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ZÁPIS 

Z 8. jednání Regionální stálé konference 
 

Termín:  07. 09. 2016 

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál 

Čas zahájení jednání: 14:00 hodin 

Čas ukončení jednání: 15:30 hodin 

Přítomni dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájil Martin Půta, předseda Regionální stálé konference (dále jen RSK), přivítal 
přítomné členy a konstatoval, že z celkového počtu 18 členů RSK je přítomno 17 členů, 
jeden zástupce byl předem omluven. Dále konstatoval, že je RSK usnášeníschopná.  
Informoval o přizvaných hostech: Mgr. Lucie Ptáková, hlavní manažer projektu - projekt 
KAP LK (bod č. 6: pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP), Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení 
projektů ve vzdělávání, Mgr. Markéta Leníková, metodička projektu KAP a Mgr. Gabriela 
Černá, projekt P-KAP - odborný garant v Libereckém kraji. 
 

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. Schválení změny Statutu a Jednacího řádu RSK LK  
3. Kontrola plnění úkolů ze 7. jednání RSK 22. 06. 2016 
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj  

Ing. Radana Leistner Kratochvílová, Ministerstvo pro místní rozvoj 
5. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) 

PhDr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko z. s. 
6. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) 

Mgr. Lucie Ptáková, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK 
7. Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)  

Mgr. Aneta Štíchová , Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 
Různé 
Závěr a diskuse 

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

USN č. 1/3/2016 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání. 
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2. Schválení změny Statutu a Jednacího řádu RSK LK  

M. Otta sdělil podrobnosti ke změnám Statutu a Jednacího řádu RSK LK. RSK se rozšiřuje 
o dalšího člena, zástupce reprezentující cestovní ruch (CR), který se doposud jednání RSK 
účastnil jako stálý host. Na základě úpravy Statutu a Jednacího řádu RSK je navrhováno, aby 
se zástupce CR (Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji) stal stálým 
členem RSK. Nominace zástupců ze strany Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK:  

 Člen: Mgr. Daniel David 

 Náhradník: Ing. Lidie Vajnerová, MBA 
 
K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky a bylo přijato konsensem. 

USN č. 2/3/2016 Regionální stálá konference schvaluje změnu Statutu a Jednacího řádu 
Regionální stálé konference Libereckého kraje.  

 

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 1  

USN č. 3/3/2016 Regionální stálá konference schvaluje na základě specifických potřeb 
regionu členskou instituci dle vlastního výběru - Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
v Libereckém kraji a bere na vědomí jejího zástupce Mgr. Daniela Davida a náhradníka Ing. 
Lidii Vajnerovou, MBA.  

3. Kontrola plnění úkolů 

M. Otta informoval o úkolech, které vyplynuly ze 7. jednání RSK, a jejich splnění. 

 Oslovení ČŠI o nominaci člena a náhradníka do Pracovní skupiny Vzdělávání.  
 Úkol splněn, nominace doposud ze strany ČŠI nepřišla, proběhne další 

urgence. 

 Zaslání podnětů pro připravovaný seminář ze strany členů RSK 
 Úkol splněn, členové RSK byli osloveni, žádný z členů však návrhy nezaslal. 

Následně sekretariát RSK oslovil Agenturu pro sociální začleňování a do 
konce roku proběhne seminář na problematiku sociálního začleňování.   

Odchod J. Huška. 

 

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj  
Ing. Radana Leistner Kratochvílová, Ministerstvo pro místní rozvoj 

Prezentace vedená zástupkyní MMR pí. R. Leistner Kratochvílovou byla zaměřena na 
aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR. V úvodu prezentace byli členové RSK 
seznámeni s pravidelnými schůzemi sekretariátů RSK a přípravou Národní stálá konference 
(NSK), která se bude konat 5. - 6. 10. 2016 v Poděbradech. Déle byli členové RSK 
informováni o Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech, který bude 
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vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj a jakou roli bude hrát RSK. V další části 
prezentace byl zmíněn stav hodnocení CLLD a řešení konkrétních problému v rámci 
monitorovacího systému MS2014+. Na závěr byl představen Akční plán Strategie 
regionálního rozvoje 2017-2018 a jeho příprava a také výsledky činnosti RSK.  

M. Otta – informace k MAS, k CLLD z jednání územních partnerů – zazněla kritika ze strany 
NS MAS vůči zdlouhavému hodnocení strategií; ministerstvo podniká a nadále bude 
podnikat kroky k urychlení hodnocení strategií, aby mohlo dojít k čerpání finančních 
prostředků.   

