opravovat.

P. Bureš- Odpověděl, že je tato oblast identifikována jako bílé místo. Na půdě MMR bylo i 
toto bílé místo předloženo pro diskusi o nastavení o NDT. Navrhnul, že přepošle informaci 
týkající se tohoto tématu hned, jak bude k dispozici zápis z jednání.

B. Steinzová informovala o nově vyhlášených výzvách v IPRÚ Liberec- Jablonec a o 
podaných a schválených projektech. Vystoupení zakončila informací o průtazích ve 
schvalování a administraci projektů, což vede k prodlužování realizační části. 

I. Hübnerová- Doplnila B. Steinzovou v tématu prodlužování realizace projektů a 
administrace. Uvedla, že prodlužování termínů není dáno malou administrativní kapacitou 
IPRÚ, ale administrativní náročností, která se navíc ještě zhoršuje. Z toho důvodu navrhla 
RSK LK schválit usnesení k tomuto tématu.

R. Loučková Kotasová- Zeptala se na čerpání dotačních prostředků z IPRÚ na dopravu, 
konkrétně tramvajové tratě, v oblasti sociální infrastruktury (bude se Liberec zapojovat), 
požádala o informace ohledně výzev, do kterých je zapojen kraj a požádala o vysvětlení, 
jestli je možné nevyužité prostředky z OP Z realokovat na jiný titul.

B. Steinzová-  Odpověděla, že realokace není možné měnit, protože prostředky nepocházejí 
ze stejného fondu, a proto není možné prostředky realokovat mezi jednotlivými tématy. 
Předpokládané projekty v oblasti tramvajových tratí se týkaly 8 projektů a v současnosti se 
žadatel (DPMLJ) musí rozhodnout, jestli chce žádat. Projekt je předložen, ale není jasno, jak 
bude probíhat realizace. Projekt v oblasti sociální infrastruktury (revitalizace bývalé oblastní 
galerie v Liberci na komunitní centrum) je ve fázi přípravy projektové dokumentace, ale 
většina ostatních projektů by měla být předložena do jara 2018, galerie a terminály budou 
předloženy až ke konci 2018.

P. Tulpa- Probíhá diskuse na školách k tématu přípravy projektové dokumentace. Dotázal 
se na vývoj v oblasti podpory infrastruktury základních a středních škol, zda je v plánu 
podporovat nebo ne.

B. Steinzová- Určitě se s tím počítá.

M. Otta- Zeptal se na dobu, po kterou jsou výzvy IPRÚ vyhlašovány.

B. Steinzová-  Většinou tak na dva měsíce. Krajské silnice budou v průběžné výzvě. Výzva 
pro střední školy bude otevřena přibližně do června.

P. Bureš- Požádal I. Hübnerovou o konkrétní podklady k připravovanému usnesení.

5. Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) 
Mgr. Barbara Steinzová, IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
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I. Hübnerová- Uvedla, že to je náročný proces a takový příklad nemá.

P. Bureš - Požádal o reakci na dokument, který se týká problematiky bílých míst a bariér 
čerpání, který pošle I. Hübnerové.

I. Hübnerová- Souhlasí.

M. Otta naformuloval znění usnesení:

Usnesení č. 5/4/2017

Regionální stálá konference Libereckého kraje

žádá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby při přípravě nového programovacího období po 
roce 2020 došlo k reálnému významnému snížení administrativní zátěže pro žadatele, a to 
jak při přípravě a realizaci projektů, tak v rámci nastaveného systému kontrol.

Schváleno konsenzem.

13:20 odchod M. Otta.

J. Doubnerová informovala, že všechny MAS mají schválené strategie a 6 MAS má ve všech 
rámcích vyhlášené výzvy.

Sdělila, že MAS opakovaně upozorňují na to, že alokace nejsou schopné pokrýt celé území a 
vše jde velmi pomalu. Musí se držet centrálních OP, které velmi často nevyhovují místním 
potřebám. Dochází tak k absurdním situacím, kdy MAS nejsou schopny vyhovět aktuálním 
požadavkům (např. MŠ), ale v některých programech jsou finance, pro které nenajdou
žadatele, nebo jsou podmínky tak nevýhodné, že žadatelé nepředloží žádné projekty.

Situace, která trvá, je stále se komplikující a rostoucí administrativní zátěž. Od zadání 
jednoduché výzvy v MS2014 musí žadatel 500x kliknout, než výzvu zadá. MAS dlouhodobě 
požadují snížit administrativní zátěž, umožnit variabilní přesuny – vrátit se k principu Leader 
a umožnit tak reagovat podle potřeb území,  podpořit i velmi inovativní projekty, které 
nezapadají do centrálního OP, a navýšit alokace tak, aby implementace strategie území 
mohla ukázat markantní posun.

