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ZÁPIS 

z 30. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE 

LIBERECKÉHO KRAJE 

22. červen 2022 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 

Čas zahájení jednání:  10:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  12:50 hodin 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

Jednání zahájil hejtman Martin Půta, předseda Regionální stálé konference Libereckého kraje. 
Přivítal přítomné členy a konstatoval, že z celkového počtu 20 členů RSK LK je přítomno 16 
hlasujících členů. RSK LK je usnášeníschopná. 

1. Schválení programu jednání RSK LK 

Přešel k programu a vyzval členy k případnému doplnění navrhovaného programu jednání před 
jeho schvalováním. 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů z 29. jednání RSK LK 

3. Změny v nominacích stálých hostů RSK 

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
Mgr. Ondřej Pergl, Ing. Martin Buršík - zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

5. Informace ke komponentě NPO 2.8 
Ing. Jan Mašek – Agentura CzechInvest 

6. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou 
Mgr. Barbara Steinzová - Statutární město Liberec 

7. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání 
Mgr. Jana Švehlová - MAS Podještědí, z. s. 

8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje 
 Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana Vlková - sekretariát RSK LK 
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9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 
Ing. Lucie Foglová - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK 

10. Pracovní skupina Cestovní ruch 
Ing. Květa Vinklátová - zástupce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK 

11. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 
 Ing. Vladimír Pachl - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 

12. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 
Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování 

Různé 
Diskuse a závěr 

 
Usnesení č. 1/2/2022 
Regionální stálá konference Libereckého kraje schvaluje program jednání. 

Usnesení schváleno konsenzem. 

2. Kontrola plnění úkolů 

Slovo si převzal M. Otta a shrnul plnění níže uvedených úkolů z 29. jednání RSK LK.  

  Úkol Termín Pro Plnění 

1. Poskytnout členům RSK LK 
zápis z jednání NSK. 

pravidelný 
úkol 

sekretariát RSK LK  Zasláno členům dne 
15. 6. 2022 

2. Informovat na dalších 
jednáních o průběhu 
tvorby Strategie ITI, 
případně zasílat její 
pracovní verze. 

na příští 
jednání 
RSK LK 

zástupce statutárních 
měst zastoupený 
nositelem ITI/IPRÚ 

 Zástupce 
statutárních měst 
zastoupený 
nositelem ITI/IPRÚ 
bude prezentovat v 
rámci bodu č. 6. 

3. Informovat o středním 
článku na dalším jednání 
RSK LK 

30. 
jednání 
RSK LK 

MMR ČR  O. Pergl 

4. Zaslat případné připomínky 
k doplnění Akčního plánu 
SRR 2023-2024 

průběžný členy RSK LK   

5. Zaslat návrhy témat průběžný členy RSK LK   
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k předsednictví CZ PRES 

6. Zaslat Implementační 
zprávu k Národnímu plánu 
obnovy členům RSK LK 

6. 4. 2022 sekretariát RSK LK Zasláno členům dne  
6. 4. 2022 

7. Zaslat akce Libereckého 
kraje v rámci CZ PRES 
členům RSK LK 

6. 4. 2022 sekretariát RSK LK Zasláno členům dne  
6. 4. 2022 

8. Zaslat znění Závazného 
stanoviska ŘO IROP č. 27 
členům RSK LK 

6. 4. 2022 sekretariát RSK LK Zasláno členům dne  
6. 4. 2022 

9. Připravit materiál na PUR o 
memorandu o spolupráci 
s MAS LK 

průběžný J. Ulvra Na PUR dne 25. 4. 
2022 

10. Uspořádat konferenci na 
téma Komunitní energetika 

průběžný J. Ulvra  Seminář se 
uskutečnil dne 2. 6. 
2022 

 

Slíbené písemné materiály byly členům zaslány dle termínů v plnění viz výše. 

Informoval o plnění úkolu č. 10 - uspořádání konference na téma Komunitní energetika, který 
měl úspěch. Sekretariát dostal pozitivní zpětnou vazbu a návrh na pokračování navazujícím 
seminářem na stejné téma.  

Návrh memoranda o spolupráci MAS LK s Libereckým krajem byl předložen na PUR 25. dubna. 
Po společném jednání s paní Doubnerovou bylo dále ujednáno, že na stávající spolupráci není 
třeba schvalovat obecné memorandum, pouze v případě, že se bude jednat o konkrétní téma 
nad rámec stávajících zavedených vazeb. 
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3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK 

M. Otta uvedl změny v nominacích, které jsou uvedeny v tabulce níže. Jedná se o personální 
změny v pracovní skupině Vzdělávání a nominace zástupce regionální kanceláře Agentury 
CzechInvest z důvodu zapojení Regionální stálé konference do aktivit, které se vážou na 
problematiku brownfields. 

