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NÁVRHY USNESENÍ 

Z 16. ZASEDÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

Datum zasedání: 24. listopadu 2020 

Místo:  MS TEAMS  

 

 

 

Je povinností příjemce vyhodnotit rizika přijímaných doporučení pro jejich realizaci. 

http://www.dotaceeu.cz/
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-7/2020 

Národní stálá konference bere na vědomí stav přípravy Politiky soudržnosti po roce 2020.  

přílohy:  bez příloh 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-8/2020  

Národní stálá konference   

I. bere na vědomí stav přípravy integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, 

II. bere na vědomí stav Akčního plánu SRR 21-22, 

III. doporučuje MMR-ORP konkretizovat rozpočet aktivit Akčního plánu SRR 21-22 ve spolupráci 

s řídicími orgány operačních programů do 15. prosince 2020. 

přílohy:  Návrh Akčního plánu SRR 21-22 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-9/2020  

Národní stálá konference   

I. bere na vědomí stav tvorby operační programů včetně zohlednění územní dimenze,  

II. doporučuje MMR-ORP, řídicím orgánům a územním partnerům finalizovat podobu územní 

dimenze a předložit ÚDOP vládě ČR do 2 měsíců po schválení nařízení k EU fondům. 

přílohy:  bez příloh 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-10/2020  

Národní stálá konference bere na vědomí aktuální informace k tvorbě pravidel spolufinancování 

v programovém období EU 2021-2027. 

přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-11/2020  

Národní stálá konference bere na vědomí aktuální stav přípravy Národního plánu obnovy. 

přílohy:  bez příloh 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-12/2020  

Národní stálá konference bere na vědomí následující požadavky územních partnerů.  

I. Územní partneři žádají vládu ČR o větší zapojení územních partnerů do přípravy všech nástrojů 

s dopadem na rozvoj území, a to jak tradičních fondů typu ESIF, tak nových nástrojů reagujících 

na aktuální stav.  

Zohlednění svých podnětů a připomínek, spolu s aktivizací územní dimenze jako nástroje pro zvýšení 

dopadu těchto programů vidí územní partneři jako klíčovou podmínku úspěchu těchto nástrojů. 

II. Územní partneři znovu vyzývají MF ČR k uskutečnění pracovního jednání s územními partnery 

k diskusi nad návrhy variant kofinancování a ex-ante financování v PO 2021-27 dle usnesení 

NSK č. 6/2020. 

Představení Pravidel spolufinancování v rámci 16. plenárního jednání NSK nelze považovat za 

splnění Usnesení NSK č. 6/2020. 

III. Územní partneři žádají vládu ČR, NOK a jednotlivé ŘO o urychlené dopracování a zveřejnění 

matice vztahů, pokrytí témat a vzájemných synergií pro jednotlivé fondy a programy, které 

budou implementovány v ČR od r. 2021. 

IV. Územní partneři vyzývají MMR a ŘO OPTP, aby ve vztahu k programovému období 2021+, byla 

nastavena stejná pravidla pro financování ITI, MAS a RSK, jako subjektů podílejících se na 

realizaci územní dimenze.  

V. Územní partneři vyzývají ŘO OPTP spolu s ŘO dalších OP za gesce MF ČR k zajištění dostatečné 

finanční alokace na pokrytí režijních nákladů MAS jako nositelů integrovaných strategií CLLD. 

 

přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-13/2020  

Národní stálá konference bere na vědomí ústní informaci zástupce AK ČR a hejtmana Pardubického 

kraje Martina Netolického o aktuální finanční situaci územních samospráv a dalších územních partnerů. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-14/2020  

Národní stálá konference doporučuje Ministerstvu financí přijetí urgentního systémového řešení 

finanční situace územních samosprávných celků s ohledem na čerpání prostředků v programových 

obdobích 2014-2020 (resp. 2023) a 2021-2027 vč. ReactEU, RRF a dalších nových fondů. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-15/2020  

Národní stálá konference bere na vědomí informace k připravovanému projektu Technologická 

inkubace agentury CzechInvest. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-16/2020  

Národní stálá konference   

I. bere na vědomí návrh aktualizace statutu a jednacího řádu RSK, 

II. doporučuje sekretariátu NSK dopracovat aktualizaci statutu a jednacího řádu RSK dle 

připomínek členů NSK a předložit jej ministryni pro místní rozvoj k vydání rozhodnutí  

do 31. 1. 2021. 

 

přílohy:  Návrh aktualizace statutu a jednacího řádu RSK 

http://www.dotaceeu.cz/

