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název 3. zasedání Národní stálé konference 

datum 13. listopadu 2015, 10:00 – 15:15 

místo Praha, Radiopalác 

účastníci viz prezenční listina 

přílohy 

zápisu 

   1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,  

   3. Prezentace, 4. Soubor usnesení 

 

Stran 12 

 
Z a s e d á n í  k o m o r y  I T I  a  I P R Ú  
 

A Průběh zasedání 

 

Bod 1 - Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ, 
Aktuálně řešená témata v regionální politice ČR, Implementace integrovaných nástrojů na úrovni 
nositele a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI 

David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky MMR, informoval členy komory o aktuálním dění: 
 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů - schválen a vydán dne 10. 11. 2015, rozdělená 

účinnost: pro nositele IN od 10. 11. 2015, pro ŘO od 1. 1. 2016. 
 Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií ITI a IPRÚ - termíny: v týdnu od 16. 11. 2015 

předána výzva k podpisu ministryni, po jejím podpisu bude vyhlášena (zveřejněna na www.dotaceeu.cz); 
zpřístupnění žádosti o podporu 15. 12. 2015; zahájení příjmu žádostí (strategií) 1. 1. 2016; ukončení 
výzvy 28. 2. 2016. 

 Metodické centrum pro integrované nástroje v rámci MMR (MEDUIN) - expertní posouzení všech 
strategií ITI a IPRÚ, pozitivní vliv na kvalitu strategií; plánované pokračování projektu v roce 2016. 

 Národní dokument k územní dimenzi – aktualizace schválena UV č. 742/2015 ze dne 14. 9. 2015, 
aktuální alokace pro integrované nástroje v OP ne vždy odpovídá alokacím uvedeným v NDÚD – zásadním 
milníkem tedy bude mid-term evaluace programů. 

 Novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje - účinnost od 25. 11. 2015. 
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti ZS ITI - ukotvení ZS ITI platí pouze pro EFRR. Činnost ZS 

ITI bude vykonávána v přenesené působnosti v souladu s novelou zákona č. 248. Určení práv a povinností 
ZS ITI dle přílohy č. 17 MPIN. Činnost ZS bude financována z OPTP, avšak přidělení podpory není 
podmínkou pro výkon práv a povinností ZS dle VPS. Aktuálně se připravuje VPS pro ŘO IROP. Apel na 
města, aby dodržela termín pro zaslání připomínek na ŘO IROP. Finální VPS pro ŘO IROP bude 
poskytnuta všem relevantním ŘO. MMR předpokládá, že v praxi nebude možné aplikovat jednotnou verzi 
VPS na všechny ZS ITI. 

 Činnosti nositelů ITI v době 1) před a v okamžiku vyhlášení výzvy ŘO k předkládání integrovaných 
projektů a 2) realizace strategií a integrovaných projektů. Viz prezentace. 

František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky MMR, informoval o připravovaných akcích, kde MMR vítá 
silné zapojení měst: 
 Je vytvářena „EU Urban Agenda“ s cílem prosazovat urbánní dimenzi, aby se města stala pólem rozvoje 

EU. Vznikají tematická partnerství, do kterých se města ČR mohou zapojit. MMR bude města a ŘO 
pravidelně informovat o vývoji a možnostech této iniciativy. V případě dotazů se lze obracet na odd. 
urbánní politiky MMR. 

 OP URBACT III – města se mohou zapojit do realizace schválených projektů (vedoucí partneři kompletují 
projektová partnerství) – více informací www.urbact.cz (kontakt na MMR: Eliška Pilná, 
eliska.pilna@mmr.cz). 

 Evropský Habitat - 16. 3. – 18. 3. 2016, Praha – konference na téma bydlení v životaschopných městech 
 

mailto:eliska.pilna@mmr.cz
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 National Urban Forum (příprava na UN Habitat) - 3. 12. 2015, Praha – Národní fórum měst 

o udržitelném městském rozvoji a bydlení včetně diskuse k využití integrovaných nástrojů podporující 
udržitelný rozvoj měst 

 Policy Lab EUKN – 2. 12. 2015, Praha – cílem je zejména sdílení zkušeností z oblastí rozvoje bydlení 
a udržitelného městského rozvoje (jedná se zároveň o přípravu na výše uvedené Národní fórum měst). 

 

Bod 2 – Vstupy nositelů ITI a IPRÚ (shrnutí klíčových bodů vystoupení) 
 
ITI Praha (L. Kriegischová) – v prosinci t. r. bude ISg představena na Středočeské RSK, schvalování ve STČ kraji 
proběhne v polovině ledna 2016 a na MHMP v průběhu února 2016 (zastupitelstvo zasedne 25. 2. 2016), 
předložení na konci února je tedy reálné. Ze strany MO lze očekávat žádost o prodloužení termínu 
k předkládání ISg z 15. 2. 2016. Uvedené termíny budou předmětem jednání s MMR pozn. v návaznosti na NSK 
byl termín výzvy prodloužen do 28. 2. 2016). 
 
ITI Brno (M. Zezůlková) – zastupitelstvo nositele 8. 12. 2015 by mělo schválit ISg brněnské MO.  
Rekapitulace jednání s ŘO: 
OPŽP – 3 setkání kvůli odpadům a protipovodňovým opatřením, 200 mil. Kč. 
OP VVV – bez intervencí. 
OPPIK – nedořešeny indikátory a implementace, vznesen dotaz na náměstka Novotného, zda je možné zaslat 
souhrn dotazů městských společností k tématu ITI obecně (bude adresováno ŘO Grégrovi); 
OPD – poděkování za vstřícnou spolupráci; 
OPZ – alokace 135 mil. se nejeví dostatečná, připravováno jednání. 
 
