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NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE 

 

 

 

 

SOUBOR USNESENÍ 

Z 15. ZASEDÁNÍ  

 

 

 

 

 

 

Datum zasedání: 26. - 27. února 2020 

Místo:  Broumov  

 

 

Je povinností příjemce vyhodnotit rizika přijímaných doporučení pro jejich realizaci. 

http://www.dotaceeu.cz/
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-1/2020 

Národní stálá konference   

I. bere na vědomí informace o stavu implementace nástrojů ITI a IPRÚ v programovém období 

2014 až 2020 a o stavu přípravy nového programového období v oblasti urbánních nástrojů; 

II. vyzývá ŘO a nositele ITI a IPRÚ k realizaci bilaterálních jednání nad podporovanými aktivitami 

OP a strategickými projekty vhodnými pro nástroj ITI, a to v termínu do konce května 2020.  

 

přílohy:  bez příloh 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-2/2020  

Národní stálá konference   

I. vyzývá MMR, MZe, MPSV, MŽP a MPO k definování podporovaných aktivit pro CLLD v 

programovém období 2021–2027, včetně jasných rozhraní mezi programy, a to do 30. 6. 

2020.  

II. vyzývá NS MAS, aby jasně definovala přínos a roli MAS při realizaci operačních programů v 

programovém období 2021-2027 do 30. 6. 2020. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-3/2020  

Národní stálá konference   

I. vyzývá MPSV k podpoře všech programových rámců strategií CLLD předložených do OP Z+, 

které splní podmínky hodnocení, a to bez předem stanoveného omezení počtu podpořených 

strategií CLLD. 

 

přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-4/2020  

Národní stálá konference   

I. bere na vědomí  stav Akčního plánu regionálního rozvoje ČR 2021+ 

II. ukládá MMR-ORP  připravit Akční plán 21-22 SRR 21+ ve spolupráci s pracovními skupinami 

SRR 21+. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-5/2020  

Národní stálá konference   

I. vyzývá MF k zajištění 100% míry spolufinancování administrace IN a RAP z prostředků EU 

a SR, mimo jiné z důvodu zajištění nezávislosti nositelů těchto nástrojů. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-6/2020  

Národní stálá konference   

I. vyzývá MF, aby do konce března 2020 představilo návrhy variant kofinancování a 

problematiky řešení ex-ante financování pro programové období 2021-27 a tyto návrhy 

prezentovalo a projednalo na pracovním jednání se zástupci územních partnerů. 

 

přílohy:  bez příloh 
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