člen funkce, instituce člen funkce, instituce

Zástupce 

pracovni 

skupiny 

Vzdělávání

Ing. Iva 

Prokopová

vedoucí oddělení projektů 

ve vzdělávání

Ing. Lucie 

Foglová

hlavní manažerka projektu 

KAP LK II

členská 

instituce

původní člen (stálý host) nový člen (stálý host)

 

člen funkce, instituce člen funkce, instituce

Zástupce 

pracovni 

skupiny 

Vzdělávání

Ing. Eva 

Mrštíková

věcná manažerka aktivity 

podpora polytechnického 

vzdělávání - projekt NAKAP 

LK II

Ing. Leona 

Patočková

manažerka projektu KAP 

LK II

členská 

instituce

původní náhradník (stálý host) nový náhradník (stálý host)

 

člen funkce, instituce

Zástupce 

CzechInvestu
Ing. Jan Mašek

ředitel regionální kanceláře 

CzechInvest

členská 

instituce

nový člen (stálý host)

 

 

10:10 přichází J. Horinka. 

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 

Mgr. Ondřej Pergl, Ing. Martin Buršík – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

O. Pergl informoval o progresu v přípravě programového období. Schváleny jsou programy 
Technická pomoc, Zaměstnanost+, Jan Ámos Komenský, Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost. Očekávané schválení programů Životní prostředí a Doprava do 08/2022. 
Některé výzvy jsou již vyhlášeny, nejpozději do září bude vyhlášena první velká část výzev 
z programů. Apeloval na přípravu projektů a sledování informací jednotlivých řídících orgánů. 

Z důvodů výrazné změny podmínek, a tedy i potřeb a problémů ČR, dojde s největší 
pravděpodobností do konce roku 2022 nebo začátku roku 2023 k dílčímu přeprogramování 
Dohody o partnerství a programů. Řešeny musejí být zejména potřeby (negativní dopady) 
vyplývající z uprchlické vlny z Ukrajiny, energetické krize, nárůst inflace atd. 
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Dále představil stav plnění aktivit v Akčním plánu SRR 21–22. Došlo k doplnění nových aktivit pro 
Akční plán 23-24 (např. podpora metropolitní spolupráce, posílení podpory nákupu 
alternativních nízkoemisních vozidel, národní dotační titul pro HSOÚ, financování destinačního 
managementu). Informoval, jaké další kroky proběhnou. Během léta se sejdou územní pracovní 
skupiny, poté proběhne připomínkování Akčního plánu a 30. října bude předložen na vládu. 

Je vyhlášena poslední výzva na demolice v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2022, cíl: 
Demolice budov, znovuvyužití v dalším rozvoji obce, zamezení vzniku sociální segregace. Alokace 
výzvy je 120 mil. Kč, dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů. 

V krajích se konaly konzultační dny k podpoře z komponenty 2.8 Národního plánu obnovy 
(Revitalizace území se starou stavební zátěží). Problematickou oblastí je ve většině případů 
podmínka stavebního povolení do února/března 2023. Výzvy jsou plánovány u specifických a 
nepodnikatelských brownfieldů na únor 2023 a u podnikatelských v červnu 2022. Návrh výzvy 
byl zaslán EK, návrh je dostupný v podobě Oznámení o výzvě na podnikatelské BF . U 
specifických brownfieldů bude probíhat prioritizace/doporučení projektů Regionální stálou 
konferencí. Proces je nyní finalizován se zástupci územních partnerů. Doporučení se bude 
pravděpodobně vydávat v průběhu hodnocení projektů, tady cca ve 2Q 2023. 

U komponenty 4.5 (Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center) se rovněž počítá se 
zapojením Regionální stálé konference, a to formou sestavení seznamu hodnotitelů a 
následném doporučení projektů k podpoře. Výzva by měla být vyhlášena 30. června a následně 
bude probíhat hodnocení. Chystá se metodika pro Regionální stálé konference, jak k hodnocení 
přistoupit. 

Byly vyhodnoceny výzvy programu Podpora rozvoje regionů, výsledky jsou k dispozici na 
stránkách MMR. 