ITI Ostrava nepřítomna – poskytnuta dodatečně informace L. Kriegischovou: 
Ustanoven ŘV, PS, do zastupitelstva nositele bude ISg předložena v prosinci, následně bude schvalována 
strategie ostatními statutárními městy. 
 
ITI Plzeň (E. Beneš) – očekávány připomínky od OPZ k ISg. 10. 12. 2015 projednání na zastupitelstvu Plzně. 
Opakovaně vzneseno upozornění na dopis zaslaný ministryni MMR ve věci dvojího výkladu zákona 248/2000 
Sb. v platném znění a žádosti o právní výklad MMR. Ze strany MMR přislíbena brzká reakce, předpoklad 
vyřízení v  týdnu následujícím po NSK a následně odeslání do Plzně. 
 
ITI Ústecko – chomutovská agl. – finalizace ISg, u OPVVV poslední otevřená diskuze, jinak by již 2. 12. 2015 
měla být ISg předložena zastupitelstvu nositele -  Ústí n. L., následně ostatním městům v aglomeraci na vědomí 
+ k projednání zastupitelstvu Ústeckého kraje. 
 
ITI Hradecko – pardubická agl. – strategie dokončena, včetně SEA; ke schválení na zastupitelstvu 18. 11. 
2015 v Hradci Králové a následně v Pardubicích. 
 
ITI Olomoucká agl. – finalizace, dokončována implementační část, nositel připraven předložit ISg 
zastupitelstvu 16. 12. 2015. Zmíněn problém s alokacemi a s indikátory, diskuze s OPZ a připomenuta žádost 
o navýšení alokace ve prospěch Olomoucké aglomerace ve SC 1.2 IROP v souvislosti s krácením prostředků 
IPRÚ.  
 
IPRÚ  
 
T.Sýkora vystoupil souhrnně za všechna IPRÚ. Proces schvalování ISg zastupitelstvy – České Budějovice 
schválily ISg na zastupitelstvu 13. 11. 2015, vyjma Liberce-Jablonce všechni ostatní nositelé pracují 
s prosincovým termínem – Jihlava 14. 12. 2015, Karlovy Vary 22. 12. 2015, Mladá Boleslav a Zlín 10. 12. 2015 
(podmíněno dořešením problematiky indikátorů v sociální oblasti v IROP a jejich schválením ze strany ŘO, 
pokud se toto nepodaří, ISg k předložení až v lednu 2016); Jablonec n N. 21. 1. 2016, Liberec 28. 1. 2016. 
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Společný vstup za ITI 
 
L. Kriegischová – strategie jsou připravovány již po dva roky, formou příslibů dojednáno pro ITI 32 mld. Kč, 
VPS je momentálně v připomínkovém řízení mezi městy, které by mělo být finalizováno po 16. 11. 2015, Praha 
bude připravovat vlastní dokument obdobný VPS. 
 
Bod 3 – Vstupy ŘO 
 
IROP (náměstek Z. Semorád, MMR) – na rok 2016 připravovány výzvy pro IN s termínem vyhlášení cca od 
března a dubna v PO 1 (1.1  a 1.2), půjde o kontinuální výzvy do roku 2023 (vyjma 1.2); projekty možno 
předkládat následně dle harmonogramů strategií.  
Reakce na podněty IPRÚ – dopis od pana místopředsedy SMOČR dorazil krátce před NSK, přislíbena urychlená 
reakce, pokud jde o možnost navýšení alokace, pro IN je ve SC 1.2 vyčleněno 65 procent alokace SC, nutno 
adekvátní sumu směřovat zbytku území, podíl nelze tedy ve prospěch IN navýšit.     
MV IROP  proběhne 30. 11. 2015 (P. Buršíková), součástí bude první sada kritérií, dle kterých bude CRR 
hodnotit projekty ITI i  IPRÚ; vyjasnění indikátorů sociální oblasti (součtu hodnot a jejich naplnění 
v požadovaném objemu) bude předmětem další spolupráce ŘO s nositeli, SMOČR přislíbil zaslání podkladu ŘO 
IROP k 16. 11. 2015.  
 
OPPIK (náměstek T. Novotný) – po IROPu  vyčleňuje ŘO největší objem alokace na ITI; uplatňovaný model 
implementace dořešen. Kvalita integrovaného projektu nesmí být nižší než kvalita posledního (myšleno 
pořadím, s nejnižším počtem bodů) schváleného individuálního projektu; výzvy ITI budou vyhlášeny v srpnu 
2016, benchmark  bude  získán cca v květnu 2016 z individuálních výzev. O charakteru výzev není finálně 
rozhodnuto (smíšené/specific). 
Hodnocení – jednotné, možnost účasti ITI ve výběrové komisi. 
V souladu s požadavky EK, města ITI hodnotí sama na své úrovni, nicméně budou mít možnost požádat ŘO o 
pomoc při hodnocení – jde o specifickou oblast technologií, výrobních zařízení atd. 
Připomenuto zahlcení ŘO dočerpáváním, kapacity pro vyjednávání s nositeli od nového roku. 
 