L. Ptáková – je schválení strategie podmínkou k čerpání z připravované výzvy CLLD, která se 
plánuje na listopad? Tam je podmínkou schválení strategie. A kdyby se nestihly schválit 
všechny strategie, je možnost tedy posunout tuto výzvu, aby mohly MAS čerpat? 

J. Doubnerová – výzva je dlouhodobá, bude otevřená, mohou se přihlásit průběžně, až 
budou mít schváleno.  

L. Ptáková – má některá z MAS v LK schválenou strategii? 

J. Doubnerová – pokud vím, tak ne. Všechny strategie jsou v druhém kole hodnocení.  

M. Půta – takže listopad nestihneme. 

J. Doubnerová – zcela jistě ne, počítáme s první polovinou roku 2017.   

 

Odchod M. Pietra, příchod P. Beitla. 

  

 
J. Doubnerová – doplnila informace k předešlé debatě, týkající se schvalování strategií 
CLLD. Schvalovací proces je náročný, strategie se zpracovávají, procházejí hodnocením a 
schválení můžeme očekávat až koncem tohoto roku. MAS obdržely dopis náměstkyně 
ministryně pro místní rozvoj vysvětlující problémy překračování lhůt nízkou kvalitou 
strategií, což neodpovídá skutečnosti – roli hrají i nekonkrétní metodika, změny podmínek a 
nastavení celého systému včetně ISKP. Dále pí. Doubnerová informovala o stavu MAP – 
všechny by měly být předloženy během září 2016 sekretariátu RSK, tak aby bylo možné 
předkládat žádosti do aktuálních a připravovaných výzev. Prozatím odevzdány MAP pro 
ORP Liberec a Jablonec. Část MAS přitom ještě nemá podepsaný právní akt a neobdržela 
zálohu na provozní náklady zpracování MAP. 

M. Půta – prosím o vyjádření zástupce IPRÚ p. Beitla, jak to vypadá se strategií IPRÚ? 

P. Beitl – termíny se také posouvají a jsme ve fázi schvalování.  
  
 

5. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) 
PhDr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko z. s. 
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Hlavní manažerka projektu KAP LK L. Ptáková představila Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání Libereckého kraje I. a potřebu akčního plánování mezi aktéry v kraji. Dále 
představila strukturu dokumentu KAP LK I., který obsahuje Analýzu potřeb v území, Analýzu 
potřeb škol, Prioritizaci, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání LK I. (+ Rámec pro podporu 
infrastruktury, který tvoří přílohu dokumentu, již schváleno členy RSK dne 22. 06. 2016). 
Členům byl přiblížen postup tvorby KAP LK I..  
 
J. Kopta – které jsou nyní prioritní dokumenty kraje pro oblast vzdělávání? A jaké postavení 
má KAP LK I.? 
 
L. Ptáková – Tento nově vzniklý dokument bude mít v rámci nynějšího programového 
období stěžejní postavení. Vznikl povinně ve všech krajích. Jedná se tedy o systémovou 
záležitost nařízenou MŠMT. Společně s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvojem 
vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016-2020 tvoří v tuto chvíli stěžejní dvojici krajských 
strategických dokumentů pro oblast vzdělávání. 
 
L. Ptáková – Dlouhodobý záměr LK se týká všech stupňů vzdělávání, KAP se věnuje prioritně 
SŠ a VOŠ.  
 

Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 2  

USN č. 4/3/2016 Regionální stálá konference schvaluje Prioritizaci cílů vzdělávání 
v Libereckém kraji pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého 
kraje I. 

Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 2  

USN č. 5/3/2016 Regionální stálá konference schvaluje finální podobu Krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. 

  
Členové RSK byli informování o struktuře Regionálního akčního plánu (RAP) 2016, dále 
o postupu při mapování absorpční kapacity při tvorbě RAP, jeho následného plnění a role 
RSK směrem k RAP i řídícím orgánům (ŘO). V závěru prezentace byli členové RSK seznámeni 
s výstupy RAP ve formě tabulek a grafů. Členové RSK byli také obeznámeni se změnami 
v Seznamu silnic do IROP  (SC 1.1), který byl přílohou aktualizace RAP 2015. 
 

6. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) 
Mgr. Lucie Ptáková, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK 

8. Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)  
Mgr. Aneta Štíchová, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 



 
 

 
 

5 

R. Leistner Kratochvílová – ještě bych doplnila to, co se dále bude dít s RAP a jeho výstupy. 
V příštím týdnu jednání s rezorty, které mají na starosti národní dotační tituly, dále 
20. 09. 2016 jednání s ŘO před NSK, kde představíme výstupy z RAPů, především bílá místa, 
potřeby jednotlivých regionů. K Výroční zprávě, která bude zpracována sekretariátem RSK, 
bude zapotřebí zapojení i Vás, členů RSK – vyplnění dotazníků, abyste identifikovali, co se 
z vaší strany povedlo či nepovedlo, co se událo.    
 
R. Leistner Kratochvílová – který ze subjektů měl nejmenší odezvu, co se týče reakce 
předkládání projektových záměrů? 
 
A. Štíchová – jednoznačně podnikatelské subjekty. 
 
R. Leistner Kratochvílová – jsme v jednání se zástupci některých svazů, jelikož jsme obdrželi 
stejnou zpětnou vazbu i od ostatních krajů.   
 

Příchod J. Huška. 
 

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

USN č. 6/3/2016 Regionální stálá konference schvaluje aktualizovanou verzi Regionálního 
akčního plánu Libereckého kraje platnou ke dni 7. 9. 2016, vč. aktualizovaných projektů 
z oblasti dopravy předkládaných do Integrovaného regionálního operačního programu, 
Specifického cíle 1.1 

Různé 

 
M. Půta – informace k rekonstrukci vysílače Ještědu a jeho problematické financování. Na 
příštím jednání budeme tuto problematiku projednávat. A rádi bychom podnikli kroky 
k tomu, aby byla udělena výjimka a vysílač mohl být rekonstruován z evropských dotací, 
přesto, že se v něm nachází komerční zařízení (restaurace, hotel).   

Předseda RSK M. Půta předává slovo a vedení jednání místopředsedovi RSK Z. Kůsovi a 
odchází spolu s P. Beitlem.   

M. Otta – rádi bychom využili iniciační role a dáli podněty k úpravě některých výzev, proto 
jsme k této problematice připravili seznam bodů. Rádi bychom vás poprosili o podporu a 
tyto body bychom rádi předali ŘO.   

Jednotlivé body byly představeny a vysvětleny důvody požadovaných změn.  

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

USN č. 7/3/2016 Regionální stálá konference schvaluje uvedené návrhy na úpravu 
vyhlášených či budoucích výzev a jejich zaslání sekretariátem RSK na Ministerstvo pro 
místní rozvoj: 
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 IROP 1.1 výzva Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – vyhlášení další výzvy od 1. 1. 
2017, tj. dříve než je uvedeno v harmonogramu výzev (březen 2017) 

 IROP 3.1 výzva č. 25 Knihovny – ponechání stávajícího termínu pro příjem žádostí do 
31. 12. 2017 

 IROP 2.1 výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování II. – prodloužení termínu pro příjem žádostí ze současných 9 měsíců 
alespoň na 12 měsíců 

 OP PIK 1.2 výzva III Služby infrastruktury – prodloužení příjmu žádostí do června 
2017, případně posunout vyhlášení výzvy z původního termínu října 2016 na únor 
2017 

 Státní fond životního prostředí a MŽP – zásadně neměnit délku vyhlášení výzev 
oproti indikativnímu harmonogramu výzev  

M. Otta – další termín řádného zasedání RSK bude v prosinci 2016.  

 

Úkoly vyplývající z 8. jednání: 

 Úkol Termín Pro 

1. 
Doplnit USN č. 7/3/2016 odůvodněním 
požadovaných změn ve výzvách a odeslat na 
MMR 

Co nejdříve 
Sekretariát 
RSK 

2.  Předat nominaci ČŠI Pracovní skupině Vzdělávání 
Po obdržení ze 
strany ČŠI 

Sekretariát 
RSK 

 
 

Závěr a diskuze 

Z. Kůs – všem poděkoval za účast a ukončil 8. jednání RSK. 

15:30 ukončeno jednání 
 

Příloha: Prezenční listina  

Zapsala: Mgr. Aneta Štíchová  

Zápis schválil předseda Regionální stálé konference 

 

V Liberci dne: 

  
 Martin Půta 

 předseda RSK  
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Vytištěné prezentace k jednotlivým bodům programu obdrželi účastníci jednání ve svých 
podkladech a také jsou zveřejněny na internetových stránkách LK pod odkazem www.kraj-
lbc.cz/rsk → Informace z jednání Regionální stálé konference v Libereckém kraji. 

http://www.kraj-lbc.cz/rsk
http://www.kraj-lbc.cz/rsk
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/nove-programove-obdobi-2014-2020/regionalni-stala-konference/zakladni-informace-o-regionalni-stale-konferenci