10:28 přichází M. Šikola 

M. Půta dodal, že vnímá nerovnoměrné rozdělení peněžních prostředků mezi kraji v rámci 
programu Podpora rozvoje regionů. Navrhnul, zda by mohla před vyhlášením programu ze 
strany ministerstva proběhnout konference, kde se jednotlivá kritéria představí předem. Dal na 
zváženou, zda program tematicky nezaměřit na méně aktivit každý rok, a to z důvodu velkého 
převisu projektů. 

O. Pergl doplnil, že program se vyhlašuje několik let s totožnými kritérii, která jsou jednou 
z příloh výzev a jsou veřejně dostupná. Kritéria jsou nastavena tak, že bodově zvýhodňují např. 
menší obce nebo obce z hospodářsky a sociálně ohrožených území. O rozdílech mezi kraji 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/narodni-plan-obnovy---program-regenerace-brownfieldu-pro-podnikatelske-vyuziti--268142/
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022
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z minulých let víme. Zanalyzujeme, co by mohlo být důvodem, abychom vyloučili případný vliv 
nevhodně nastavených kritérií. 

M. Půta nabídnul k zaslání materiál ohledně statistického vyhodnocení letošního programu 
z hlediska podpory jednotlivých krajů, který zpracoval M. Otta. 

J. Horinka se dotázal, jaká je situace s Národním plánem obnovy v souvislosti s milníky, které má 
ČR splnit? 

O. Pergl – ohroženo je teoreticky vše, včetně operačních programů, které mají rovněž nastaveny 
cíle. Na webu Národního plánu obnovy je ke stažení příloha Prováděcího rozhodnutí Rady EU, 
kde je alokace pro ČR rozdělena do několika splátek, ke kterým se vážou milníky. S prvním to 
vypadá dobře, další je zatím nejistý. Návaznost je zde také na zákon o skutečných majitelích a 
stavební zákon, jedná se o komplikovaná témata. Brownfieldy jsou ve splátkách, které jsou brzy 
a mělo by se to stihnout. 

M. Otta – doplnil, že toto bylo jedno z diskutovaných témat NSK. NPO se skládá z části investiční 
a reformní. ČR se zavázala, že udělá legislativní úpravy, z nichž některé se zatím nedaří naplnit 
(stavební zákon – zkrácení stavebního řízení o 2 roky, digitalizace veřejné správy). ČR intenzivně 
pracuje na splnění milníků, ale bohužel je zde stále spousta témat, co je třeba řešit.  

O. Pergl – dodal, že prvotní informace byla, že pokud se nebudou plnit milníky, celá splátka se 
neuskuteční. Na NSK zazněla informace, že celý plán a dopad se bude řešit individuálně dle 
dopadu případného nenaplnění milníků v NPO. 

O. Havlíček – poprosil o zaslání reakce MPO k plnění milníků. 

O. Pergl – mělo by se vyjádřit ještě Ministerstvo financí, poté zašleme finální vyjádření od MPO. 

M. Buršík představil program Interreg Česko – Polsko, uvedl změny oproti předchozímu 
programovému období a představil tematické zaměření – prioritní osy (Integrovaný záchranný 
systém a životní prostředí, Cestovní ruch, Doprava, Spolupráce institucí a obyvatel, Podnikání). 
Seznámil s rozdělením finančních alokací pro jednotlivé priority. Aktuálně probíhá vypořádávání 
připomínek EK k programu, opětovné předložení v červenci 2022, schválení během podzimu. 
Poté by mělo dojít k vyhlášení prvních výzev. 

Dále představil Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027 
(tematické oblasti – Věda, výzkum, inovace a podpora malých a středních podniků; Životní 
prostředí a přizpůsobení se změně klimatu; Vzdělávání, kultura a cestovní ruch; Spolupráce a 
vytváření důvěry – včetně FMP). Opět zmínil rozdělení finančních prostředků. Aktuálně se 

https://www.planobnovycr.cz/dokumenty
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finalizuje vypořádání připomínek EK, opětovné zaslání programu EK do konce června 2022. 
Schválení programu v srpnu/září 2022, předpokládané vyhlášení kontinuální výzvy v lednu 2023. 

J. Horinka se dotázal na možnost investičních aktivit v oblasti vzdělávání v Programu spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027? 

M. Buršík – podpora půjde pouze na nezbytné vybavení, se stavebními pracemi se zde nepočítá. 

M. Brzezina se dotázal na téma duálního vzdělávání, jaké typy projektů by bylo možné 
financovat? 

M. Buršík – musí se jednat o společné projekty, tzn. výměna zkušeností, projekty, pilotní aktivity, 
předání dobré praxe. 