OP VVV (R. Rinn) – ŘO konzultuje ISg s nositeli, 1. výzvy budou vyhlášeny v červnu 2016, předtím budou 
projednána a schválena kritéria na MV. 
H. Barbořáková – doplnění  - připomněla jednání  ŘO se všemi ITI, program nadále vyčleňuje alokaci 2,2 mld. Kč 
v EU podílu, v rámci průběžného hodnocení programového obd. možno navýšit na 4 mld.; uplatňován 
individuální přístup; ITI výzvy budou vyhlašovány v ročním intervalu, vždy v měsíci červen, červenec. 
K finančnímu plánu ITI – návrh není pro ŘO akceptovatelný, vyčerpání 2,2 mld. do roku 2018 považuje ŘO za 
nereálné, očekává se zpoždění až v rozsahu let, návrh svodné schůzky - MMR, OP VVV a ITI možno učinit ještě 
do konce měsíce. 
Tabulka rozpadu indikátorových hodnot – žádost o její zaslání městy pro doplnění relevantních informací. 
 
OP PPR (J. Hauser) – prováděny nezbytné organizační změny v rámci magistrátu, komplikace smluv (VPS pro 
Prahu), výzvy lze vyhlásit cca v srpnu 2016, probíhá průběžná komunikace s MHMP. 
 
OP D (M. Ulrich) - komunikace funguje bez problémů, výzvy pro projekty nositelů IN budou vyhlášeny na jaře 
2016, reálný je květen až červen. 
Předběžné hodnocené ISg – obdrženy strategie ITI Olomouce a ITI Plzně – primárně kapacity věnovány 
dočerpávání, nicméně příslib poskytnutí stanoviska v dohledné době. 
 
OP ŽP (L. Kárová) – potvrzeno navýšení alokace programu ve prospěch ITI na 1,4 mld. – výsledek jednání 
s městy, ISg na pracovní úrovni projednány se všemi aglomeracemi ITI a to až na projektové úrovni. Výzvy 
zatím nejsou plánovány, předpoklad vyhlášení neprodleně po schválení ISg od příštího roku v podobě 
specifických výzev; připomenuto financování rovněž individuálními projekty. V roce 2017 proběhne evaluace, 
na jejímž podkladě může dojít k přehodnocení přístupu OP a k navýšení uvolněné alokace pro nástroj ITI. 
 
OP Z (I. Projsová) – připomenuto několik kol uskutečněných konzultací s nositeli. V reakci na vystoupení 
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zástupců ITI Plzně a ITI Olomouce - kapacity k opakovanému posouzení strategií jsou omezené. ŘO průběžně 
odpovídá na zaslané dotazy, výzvy připravovány na březen 2016, budou doprovázeny semináři pro žadatele po 
vyhlášení výzev. Při vyjednávání snaha uplatňovat rovný přístup ke všem žadatelům (i co do počtu konzultací). 
Strategie jako celek již tudíž nebudou konzultovány, nicméně  ŘO bude reagovat na dílčí dotazy nositelů IN. 
 

 
Bod 4 - Shrnutí závěrů z jednání komory 
 

- V průběhu ledna a února 2016 - příjem žádostí k předkládání integrovaných strategií – na úrovni ŘO je 
nutno zajistit hodnotitele pro věcné hodnocení ISg.        
                                                           

- Apel na zapojování do mezinárodních platforem a evropských iniciativ. 
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Z a s e d á n í  k o m o r y  r e g i o n á l n í  

 

A Průběh zasedání 

 
 
Bod 1 -  Úvod, Metodické a koordinační aktivity MMR 
 
Předsedkyně Národní stálé konference (NSK) Klára Dostálová přivítala všechny účastníky jednání a shrnula 
vybrané aktivity MMR, a to finalizaci Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů (MPIN), 
aktualizaci Národního dokumentu k územní dimenzi, vytvoření Akčního plánu realizace Strategie regionálního 
rozvoje ČR 2015-2016, novelu zákona o regionálním rozvoji č. 248/2000 Sb., která nabyde účinnosti od 25. 11. 
2015, vyhlášení programů MMR ze státního rozpočtu (podpora cestovního ruchu, bydlení, regionů i územního 
plánování obcí). Dále přítomné seznámila s výsledky expertního posouzení Strategie regionálního rozvoje 
2014-2020 (SRR), s návrhem jejích možných dílčích úprav a postupem přípravy Metodiky vyhodnocení SRR, 
jež má být dokončena do konce roku 2015. 
 
Následně představila aktuální situaci ohledně Regionálních stálých konferencí (RSK) z pohledu MMR 
a nastínila očekávané aktivity RSK v roce 2016.  V této souvislosti vyjádřila potřebu lépe koordinovat zájmy 
jednotlivých RSK a navrhla vytvoření platformy zástupců RSK, která by se pravidelně scházela na půdě MMR 
a které by se v případě potřeby účastnil zástupce dalšího Řídícího orgánu (ŘO).    
 
Bod 2+3 - Diskuze zástupců regionálních stálých konferencí, řídících orgánů a územních partnerů 
 
Zástupci RSK konstatovali, že RSK plní svou roli dobře a pomáhá především ke zlepšení komunikace mezi 
aktéry regionálního rozvoje v daném kraji. Je však potřeba, aby fungovala pravidelná komunikace mezi RSK a 
ŘO a RSK navzájem. Systém je tedy nastaven dobře, je nutné dále zlepšovat spolupráci mezi územními 
partnery a centrální státní správou včetně zpětné vazby (např. účast zástupců ŘO na vybraných zasedáních 
RSK, vytvoření webové stránky s aktuálními informacemi z oblasti územní dimenze). Dle zástupce SMS ČR jsou 
RSK dávány na evropské úrovni (na jednáních DG Regio a DG Agri) za vzor naplňování principu partnerství. 
 