MAS uspořádaly společnou akci vícedenní exkurzi pro MAS z jiných regionů, cílem byla 
diskuze o tom, co se daří, jaké jsou bariéry. Dále J. Doubnerová informovala o tom, že se 
sekretariátem RSK se domluvilo užívání platformy RAP a vytvoření databáze MAS, která 
bude sloužit k propagaci výstupů a přínosů komunitně vedeného rozvoje, budou zde 
shromážděné informace o podpořených projektech. Bude to nový nástroj propagace MAS.

Dále informovala o MAP rozvoje vzdělávání, nyní jsou dokončovány MAP všech území ORP, 
MAS se chystají být koordinátory MAP a budou připravovat žádosti o dotaci na koordinační 

6. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
PhDr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko z.s.
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činnost. MAS narazily na společné zkušenosti, problémy – ukázalo se, že učitelé mají o 
společné aktivity velký zájem, scházejí se a diskutují o tom, jak lépe vzdělávat, je to „bílé 
místo“ (zejména se to týká předškolního vzdělávání). Z diskuzí také vyplynulo, že vzdělávání 
v blízkém místě je pro učitele velmi důležité, zřizovatelé škol však často mluví o optimalizaci 
sítě škol, což je riziko pro malé místní školy.

Na závěr měla J. Doubnerová připomínku k MAP – v některých krajích probíhá úzká 
spolupráce a pravidelná setkávání  MAP a KAP, jde to i v LK?

L. Ptáková – Setkáváme se na akcích NIDV, snažíme se komunikovat s MAP, informace o 
našich aktivitách a plánovaných akcích KAP sdělujeme e-mailem a dalšími informačními 
kanály. Naopak my nemáme všechny informace o aktivitách MAP. Pokud máte zájem o 
intenzivnější jednání v pravidelných intervalech, můžeme se o to postarat.

J. Doubnerová – Předává informace od kolegů, možná je zde větší potřeba vzájemné 
diskuze o tom, co se děje, než jen sdělovat si informace navzájem. 

Z. Opravil – Dotazoval se, kolik je schválených interních postupů pro MAS v Libereckém 
kraji.

J. Doubnerová – Nemají je schválené všechny, zatím pět z devíti.

Z. Opravil – Má informaci, že po novém roce by schvalování interních postupů mělo přejít 
na ŘO IROP a bude snaha o zkracování lhůt. Dále evaluace MAS bude přesunuta na rok 
2019. Také doporučuje užší a intenzivnější spolupráci MAP a KAP.

P. Tulpa – K poznámce týkající se malých místních škol doplnil informaci, že na základě 
zkušenosti Karlovarského kraje pořádali seminář k problematice svazkových škol, na který 
pozvali všechny starosty obcí. O seminář nebyl zájem, starostové nezareagovali, přihlásili se 
jen tři, takže byl seminář zrušen a posunut na únorový termín. Svazkové školy by mohly 
řešit problematiku nízkého počtu dětí ve třídách a ve škole, ale jen na základě domluvy 
s okolními obcemi.  Ještě se čeká se na to, co vláda udělá s regionálním financováním škol a 
s problematikou inkluze. 

B. Ledlová shrnula informace o tom, na čem sekretariát v uplynulém období pracoval.
Dále informovala o přípravě nové Pracovní skupiny sociální začleňování - podklady (návrh 
členů a činnosti PS, statut a jednací řád) obdrželi členové předem a neměli k návrhu žádné 
připomínky, B. Ledlová tedy přednesla návrh usnesení k hlasování:

Usnesení č. 6/4/2017

Regionální stálá konference Libereckého kraje

7. Informace o činnosti sekretariátu RSK
Ing. Přemysl Bureš, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
Mgr. Barbora Ledlová, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
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schvaluje vznik „Pracovní skupiny sociální začleňování“, její činnost, složení, „Statut“ a 
„Jednací řád“ 

a ukládá sekretariátu RSK oslovit členské instituce ve věci nominace zástupce a náhradníka 
do pracovní skupiny.

Schváleno konsenzem.

P. Bureš – Na základě analýzy bílých míst a projednávání se sociálním odborem KÚLK  vzešel 
podnět na OP Zaměstnanost, který se týká značného zdržování projektů při kontrolách 
veřejných zakázek projektů v OP Zaměstnanost, čímž dochází k ohrožení realizace projektů.
P. Bureš přednesl návrh usnesení:

Usnesení č. 7/4/2017

Regionální stálá konference Libereckého kraje

vyzývá řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost (ŘO OPZ) ke změně znění kapitoly 
20 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a 
změny praxe při provádění kontrol veřejných zakázek (VZ). 