M. Brzezina zdůraznil, že tato filozofie se neslučuje s tím, jak to reálně funguje v České republice. 
Podniky se bohužel nepodílejí na financování vzdělávání. 

M. Buršík dodal, že je zde možnost, aby čeští studenti například navštěvovali zahraniční podniky, 
kde budou získávat praxi. Do budoucna se z toho opět můžeme inspirovat a zavést i u nás. 

O. Havlíček poděkoval MMR za přípravu programu Interreg Česko – Polsko, ocenil vstřícnost při 
vypořádání připomínek regionů. 

5. Informace ke komponentě NPO 2.8 

Ing. Jan Mašek – Agentura CzechInvest 

J. Mašek doplnil informace o roli Regionální stálé konference v souvislosti s doporučením 
projektu v komponentě 2. 8. 1 – specifické brownfieldy. „Regionální brownfieldová jednotka“ ze 
sesbíraných dat z území vytipovala projekty, které by mohly být vhodné k podpoře v této 
komponentě. 

11:15 odchází M. Buršík 

Dále shrnul závěry z konzultačního dne, který proběhl 12. dubna k možnostem financování 
brownfieldů. Na místě bylo konzultováno celkem 7 projektů, z nichž 5 jsou nepodnikatelské 
brownfieldy, 1 podnikatelský a 1 specifický. Připravenost projektu s termínem ukončení 
realizace do roku 2025 v Libereckém kraji splňuje pouze jeden projekt, a to hrádecký Benar. 
Požádal J. Horinku o komentář k fázi připravenosti. 
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J. Horinka – jedná se o revitalizaci bývalého areálu továrny. Město areál odkoupilo především 
proto, aby zamezilo protiprávním činnostem, které se v centru města odehrávaly. Spolupracují 
mimo jiné také s Technickou univerzitou v Liberci na zpracování studií k areálu. Zhotoven je také 
velký investiční záměr. 

Nyní je otevřené výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Město intenzivně 
pracuje na dodržení termínu realizace stavby do roku 2025. Řeší se také více zdrojů financování 
tohoto areálu. 

J. Mašek doplnil, že o doporučení projektu Benaru by se mělo hlasovat na jednání Regionální 
stálé konference Libereckého kraje ke konci roku. Na webových stránkách CzechInvestu bude 
v polovině roku 2022 k dispozici také k nahlédnutí nová veřejná databáze investičních příležitostí. 

M. Otta dodal, že je nyní s MMR řešen proces, jak bude Regionální stálá konference 
doporučovat projekty. Celkem má vybrat 1-2 projekty, v Libereckém kraji je zatím pouze jeden. 

11:23 odchází L. Frieserová 

6. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace  
Liberec – Jablonec nad Nisou 

Ing. Barbara Steinzová – Statutární město Liberec 

B. Steinzová omluvila R. Loučkovou Kotasovou z jednání. Seznámila s aktuálním čerpáním za 
uplynulé čtvrtletí. Nyní počítají s navyšováním žádostí o platbu a proplácení prostředků. 
Dokončeno bylo prozatím 47 projektů z 84, proplaceno celkem něco málo přes 1 mld. Kč. 
Požádala o informovanost o průběhu stavby parkovacího domu u krajského úřadu. 

Informovala o přípravě ITI 2021+, výzvy pro ITI se očekávají ke konci roku 2022 nebo na jaře 
2023. Strategie ITI je nyní projednávána v procesu SEA. Koncepční část (1.část ITI) bude 
schvalována 06-09/2022.  

Současně probíhá také sběr záměrů do ITI a tvorba 2. části, tzv. Programové rámce. V termínu 
04-06/2022 proběhla výzva na předkládání záměrů do ITI. Apelovala na dodržení termínu během 
letních prázdnin ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje, aby v procesu SEA nedošlo 
k prodlevám. 

Sesbíráno je 132 záměrů v různém stádiu připravenosti, a to s požadavky překračujícími 5,5 mld. 
Kč (dotace). V termínu 23. - 28. 6. se sejdou tematické pracovní skupiny k představení záměrů, 
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07-08/2022 proběhne hodnocení. Předpoklad schválení na Řídícím výboru ITI je dne  
29. 8., následně v Zastupitelstvu města Liberec. 

J. Horinka – v termínu 07–08/2022 by mělo probíhat vyhodnocení, kdy se všichni dozví, zda jsou 
na seznamu nebo ne. Hrádek nad Nisou byl konzultovat na CRR, kde si ověřil, že pokud budou na 
seznamu projektů v ITI, nesmí žádat individuálně v IROP a naopak. Budou projekty v seznamu 
potvrzeny ještě před vyhlášením výzev z IROP? Pokud je projekt náhradní tak také nemůže žádat 
o individuální dotaci? 