Ze strany zástupců RSK zazněla kritika toho, že harmonogram výzev pro rok 2016 nebyl poskytnut RSK 
k připomínkování. Dle ŘO IROP a OP Z je příprava harmonogramu výzev již nyní časově velmi napjatým 
procesem a zakomponování zpětné vazby třinácti RSK se nejeví jako reálné. Oba operační programy nicméně 
vítají připomínky ze strany územních partnerů. V této věci bylo dohodnuto, že náměty RSK na změny 
harmonogramu výzev a nastavení výzev budou předávány ŘO prostřednictvím MMR – ORP. Tato iniciativa 
však musí přijít ze strany samotných RSK. 
 
Byla konstatována významná role RSK při nastavování národních dotačních titulů. RSK by měla vytipovat „bílá 
místa“, která nejsou financovatelná z evropských zdrojů a nejsou pro ně k dispozici ani národní dotační tituly. 
Některé národní dotační tituly již byly na základě podnětů RSK MMR připraveny (obnova místních 
komunikací, podpora výstavby komunitních domů pro seniory, apod.). S rolí RSK se také počítá při 
nastavování a realizaci dotačního titulu na podporu cestovního ruchu.    
 
Témata diskuse:  
 

Zřízení pobočky CRR – v některých krajích nemá CRR k dispozici příslušné prostory pro svou činnost. 
R. Mazal (ŘO IROP) potvrdil, že o problému ví a že důvodem je především kombinace nového 
služebního zákona a dislokačních komisí.  

 
Úprava podmínek OP 

IROP – příprava územních plánů a územních studií by měla být podpořena pro všechny obce 
(Plzeňský) a nízký limit pro revitalizaci kulturních památek ve výši 5 milionů Euro (Moravskoslezský), 
OP PIK -  příliš nízký limit pro podporu velkých podniků (Moravskoslezský), Dle slov M. Radvana 
(Moravskoslezský) ministryně Šlechtová slíbila řešení tohoto problému na evropské úrovni.  
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KAP/MAP 

Otázka platnosti pouze takového akčního plánu vzdělávání, který bude financován z projektu 
(z evropských zdrojů).  
F. Hrdlička (ŘO OP VVV) uvedl, že toto není stanoveno v žádném závazném dokumentu a akční plán 
vzdělávání (MAP, KAP) nemusí být financován z projektu, musí však být vypracován v souladu 
s metodikou stanovenou MŠMT a musí být důsledně prodiskutován s partnery v území.  
 
ŘO OP VVV nechce zdržovat investiční výstavbu škol z IROP – jako kritérium přijatelnosti byl proto 
zvolen mezivýstup: u MAP se jedná o strategický rámec místního akčního plánu, u KAP o rámec pro 
infrastrukturu (vzniknou v první fázi realizace projektu, tj. MŠMT doporučuje do 6 měsíců od zahájení 
realizace projektu). V této věci bude zorganizována schůzka mezi ministryní pro místní rozvoj 
a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Výzva na mateřské školy dle ředitele Mazala ale není 
vázána na schválení MAP. 
 
Dle F. Hrdličky by žádosti o zpracování KAP měly všechny kraje zřejmě podat ještě letos. Většina 
zpracovatelů MAP bude žádost odevzdávat 24. 11. RSK byla ze strany MŠMT nabídnuta možnost 
seminářů. 
 
V krajích ještě nepůsobí odborný garant. Odborným garantem projektu je Národní ústav pro 
vzdělávání – v každém kraji bude stanoven jeden člověk, který bude pomáhat zpracovat KAP, předtím 
než bude zahájen individuální projekt systémový.  
 
Metodiky MAP a KAP byly připomínkovány ze strany AK ČR, SMO ČR.  Při vyhlašování výzev vychází 
z Jednotného metodického prostředí. Uznatelné náklady zpětně. Hodnocení projektů max. 7 měsíců 
(nastaveno vzhledem k možnosti uchazečů odvolat se) – zpravidla 3-4 měsíce.  
 
Do konce listopadu budou školy (MŠ, ZŠ, SŠ) obeslány dotazníkem. Na začátku roku 2016 (únor) budou 
dotazníky analyticky vyhodnoceny. Výzvy budou následně vyhlašovány dle požadavků 
identifikovaných v MAP a KAP. Podmínkou pro investiční výzvu v IROP budou MAP/KAP – žádný jiný 
akční plán nepřipadá v úvahu.  

 

 
Bod 4 -  Shrnutí závěrů z jednání komory 
 

- RSK mají dobrou informační a komunikační roli – zlepšují komunikaci mezi všemi aktéry v území 
 

- Úkolem je zlepšit komunikaci mezi RSK a ŘO: cestou není doplňování členů RSK do platforem pro 
vyhlašování výzev, bude vytvořena platforma zástupců RSK, která se bude pravidelně scházet na půdě 
MMR – pokud bude výrazné téma, MMR přizve příslušný řídící orgán 
 

- Harmonogram výzev a specifikace výzvy budou připomínkovány z iniciativy jednotlivých RSK či dle 
výstupů z platformy zástupců RSK 

 
- KAP/MAP (školy/investice): schůzka ministryň MŠMT a MMR – nechť se investiční výzva vyhlásí co 

nejdříve 
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Z a s e d á n í  k o m o r y  C L L D  

A Průběh zasedání 

 
 

Bod 1 – Úvod, Metodické a koordinační aktivity MMR 

Milena Brožová (vedoucí oddělení podpory venkova odboru regionální politiky MMR) zahájila zasedání komory 

CLLD a úvodem informovala o metodické a koordinační činnosti MMR v rámci přípravy integrovaných strategií 

CLLD. V průběhu roku 2015 bylo realizováno předběžné posouzení strategií CLLD, v rámci tří návazných 

projektů bylo posouzeno celkem 174 SCLLD. Ve spolupráci s NS MAS byly realizovány 2 workshopy za účasti 

zástupců relevantních ŘO a SZIF, MMR – ORP dále koordinuje činnost Operativní pracovní skupiny pro CLLD 

(„Platforma CLLD“), jejímiž členy jsou zástupci relevantních ŘO, NS MAS a příslušných útvarů MMR, včetně 

zástupců Národního orgánu pro koordinaci (NOK).  