RSK LK navrhuje:

a) dodržovat lhůty stanovené ŘO OPZ v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce, 
kapitole 20 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Lhůta by přitom neměla být 
uměle prodlužována interními procesy ŘO OPZ, ale měla by být jasně stanovena a 
specifikována,

b) aby zadávací dokumentace byla příjemcem považována za zkontrolovanou ze strany 
ŘO OPZ v případě, že příjemce neobdržel vyjádření ŘO OPZ ve lhůtě stanovené 
v kapitole 20. 13. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce,

c) z důvodu rozporu mezi zněním Obecné části pravidel, kapitoly 20. 13. a kapitoly 20. 
14., zrušit možnost sankce podle bodu 27, Tab. č. 18: Přehled sankcí za porušení 
pravidel pro zadávání OPZ platný pro zakázky zadávané dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, kapitoly 20. 14 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce.

Schváleno konsenzem.

I.Ptáčková – Dotazovala se, proč se to týká jen OP Zaměstnanost, je to problém více OP, lze 
naformulovat obecně?

P. Bureš – Vzešlo to z jednoho konkrétního bílého místa, do budoucna může být tento 
podnět předán i na další OP, ale ze zkušenosti je žádoucí dávat co nejkonkrétněji 
naformulovaná usnesení.
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8. Pracovní skupina INOVACE
Ing. Ivana Ptáčková, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

I.Ptáčková ve své prezentaci informovala o hlavních událostech a aktivitách PS Inovace. 
V říjnu proběhlo jednání RVVI, kde byly hodnoceny inovační vouchery LK (celkem 12 
projektů). Dále informovala o jednání regionálních inovačních platforem (textil, lidské 
zdroje, skláři). Probíhá také příprava podnikatelského inkubátoru LK. Na závěr I. Ptáčková 
informovala o aktualizaci regionální přílohy RIS3 strategie a zapojení pracovních skupin do 
této aktualizace.

13:55 odchod P. Pech

L. Ptáková krátce informovala o aktivitách PS Vzdělávání a sdělila, že v uplynulém období se 
nejvíce věnovali podání projektu „NA KAP“.

14:07 odchod R. Loučková Kotasová

10. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
Mgr. Daniel David, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

D. David shrnul připomínky a zkušenosti z NPP CR, o kterých již bylo diskutováno v bodě 4. 
Sdělil, že E. Hornová, vedoucí odd. cestovního ruchu, dlouhodobě komunikuje s MMR, 
odborem cestovního ruchu, ale odpovědi jsou nesrozumitelné a nedochází k žádným 
výrazným posunům v jednání.

Z. Opravil – Nabídl, aby za PS CR byla přes sekretariát RSK předána písemná informace a 
shrnutí těchto připomínek a dotazů přímo jemu a ze strany MMR bude písemně 
odpovězeno.

11. Různé

Příští 14. jednání RSK proběhne 26. března 2018.

9. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
Mgr. Lucie Ptáková, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
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Úkoly vyplývající z 13. jednání:

Úkol Termín Pro

1.
Oslovit instituce ve věci nominace členů do PS 
sociální začleňování a zajistit jmenování tajemníka
PS.

Do příštího 
jednání RSK.

sRSK

2. Připravit všechna usnesení z jednání RSK a předat 
je na ŘO a MMR.

Do příštího
jednání RSK.

sRSK

3. 
Sekretariát RSK zkontaktuje p. Hornovou z odd. 
cestovního ruchu a předá zpracované připomínky 
p. Opravilovi z MMR.

Prosinec 2017. sRSK

4.
Předat p. Kvapilové informace o bílých místech 
týkajících se opravy mostů na místních 
komunikacích.

Do příštího 
jednání RSK.

sRSK

5.
Požádat I. Hübnerovou o reakci na dokument, 
který se týká problematiky bílých míst a bariér 
čerpání.

Do příštího 
jednání RSK.

sRSK

Závěr a diskuze

P. Tulpa všem poděkoval za účast a ukončil 13. jednání RSK.

14:30 ukončeno jednání.

Příloha: Prezenční listina 

Zapsal: Ing. Přemysl Bureš

Zápis schválil předseda RSK LK.

V Liberci dne:
Martin Půta

předseda RSK

Vytištěné prezentace k jednotlivým bodům programu obdrželi účastníci jednání ve svých 
podkladech a také jsou zveřejněny na internetových stránkách LK pod odkazem:     
https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2017 .