B. Steinzová – ano, pokud bude projekt v ITI, a to i jako náhradní projekt, nemůže žádat v 
individuální výzvě. Ještě před zahájením výzev v IROP by toto rádi vyřešili, aby nikoho 
neblokovali v žádosti o individuální dotaci. 

J. Ulvr doplnil, že by mělo dojít ke schválení dříve, a to díky blížícím se komunálním volbám. 

B. Steinzová dodala, že tvorbu strategie prozatím prodlužuje proces SEA. 

S. Malá doplnila, že 14. 7. proběhne první monitorovací výbor IROP. 

M. Otta odpověděl na dotaz k parkovacímu domu, výběrové řízení je do 8. 7. Pokud nedojde k 
posunu termínu, měli bychom poté vědět více. První dodavatel odstoupil z důvodu, že nebyl 
schopen dodržet cenu deklarovanou v nabídce. Dotázal se na nejasnosti u hodnotícího kritéria – 
rychlost realizace projektu. 

B. Steinzová – toto kritérium je zde kvůli pravidlu N+3, aby byla alokace vyčerpána včas. U 
spousty projektů dojde k posunu termínu a je tak nezbytné zajistit plynulost čerpání. 

M. Otta poděkoval za odpověď, kritérium vnímá jako rizikové. Mohou se na seznam dostat 
projekty, u kterých dojde v rámci přípravy projektu k posunu harmonogramu, což by mohlo mít 
vliv na bodování projektu. 

J. Ulvr se dotázal, zda 130 % je centrální kritérium, aby byla alokace naplněna? 

B. Steinzová – ano, pokud by se něco stalo během realizace, počítá se s případným vyhlášením 
výzvy. Nyní však je priorita nikoho neblokovat od podávání do individuálních výzev. 

O. Havlíček se dotázal, zda je zde možnost, pokud by chtěl někdo projekt ze seznamu vyjmout, 
zda změnu seznamu schvaluje opět řídící výbor? Jaká je zde časová relace? 
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B. Steinzová – bohužel je to podmíněno schválením výboru, zastupitelstvem města i MMR. Se 
seznamem lze hýbat do poloviny září, poté další výměna může proběhnout za 6 měsíců. Bude 
zde časový prostor pro úpravy ještě před výzvami mezi jednáním výboru a zastupitelstva. 

M. Otta doplnil, že se to týká především náhradních projektů, kdy bude využita možnost úprav. 

7. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány 
rozvoje vzdělávání 

Mgr. Jana Švehlová – MAS Podještědí, z. s. 

J. Švehlová informovala o vyhlášení výzvy v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 
MAP III. Výzva byla vyhlášena v předstihu, realizace byla zahájena ve všech MAS, konec realizace 
bude v listopadu 2023 a plynule navážou MAP IV. V Operačním programu Zaměstnanost plus 
bude výzva pro MAS vyhlášena 1. 7. 2022. Poděkovala panu radnímu Tulpovi za zajištění 100% 
dotace na ministerstvu, původně měla být 5% spoluúčast MAS. Očekává se menší alokace pro 
MAS, prioritou bude připravenost. V IROP MAS bohužel stále neznají výši alokace. PRV je 
prozatím ve vyjednávání a OP TP by mělo vyhlásit výzvy v září 2022 na provozní činnosti MAS, 
známa je předběžná alokace až do roku 2027. 

J. Horinka se dotázal na případnou konfrontaci IROP a MAS, jako je tomu u IROP a ITI. 

S. Malá potvrdila, že podmínka je stejná. Pokud bude projekt ve strategii MAS, nemůže být 
podpořen v individuální výzvě IROP.  

M. Otta doplnil, že je snaha o to, aby nedošlo k překryvu vzhledem k nízkým objemům financí. 
Dotázal se, zda jako u výzvy na Regionální stálou konferenci je i zde velký časový odstup mezi 
vyhlášením výzvy a způsobilostí výdajů? 

J. Švehlová – prozatím neznají podmínky, předběžně mají informaci, že čerpat je možné až ve 
chvíli, kdy budou dokončeny projekty ze starého období. 

8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference 
Libereckého kraje 

Ing. Jana Vlková – sekretariát RSK LK 

J. Vlková seznámila s novinkami ze sekretariátu. V úvodu prezentace upozornila na usnesení ke 
komponentě NPO 4.5, které budou členové schvalovat. Představila stručně téma Rozvoj 
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regionálních kulturních a kreativních center a seznam hodnotitelů, kteří budou podané projekty 
v 1. fázi hodnotit.  