 

Stručně byly zmíněny aktuálně schválené dokumenty v oblasti regionální politiky, zejm. aktualizace Národního 

dokumentu k územní dimenzi (NDÚD), schválená vládou dne 14. 9. 2015 (UV 742/2015), v rámci které byly 

upřesněny finanční alokace programů a byla doplněna indikátorová soustava pro monitorování a hodnocení 

územní dimenze a Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016, schválený 12. 10. 2015 

(UV 806/2015). Následovala stručná informace k aktuálně vyhlášeným Národním dotačním titulům MMR – 

např. Podpora cestovního ruchu, Podpora regionů, Podpora územního plánování obcí a Podpora bydlení, většina 

titulů byla vyhlášena k 1. 11. 2015, ukončení příjmu žádostí k 15. 1. 2016 

 

Johana Benešová (oddělení podpory venkova ORP MMR) informovala o dokončení aktualizace Metodického 

pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 (MPIN), jenž byl vydán 10. 11. 

2015. Schválená aktualizace MPIN nahrazuje dosud platné Metodické stanovisko Ministryně pro místní rozvoj 

k CLLD. Hlavní změny v oblasti SCLLD - upřesnění finančního plánu strategie s ohledem na zadávání do 

MS2014+, upřesnění postupů administrace výzev MAS (kapitola 9.3 MPIN) na základě diskuze ŘO, MMR – NOK 

a EK. Informace k aktuálnímu stavu výzvy pro předkládání SCLLD, výzva je průběžná, nesoutěžní, předpoklad 

prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí z 31. 12. 2015 na 31. 3. 2016. Návazně bude vyhlášena druhá 

výzva za stejných podmínek. Aktuálně jsou podané 3 žádosti o podporu strategie CLLD v MS2014+. 
 

Bod 2 – Vstupy nositelů SCLLD  

Přítomní zástupci KS MAS informovali o aktuálním stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního 

rozvoje ve svém kraji, počtu vydaných Osvědčení o standardizaci MAS a případně počtu podaných strategií, 

informovali rovněž o zapojení MAS do přípravy Místních akčních plánů vzdělávání (MAP).  

 

Přítomní zástupci KS MAS vyjádřili obavy o zajištění rychlosti a plynulosti procesu hodnocení a schvalování 

strategií ze strany MMR a zapojených ŘO. Zástupci MMR – ORP deklarovali připravenost a snahu dodržet 

procesní lhůty stanovené MPIN. 

 

Přítomní zástupci KS MAS poukazovali na provázanost procesu předkládání strategií s procesem standardizace 

MAS a skutečnost, že většina MAS dosud nemá vydáno osvědčení, proto nemůže strategii podat, přestože podle 

původního předpokladu chtěl velký počet MAS podat žádost o podporu strategie v listopadu a prosinci 2015. 

Zástupkyně ŘO Programu rozvoje venkova Lucie Chlupáčová ve své reakci stručně informovala o stavu 

standardizace MAS – dosud bylo vydáno 20 osvědčení, 45 MAS již mělo nulové chybníky a SZIF předpokládal, že 

těmto MAS bude vydáno osvědčení o standardizaci, ale i některé z těchto MAS dosud hlásí další změny, proto 

proces kontrol stále pokračuje, změny mohou být hlášeny do 30. 11. 2015, poté bude dokončena kontrola dat 

a do 31. 12. 2015 budou vydávána osvědčení.  
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Zástupci KS MAS dále upozornili na konkrétní technický problém, který může nastat, pokud musí MAS 

na základě chybníku upravit stanovy, svolat valnou hromadu, případně převolit orgány MAS, z čehož vyplývá 

nový návrh na zápis u rejstříkových soudů, nové zveřejňování stanov ve sbírce listin, přičemž tento proces může  

na straně soudu trvat až 2-3 měsíce, zejména pokud je nutné podat návrh na nový zápis do veřejného 

spolkového rejstříku, je proto velmi pravděpodobné, že zápis do rejstříkového soudu nebude proveden 

do 30. 11. 2015, a MAS nebudou mít ani zveřejněné stanovy ve sbírce listin, přičemž tyto údaje mají být uvedeny 

v žádosti o standardizaci. Podnět bude předán na SZIF, který proces standardizace pro MZe technicky zajišťuje. 

 

Přítomní zástupci KS MAS vyjádřili stížnost na postup některých kanceláří Regionálních stálých konferencí (kraj 

Vysočina), jež bez ohledu na fungující místní partnerství vyvíjely nepřiměřený tlak, aby nositeli Místních 

akčních plánů vzdělávání nebyly MAS, ale města ORP. Ve městech Zlín a Přerov hrozí reálné nebezpečí, že se 

kvůli konfliktu kolem nositelství projektu nestihne MAP předložit. KS MAS požadují, aby byly dodržovány 

partnerské dohody a byla důsledně vyžadována doložka o spolupráci na přípravě projektu. Zástupci KS MAS 

vyjádřili obavu, že v územích, kde je nositelem MAP velké město, nebudou ze strany nositele plně respektovány 

potřeby venkovského území a navrhují, aby bylo umožněno zpracovat zde dva projekty MAP, pro město a pro 

venkovské území. Další připomínka směřovala k problematickému načasování s ohledem na potřebu intenzivní 

práce na projektu MAP na počátku příštího roku bude problémem MAS financování nákladů na personální 

zajištění. Někteří zástupci KS MAS kritizovali nastavení OP a striktní omezení pro čerpání (posuzování 

bezpečnosti) a vyzvali k včasnému odstranění nedostatků. 

Zástupci KS MAS vyjádřili požadavek, aby byl s ohledem k projektům MAP na jednání komory vždy přítomen 

zástupce OP VVV. Nejzazší lhůtu 7 měsíců pro schválení projektu MAP považují zástupci KS MAS 

za nepřiměřenou a požadují její maximální možné zkrácení rovněž s ohledem ke specifikům školského provozu 

– není smysluplné navazovat spolupráci se školami před letními prázdninami a tím dojde ke zbytečnému 

časovému zpoždění téměř jednoho roku. 

 

Zástupci KS MAS upozornili na nedostatek informací a absenci metodických dokumentů k implementaci CLLD 

v OP ŽP, jež rovněž brání dokončení strategií. 

 

Dotaz k Metodice pro tvorbu fichí – upřesnění ŘO PRV a NS MAS - podrobnější členění fichí – jedna fiche 

odpovídá jedné stránce metodiky (nikoli jednomu článku) v souladu s doplňujícími informacemi NS MAS.  

Požadavek KS MAS – bylo by možné vydat Potvrzení o podání strategie – potřebné pro podání žádosti 

o podporu ze SC 4.2. IROP a jako podklad pro banku na předfinancování. 

Zároveň byla ze strany zástupců vyjádřena nespokojenost s prostory, ve kterých se jednání komory CLLD NSK 

konalo. 

 

Bod 3 - Vstupy ŘO, Aktuální nastavení podmínek programů, Aktuální stav standardizace MAS 

H. Barbořáková (ŘO OP VVV) vyslechla připomínky zástupců KS MAS, připomněla důležitost přípravy MAP 

vzhledem k tomu, že projekt MAP je nutnou podmínkou pro čerpání z IROP a nabídla, že v případě problémů 

území s nositelem projektu (město, ORP) je možné požádat o pomoc a individuální jednání a facilitaci ze strany 

ŘO OP VVV, ŘO bude partnerský přístup sledovat nejen při přípravě projektu, ale i v průběhu realizace v rámci 

auditu. V současné době pravidla neumožňují připravit v území dva MAPy, ale je možné v rámci projektu 

připravit dva „sub-MAPy“, bylo navrženo např. v případě Hradce Králové. Cílem MAPů je vytvořit v území 

funkční partnerství a provázat venkov s většími městy, čehož při oddělení města nebude dosaženo. Není nutno 

přesně respektovat hranice ORP, zdůvodnění řešení spádovosti, „přirozená spádová oblast“. Lhůta 7 měsíců 

vyhází z jednotného metodického prostředí (JMP) a je stanovená jako maximální a není překročitelná, jedná se 

o výzvu průběžnou a projekty budou hodnoceny dobu kratší, v procesu se předpokládá také doplňování 

a možnost podávání námitek, ani ze strany OP VVV není důvod proces prodlužovat, předpokládá se délka cca 

4 měsíce.  
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Lucie Chlupáčová (ŘO PRV) – 20. 8. 2015 byla schválena Pravidla pro výběr strategií spolu s preferenčními 

kritérii, tvorbu fichí, 29. 9. 2015 schválena alokace pro programový rámec a Metodika pro tvorbu fichí, 

podrobné podmínky budou stanoveny Pravidly pro operaci 19.2.1 a 19.3.1. Příprava pravidel reflektuje průběh 

workshopů se zástupci MAS, workshopy realizovány ve spolupráci se SZIF a ŘO IROP, zahájeny v 11. 11. 2015, 

trvání do počátku prosince.  

Přip. J. Florián – je možné doplnit operaci 19.3.1 do MS2014+? J. Benešová (MMR-ORP) – původně nebylo ŘO 

PRV požadováno, pokud došlo ke změně, je možné na výzvu přidat.  

V souladu s Metodikou pro tvorbu fichí není nutné do strategie uvádět indikátory pro projekty spolupráce. 

 

Anna Vilímová (ŘO IROP) – vyhlášená výzva v SC 4.2 od července na provozní a administrativní výdaje MAS, 

probíhá příprava systému hodnocení integrovaných projektů v SC 4.1, schvaluje MV IROP, systém rozeslán 

členům MS IROP, MAS mají možnost prostřednictvím svých zástupců dávat připomínky. Paralelně probíhá 

příprava kritérií pro závěrečné ověřování způsobilosti integrovaných projektů realizovaných v rámci strategie 

CLLD, pro jednání MV IROP v únoru 2016. Kritéria obecná a doplňující kritérií k jednotlivým SC, řešena ve 

spolupráci se zástupci NS MAS. Harmonogram výzev IROP zveřejněn na webu IROP. ŘO doporučuje rovněž 

průběžně sledovat vyhlašované výzvy na individuální projekty, obdobné podmínky. K dotazům – náklady na 

zahraniční cesty v rámci projektů spolupráce jsou způsobilé v přípravné fázi (PRV), členské příspěvky do NS 

MAS způsobilé nejsou.         

 

ŘO OP Zaměstnanost - Helena Petroková, ŘO (MPSV) – vyhlášení výzvy se předpokládá počátkem března 2016, 

v lednu bude výzva projednána v rámci platformy pro programové partnerství (PROP), jejímž členem je 

zástupce NS MAS. V souvislosti s výzvou bude připravena příručka pro MAS, upřesnění postupů pro výzvy MAS. 