K. Vinklátová doplnila informace, jak výzva vznikala a jak se přistupovalo k výběru hodnotitelů. 
Zároveň poděkovala těm, kdo jsou v hodnotitelské komisi, za jejich ochotu a čas.  

M. Otta doplnil, že klíčové bylo, aby hodnotící komise splnila všechna kritéria a bylo zde 
zastoupení více sektorů. V Libereckém kraji nepředpokládáme velké množství projektů. Seznam 
hodnotitelů musí být schválen před sběrem projektů, jak stanovuje Ministerstvo kultury. První 
výzva by měla být vyhlášena během letních prázdnin. Dnes by tedy mělo dojít ke schválení 
hodnotitelů na jednání Regionální stálé konference 
 
Usnesení č. 2/2/2022 

Regionální stálá konference Libereckého kraje jmenuje hodnotitele pro první kolo hodnocení 
investičních akcí v rámci Národního plánu obnovy – komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a 
kreativního sektoru; iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (okruh velká 
kulturní a kreativní centra) v tomto složení: 
 
č. jméno organizace/funkce sektor

1 PhDr. Jitka Doubnerová člen RSK, manažer MAS Frýdlantsko neziskový

2 Ing. Iva Linderová

člen RSK, členka představenstva, Okresní hospodářská komora v 

Jablonci n. N. podnikatelský (sdružení podnikatelů)

3 Ing. Jiří Hušek

člen RSK, vedoucí Správy CHKO Jizerské hory a krajského střediska 

Agentury ochrany přírody a krajiny veřejný(státní správa)

4 Mgr. Ondřej Havlíček člen RSK, zástupce jednatele Euroregionu Nisa, projektový manažer

veřejný (zájmové sdružení obcí, 

měst, okresů a dalších 

samosprávných subjektů)

5 Bc. Lena Mlejnková člen RSK, starostka, Semily veřejný (město)

6 Ing. Jarmila Levko bývalá ředitelka Divadla F. X. Šaldy, současná poslankyně PSP ČR veřejný 

7 MgA. Jana Bernartová, Ph.D.

vizuální umělkyně, pedagožka a kurátorka, prorektorka pro studijní 

záležitosti Akademie výtvarných umění v Praze neziskový/akademický  
 

Usnesení schváleno konsenzem. 

Dalším tématem byl Regionální akční plán Libereckého kraje. Byla provedena aktualizace ve 
všech tématech, zejména ve finančních částkách a v termínech zahájení a ukončení realizace 
projektů. Předpokládá se schvalování Regionálního akčního plánu Libereckého kraje 
korespondenční formou během prázdnin nebo nejpozději na dalším jednání.  

K tématu Hospodářsky a sociálně ohrožených území byl zaslán dotazník na obce, ze kterého 
vyplynula specifická témata a návrhy vhodných nástrojů podpory. Tyto informace byly 
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distribuovány na MMR. Na zářijovém jednání bude pravděpodobně představena finální podoba 
studie Frýdlantska.  

Dne 2. června se konal seminář Komunitní energetika, na který máme pozitivní ohlasy. Celkem 
se zúčastnilo 50 osob, ze zpětné vazby je zájem o navazující seminář na toto téma, kde by byla 
představena dobrá praxe. 

Výstava „Otisky EU v Libereckém kraji“ se bude na konci června přesouvat do Zákup.  

Členům byl zaslán tradičně monitoring čerpání a harmonogramy aktuálních výzev, které jsou 
dostupné i na webových stránkách RSK LK. Závěrem apelovala na využívání Informačního 
systému projektových záměrů. 

12:00 odchází M. Brzezina 

M. Otta shrnul informaci o možném schvalování Regionálního akčního plánu ve všech jeho 
tématech korespondenční formou per rollam během letních prázdnin, aby byla dodržena 
podmínka schválení dokumentu před vyhlášením výzvy. 

12:05 odchází M. Ottová. 

O. Pergl poděkoval za dosavadní využívání ISPZ, Liberecký kraj je jeden z aktivnějších v tomto 
směru. Informoval o následném využívání těchto dat ze strany MMR při přípravě národního 
programu pro rozvoj regionů, při které se budou využívat data z ISPZ. Požádal členy RSK, aby 
vkládali své projektové záměry a tuto informaci šířili i v rámci organizací, které v RSK zastupují. 