Bude realizováno 7 workshopů, které budou probíhat od následujícího týdne do pol. prosince. 

 

Jan Florián (NS MAS) – ověření informace, že došlo ke snížení alokace na CLLD o 400 mil. Kč? H. Petroková tuto 

informaci vyvrátila, a potvrdila, že schválená alokace programu na investiční prioritu uvedená v programovém 

dokumentu stále platí.  

 

J. Florián připomněl skutečnost, že alokace OP Zaměstnanost je stanovena jako „celkové způsobilé výdaje“, tedy 

včetně vlastních zdrojů příjemce, u ostatních programů se jedná o dotaci (podporu). Zároveň připomněl nutnost 

plnění milníků k roku 2018 a doporučil neodkládat zbytečně podání strategií. 

 

ŘO OPŽP – Libor Dorňák (MŽP) v reakci na připomínky připustil, že OP ŽP má jisté zpoždění s přípravou 

implementace CLLD a přislíbil zintenzivnění jednání se zástupci NS MAS. 

 
 

Bod 4 -  Závěry ze zasedání Komory CLLD 

 

- Zástupci KS MAS upozornili na procesní problémy standardizace MAS 
- Zástupci KS MAS poukazovali na provázanost procesu předkládání strategií s procesem standardizace 

MAS a skutečnost, že většina MAS dosud nemá vydáno osvědčení, proto nemůže strategii podat. 
- Přítomní zástupci KS MAS vyjádřili stížnost na postup některých kanceláří Regionálních stálých 

konferencí, jež nepostupují při stanovení nositelů Místních akčních plánů vzdělávání s ohledem na 
fungující místní partnerství. KS MAS požadují, aby byly dodržovány partnerské dohody a byla důsledně 
vyžadována doložka o spolupráci na přípravě projektu.  

- Zástupci KS MAS vyjádřili požadavek, aby byl s ohledem k projektům MAP na jednání komory vždy 
přítomen zástupce OP VVV. 

- Zástupci KS MAS vyjádřili potřebu vydání Potvrzení o podání strategie – potřebné pro podání žádosti 

o podporu ze SC 4.2. IROP a jako podklad pro banku na předfinancování. 

- Byla upravena usnesení a navržena nová usnesení  
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P l e n á r n í  z a s e d á n í   

A Průběh zasedání 

 
Ing. Klára Dostálová (náměstkyně ministryně pro místní rozvoj), zahájila plenární zasedání 3. Národní 

stálé konference. Představila její program a poděkovala všem za zaslané příspěvky na program plenárního 

zasedání. 

 

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z 2. jednání Národní stálé konference; Shrnutí jednání jednotlivých 

komor NSK; Přijetí usnesení NSK 

 

Ing. Klára Dostálová informovala plénum o plnění usnesení, přijatých na 2. Národní stálé konferenci. Úkoly 

Usnesení č. NSK- 01/2015 – usnesení č. NSK 06/2015 byla naplněna. Usnesení č. NSK 07/2015 „NSK 

doporučuje Komorám NSK nominovat své zástupce do platforem jednotlivých OP pro plánování výzev, T: 3. 4. 

2015“ nebylo splněno. K tomuto usnesení paní náměstkyně uvedla, že řídicí orgány jsou limitovány podmínkami 

Evropské komise, která nedoporučuje nadměrné rozšiřování počtu členů platforem pro vyhlašování výzev. Paní 

náměstkyně přislíbila, že MMR zřídí pracovní skupinu, která bude koordinovat činnosti RSK a zároveň zajistí 

komunikační kanály směrem k jednotlivým řídícím orgánům a platformám operačních programů. Z uvedených 

důvodů nebylo naplněno také usnesení č. NSK 08/2015 „NSK doporučuje ŘO, které nezřizují ZS v souladu s čl. 7 

Nařízení o EFRR, zajistit účast zástupců všech tří Komor NSK ve všech platformách jednotlivých OP pro plánování 

výzev.“ 
 

 

Bod 2 - Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK 

 

Ing. David Koppitz informoval o průběhu jednání a závěrech Komory pro ITI a IPRÚ. Informoval přítomné 

o schválení a vydání Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 

2020 (MPIN). Účinnosti Metodického pokynu MPIN je okamžitá, s tím, pro řídící orgány je platný od 1. ledna 

2016. Dále ředitel odboru informoval o Úspěšném ukončení projektu MEDUIN. V září 2015 byl schválen Národní 

dokument k územní dimenzi (NDUD), který se podrobně zabývá jednotlivými finančními alokacemi v rámci 

všech operačních programů na celém území České republiky. Byla projednána a schválena novela zákona 

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Vládou ČR byl schválen Akční plán Strategie regionálního 

rozvoje a v rámci MMR je připravována metodika vyhodnocování. Problematika veřejných smluv byla 

projednána na společném setkání zastupitelských subjektů a řídících orgánů, zároveň byl v listopadu uspořádán 

Seminář pro žadatele z OP TP. Ředitel odboru pozval přítomné na setkání EUKN, 2. 12. 2015 a na Národní 

urbánní fórum, které proběhne 3. 12. 2015. Na závěr své informace požádal ředitel odboru plénum o schválení 

usnesení č. NSK 10/2015 a č. NSK 11/2015. Obě usnesení byla přijata. 