12:07 odchází B. Steinzová. 

9. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 

Ing. Lucie Foglová – Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK 

L. Foglová informovala o tvorbě KAP III, prioritizace cílů by měla proběhnout na přelomu 
srpna/září. 

Došlo ke změně složení pracovní skupiny (subjekty, členové i náhradníci). Avizovala, že na 
zářijovém jednání Regionální stálé konference bude nezbytné schválit změnu statutu pracovní 
skupiny. 

Konalo se také jednání pracovní skupiny, která schvalovala korespondenční formou Regionální 
akční plán Libereckého kraje v tématu Střední školství. Poděkovala sekretariátu Regionální stálé 
konference za spolupráci při aktualizaci seznamu projektů. 

https://www.rsk-lk.cz/images/dokumenty/Monitoring_2022_06_final.pdf
https://www.rsk-lk.cz/vyzvy/planovane
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M. Otta poděkoval za schválení Regionálního akčního plánu Libereckého kraje pracovní skupinou. 

10.  Pracovní skupina Cestovní ruch 

Ing. Květa Vinklátová – zástupce Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v 
Libereckém kraji 

K. Vinklátová představila novinky z pracovní skupiny. Po domluvě s resortem dopravy byla 
domluvena propagace Libereckého kraje na cca 120 autobusech – zajištěny polepy, např. hrad 
Bezděz, zámek Frýdlant atd. 

V březnu 2022 byla vyhotovena analytická část Strategie cestovního ruchu LK 2022–2026, 
návrhová část bude hotova do října 2022. Zákon o cestovním ruchu může mít vliv na přípravu 
strategie, zatím se čeká na schválení. Finální strategie bude představena a schválena v listopadu 
2022.  

Probíhá revitalizace turistického portálu a datového skladu, snaha o práci moderním způsobem 
a zacílení na více věkových kategorií. Mezi marketingové plány bylo zahrnuto založení profilu na 
sociální síti (TIK TOK), práce s ambasadory Regionu Liberec a natáčení krátkých videí (tzv. reels) 
s představením památek, eko témat apod. Mezi hlavní komunikační témata jsou zařazeny: 
Křišťálové údolí, Skryté skvosty 2, Železniční skvosty, Ekologie a Historie. Propagační materiály 
byly rozvezeny v červnu a další rozvoz materiálů se očekává na podzim. 

Zájem o cestovní ruch po pandemii opět roste, především ve spojitosti vždy s nějakým zážitkem. 
V závěru seznámila s plánovanými akcemi na léto a pozvala přítomné v termínu 23. – 28. 8. na 
Crystal Valley Week v Liberci. 

M. Otta se dotázal, zda Liberecký kraj plánuje zpoplatnit propagační materiály, jako je tomu 
například v Krkonoších. 

K. Vinklátová dodala, že v souvislosti s rostoucími cenami se uvažuje o jejich zpoplatnění. 

H. Sassová se dotázala na kritéria pro výběr propagačních oblastí, například na polepy ve 
vozidlech, případně jak je možné se tam také dostat? 

K. Vinklátová dodala, že se jedná o vytipovaná místa a nejnavštěvovanější turistické cíle od 
destinačních společností. 

H. Sassová – jaké je v destinačních společnostech zastoupení? 

K. Vinklátová – jedná se o destinační společnosti Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické a 
Žitavské hory a Máchův kraj. Zastoupeny jsou zde neziskové organizace, které zakládají obce 
nebo podnikatelské subjekty. Polepy na vozidla se dělají na etapy, v případě zájmu o zařazení 
nějaké konkrétní oblasti doporučila o zkontaktování přímo nějaké ze zmíněných společností. 
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11.  Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 

Ing. Vladimír Pachl – Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 

V. Pachl prezentoval aktivity za pracovní skupinu Inovace. Informoval o pořádaných akcích 
v rámci projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje – celostátní setkání RIS3 týmů a RIS3 
konference s tématem Moderní správa měst a obcí. 

V květnu se konalo v pořadí již 19. jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji v 
prostorech společnosti Denso Manufacturing Czech. V měsíci dubnu proběhl také Ideathon na 
témata mobilita a úspora energie, zde soutěžilo 14 týmů ze středních škol a Technické univerzity 
v Liberci. O tuto akci byl velký zájem, konala se v podnikatelském inkubátoru a trvala 2 dny. 

V závěru informoval o Regionálním inovačním programu. 15. června vypršela lhůta pro podání 
žádostí, celkem bylo přijato 38 žádostí s požadavkem dotační podpory ve výši necelých 7 mil. Kč. 

J. Ulvr poděkoval za prezentaci a doplnil k soutěži Ideathon, že zde byla velmi pozitivní zpětná 
vazba. Spolupráce se studenty probíhá i nadále. Pozval přítomné na další ročník. 

12. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 

Mgr. Zuzana Palečková – Agentura pro sociální začleňování 

Z. Palečková v úvodu vznesla podnět, který se týká ZŠ ve Velkých Hamrech a tématu inkluzivního 
vzdělávání.  Z Národního plánu obnovy bude podpořeno několik stovek škol (cca 400). ZŠ Velké 
Hamry v seznamu není, byť několik let úspěšně podporuje inkluzivní vzdělávání. Není jasné, 
z jakého důvodu se na seznam nedostala, jakým způsobem jsou nastaveny podmínky a jak 
probíhá příprava tohoto programu. Dotázala se, zda je někdo zapojen do přípravy a mohl by 
podmínky připomínkovat. Na území Libereckého kraje může být více takových škol. Požádala 
zástupce MMR o zajištění kontaktu, na který se v této věci může obrátit.  

Dále představila výstupy z pracovní skupiny, téma bydlení. Na posledním jednání byla 
představena dobrá praxe kolegů z Královéhradeckého kraje (CIRI). Proběhla také stáž 
v Holandsku k tomuto tématu. Diskutuje se vznik krajské platformy bydlení, téma sociální 
bydlení bohužel není oblíbeným tématem u obcí. P. Tulpa se zavázal, že tuto myšlenku o 
nezbytnosti budování sociálního bydlení ponese a bude informace obcím distribuovat. 

Konal se seminář za účelem zvyšování odborných kompetencí aktérů napříč územím: školení v 
metodě Housing First na krajském úřadě. Z důvodu velkého zájmu se pořádal ve dvou termínech, 
a to dne 17. 3. a 5. 4. 2022. 

V OP Zaměstnanost plus se brzy otevře výzva, která je zacílena na podporu sociálního bydlení 
(tzv. Housing Led výzva). Již nyní vědí o dvou obcích, které připravují projektové záměry. 
Apelovala na obce, které se chystají žádat v IROP, aby přemýšlely již nyní o zajištění adekvátních 
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kapacit a odborného zázemí pro podporu v zabydlování, v udržení bydlení, podporu 
integrovaných řešení.  

Agentura pro sociální začleňování podporuje obce v koncepční činnosti v agendě soc. 
začleňování v novém programovém období 2021–2027, zvyšuje šance lokality na úspěšnou 
realizaci projektů, pojmenovává s aktéry bariéry řešení a směruje aktéry k nastavování 
intervencí na základě podrobných analýz. Na jaře 2022 proběhlo zmapování absorpční kapacity 
pro KPSV+ výzvu v rámci Libereckého kraje, jedná se o výši cca 320 mil. Kč. Chystá se také sběr 
absorpční kapacity k IROP. 

M. Otta poděkoval a přislíbil zjištění více informací k problematice Velkých Hamrů, případně se 
obrátíme na ministerstvo s dotazy na vhodné zacílení. 

Různé  

Příští jednání RSK LK je naplánováno na 14. září 2022. 
 

 Úkol Termín Pro 

1. Poskytnout členům RSK LK zápis z jednání NSK. 
pravidelný 
úkol 

sekretariát RSK LK 

2. 

Informovat na dalších jednáních o průběhu tvorby 
Strategie ITI, případně zasílat její pracovní verze. 

na příští 
jednání RSK 
LK 

zástupce 
statutárních měst 
zastoupený 
nositelem ITI/IPRÚ 

3. Zaslání finální vyjádření MPO k plnění milníků NPO. 
na příští 
jednání RSK 
LK 

MMR ČR 

4. Informovat o průběhu stavby parkovacího domu u 
krajského úřadu. 

na příští 
jednání RSK 
LK 

M. Ottu 

5. 
Zajištění kontaktu pro zaslání připomínky 
k podpoře inkluzivního vzdělávání z Národního 
plánu obnovy  

na příští 
jednání RSK 
LK 

MMR ČR 

 
M. Otta poděkoval za účast a ve 12:50 jednání ukončil. 
 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Karolína Vičanová, DiS. 
Zápis schválil předseda RSK LK 
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V Liberci dne: 22. 6. 2022 
 
             
             Martin Půta 
         předseda RSK LK 
 

Veškeré podklady z jednání jsou zveřejněny na internetových stránkách RSK LK pod odkazem: 
https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2022 . 
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