 

Ing. Klára Dostálová zprostředkovala plénu průběh jednání a závěry Komory regionální. Vyjádřila potěšení nad 

pozitivními ohlasy územních partnerů ohledně realizace a pořádání Regionálních stálých konferencí, jakožto 

ideální informační platformy. Z debaty v Komoře vyplynulo, že by bylo vhodné posílit zapojení a komunikaci 

řídících orgánů do jednotlivých RSK. Připomínky k harmonogramu výzev jsou ze strany RSK vítány, nicméně 

není možné zapojit členy RSK do procesu přípravy, který navíc probíhá ve dvou fázích. Členové RSK však byli 

vyzváni, aby své připomínky sdělovali řídícímu orgánu IROP průběžně. V souvislosti s Akčními plány vzdělávání 

apelovala na zástupce řídícího orgánu OP VVV k urychlenému projednání dané problematiky, a to ještě před 

plánovanou schůzkou ministryně pro místní rozvoj a ministryně školství mládeže a tělovýchovy. V závěru 

požádala o schválení navrhovaných usnesení v jednom bloku. Toto bylo plenárním zasedáním odsouhlaseno. 

Následně byla schválena usnesení č. NSK 12/2015 – č. NSK 17/2015. 
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Ing. Milena Brožová informovala plénum o průběhu jednání a závěry Komory CLLD. Následně požádala plenární 

zasedání o schválení usnesení č. NSK 18/2015 - NSK 21/2015. Plénum s tímto souhlasilo a následně usnesení 

schválilo. 

 

V reakci na shrnutí Komory CLLD zástupkyně řídícího orgánu OP ŽP uvedla, že komunikace ze strany OP ŽP je 

dostatečná, pouze dochází k dodávání nedostatečných podkladů od KS MAS. 

 

Bod 3 – Schválení formálních úprav Statutu a Jednacího řádu Národní stálé konference 

Mgr. František Kubeš informoval, že bod je na program zařazen opakovaně, a to z důvodu zaslání dodatečných 

připomínek. Proto doporučil znovu přijmout usnesení z 2. Jednání Národní stálé konference. Plénum vyjádřilo 

s usnesením souhlas. 

 

Bod 4 - Program regenerace a podnikatelské využití brownfields 

RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, informoval o problematice brownfieldů. Mimo 

jiné uvedl, že tato problematika byla projednávána v rámci koordinačních skupin na jednotlivých krajích ČR 

a má podporu zejména Ústeckého a Moravskoslezského kraje. V těchto krajích je situace velice vážná a jedná se 

o citlivé téma. Těchto jednání se účastnil také zástupce Ministerstva financí. Pan náměstek požádal NSK 

o vyjádření podpory při řešení této problematiky a zároveň o posílení významnosti problematiky brownfieldů. 

Ing. Klára Dostálová doplnila, že tato problematika je aktivně řešena s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

a zároveň je aktivně jednáno i s jednotlivými kraji ČR. 

 

Bod 5 - Vyhlášení 4. vlny přizvání měst ke spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám 

Pan Mgr. Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování informoval plénum o možnosti obcí zapojit se 

do 4. Vlny výzev pro předkládání projektů k problematice sociálně vyloučených lokalit. Projekty se předkládají 

k OP Zaměstnanost, 2.1; do OP VVV, prioritní osy 3; do IROP, 2.9a, 2.9c a 2.10. Další vlny výzev budou následovat 

v letech 2017 – 2018. 

 

Bod 6 - Územní agenda a OP VVV 

Ferdinand Hrdlička, zástupce řídícího orgánu OP VVV, informoval účastníky pléna o Akčních plánech rozvoje 

vzdělávání. Mimo jiné upozornil, že krajské a místní akční plány nejsou další strategií pro dané území, nýbrž že 

mají poskytovat plán kroků k naplnění již existujících strategií v daném území. 

 

Ing. Radek Rinn, zástupce řídícího orgánu OP VVV doplnil, že řídící orgán bere na vědomí usnesení přijatá 

v rámci 3. Národní stálé konference. 

 

Diskuze 

Ing. Klára Dostálová vznesla dotaz, zdali mohou být obce žadateli v oblasti sociálního podnikání. 

 

Zástupce ŘO IROP odpověděl, že v tomto případě je respektována metodika MPSV, která klade důraz na 

nezávislost těchto subjektů, a proto je nutné brát v úvahu, že podíl jednoho zřizovatele nesmí 

přesáhnout 50%. 

 

Zástupce NS MAS ČR vznesl dotaz na způsob technické revize Dohody o partnerství a vyslovil zásadní nesouhlas 

se snížením finanční alokace pro nástroj CLLD. 

Toto vystoupení podpořili zástupci Sdružení místních samospráv České republiky, Asociace krajů České 
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republiky a Svazu měst a obcí České republiky. 

 

Mgr. Jiří Kinský, zástupce řídícího orgánu OP Zaměstnanost uvedl, že prováděná aktualizace Dohody o 

partnerství je technická záležitost vyvolaná konečnou podobou schválených operačních programů. Dále 

uvedl, že úprava alokace pro CLLD z ESF v Dohodě o partnerství není relevantní pro diskuzi, protože 

vyplývá ze schválené podoby OPZ a OP VVV.  

Ing. Klára Dostálová navrhla, aby platforma Národní stálé konference do budoucna sloužila také 

k diskuzi zainteresovaných subjektů v oblasti revizí alokací finančních prostředků.  

 

Zástupce ITI Hradecko – Pardubicko vznesl dotaz, zdali budou probíhat také změny ve finanční alokaci pro ITI. 

 

Mgr. František Kubeš odpověděl, že bude probíhat revize všech operačních programů. Tyto změny 

budou s územními partnery diskutovány. 
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