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ZÁPIS

Z 11. jednání Regionální stálé konference

Termín: 26. 6. 2017

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, zastupitelský sál

Čas zahájení jednání: 13:00 hodin

Čas ukončení jednání: 15:00 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájil M. Půta, předseda Regionální stálé konference (dále jen RSK). Přivítal 
přítomné členy a konstatoval, že z celkového počtu 19 členů RSK je přítomno 14 hlasujících
členů. M. Půta dále konstatoval, že je RSK usnášeníschopná. Informoval o přizvaných 
hostech: Ing. Lenka Frieserová, Agentura pro podnikání a inovace (bod č. 2: Změny 
v nominacích členů a stálých hostů), Mgr. Lucie Ptáková, odbor školství mládeže a 
tělovýchovy KÚ LK a Mgr. Gabriela Černá, Národní ústav pro vzdělávání (bod č. 8: Pracovní 
skupina VZDĚLÁVÁNÍ) a paní Doubnerová, zástupce krajské sítě MAS (bod č. 6.: Integrované 
strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP))

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. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK
3. Kontrola plnění úkolů z 10. jednání RSK 30. 3. 2017
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 
5. Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)
6. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

(MAP)
7. Pracovní skupina INOVACE
8. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
9. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
10. Agentura pro sociální začleňování
11. Informace o činnosti sekretariátu RSK
12. Různé
Závěr a diskuse

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

USN č. 1/2/2017 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.
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2. Změny v nominacích členů RSK

M. Půta informoval o tom, že sekretariát RSK byl osloven Agenturou pro podnikání a 
inovace (API) v Libereckém kraji s žádostí o zařazení mezi stálé hosty RSK LK. API je v pozici 
stálého hosta RSK v Olomouckém kraji a na základě této zkušenosti chce rozšiřovat své 
působení v RSK v ostatních krajích. Na jednání RSK LK byla z tohoto důvodu pozvaná Ing. 
Lenka Frieserová, manažerka API v Libereckém kraji, která je navrhovaná jako zástupce 
Agentury pro podnikání a inovace v Libereckém kraji do pozice stálého hosta RSK LK.

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

USN č. 2/2/2017 RSK bere na vědomí žádost Agentury pro podnikání a inovace o zařazení 
mezi stálé hosty RSK LK a schvaluje nominaci Ing. Lenky Frieserové jako stálého hosta RSK 
LK.

3. Kontrola plnění úkolů

M. Otta konstatoval, že z minulého jednání RSK nevyplynuly žádné mimořádné úkoly nad 
rámec povinností vyplývajících ze Statutu RSK LK.

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 
Ing. Jan Ulman, Ministerstvo pro místní rozvoj

J. Ulman informoval členy RSK o tom, že se připravuje další NSK, která proběhne 5. – 6. 9. 
2017 v Praze, do konce roku 2017 pak proběhne ještě jedno jednání NSK. Dále informoval o 
tom, že na webu územní dimenze jsou zveřejněné výsledky Národního programu podpory 
cestovního ruchu, a že ze 128 žádostí bylo podpořeno 96 projektů. Zmínil, že výsledné 
čerpání v tomto dotačním titulu neodpovídá alokaci a MMR tedy zvažuje, jakým způsobem 
bude i nadále podporovat CR, případně jestli prostředky nevyužije na jiné dotační tituly. 
Dále informoval o vyhodnocení a shrnutí výsledků zástupcem MMR na 19. Setkání 
sekretariátů RSK v Ostravě, které má proběhnout 19. 7. 2017. Informace o detailním 
shrnutí tedy budou distribuovány přes sekretariáty RSK. Dále informoval o výsledcích 
jednání sRSK s ŘO OP TP o změnách v průběžné výzvě č. 3, kde byly zapracovány 
připomínky sekretariátů k nepovinné publicitě a jejímu proplácení v e vztahu k aktivitám 
RSK. Další částí vstupu byly informace o přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ 
,přípravě kohezní politiky 21+ a o změnách při aktualizaci Integrovaných strategií a 
procesním průběhu podávání zpráv o plnění jejich strategií přes CSSF systém.

Diskuse:
I. Pecháčková- Z textu výzvy vyplývá, že žadatelé budou muset při čerpání peněz na 
nepovinnou publicitu konzultovat postup a podobu materiálu s ŘO OP TP. Platí to i pro 
položky pod 10 000 korun?
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J. Ulman- Z textu výzvy to vyplývá. Tedy ano, bude třeba žádat o schválení každého 
jednotlivého materiálu.

M. Půta- Této krok považujeme za zbytečný, přičemž povede pouze ke zpomalení práce 
sRSK a administrativní zátěži pracovníků OP TP.

M. Půta a M. Otta navrhli usnesení směrované na ŘO OPTP, které se týká písemného 
schvalování výdajů na PR a publicitu ze strany řídícího orgánu OPTP.

USN č. 3/2/2017 RSK žádá MMR, aby znovu zvážilo stávající návrh aktualizované výzvy č. 3 k 
předkládání žádostí o podporu v OPTP s účinností od 1. 7. 2017, konkrétně bod c) týkající se 
nezpůsobilosti výdajů pro PR a publicitu, aby nemusely být předem písemně schvalovány 
řídícím orgánem OPTP náklady na vytvoření reklamních prvků (např. inzerát v tisku, banner 
apod.).

Usnesení schváleno konsenzem.

13:20 přichází P. Vlčková

M. Půta informoval o tom, že vzhledem k jednání ŘV IPRÚ ve stejném termínu jako RSK LK 
není za IPRÚ přítomen žádný zástupce. V podkladech jsou materiály od Mgr. Steinzové 
s přehledem výzev a předložených projektů IPRÚ za rok 2017, jsou zde také aktuální 
informace z oblasti realizace projektů, čerpání prostředků a budoucích výzev.

6. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
PhDr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko z.s.

J. Doubnerová informovala o průběhu schvalování strategií MAS s územní působností 
v Libereckém kraji. Z 9 MAS je v současné době schváleno 5, přičemž všechny MAS se 
schválenou strategií již vyhlašují výzvy v OP Z, IROP a PRV. Ostatní MAS čekají na schválení 
strategie, nebo budou muset znovu žádat o jejich hodnocení. Zároveň poukázala na 
problém dlouhých lhůt při kontrolách plateb pro MAS ze strany ŘO. Zároveň ale poukázala 
na pozitivní dopad některých výzev, které propojují místní regionální a územní dimenzi. 
Dále informovala o stavu MAP, kde informovala o průběhu implementace MAP skrze 
vzdělávací akce pro pedagogy, které mají v území pozitivní ohlas (i proto, že pedagogové 
nemusí za vzděláním dojíždět dlouhé časové úseky). Zároveň ovšem dodala, že množství 
dotačních příležitostí na vzdělávání pedagogických pracovníků mají i negativní následky, 
jako například dopad na výuku apod. Další negativní dopad na čerpání má zrušení 
investičních výzev IROP, které demotivuje žadatele k dalším aktivitám ve vztahu k ESIF.

5. Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)
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Diskuse:
M. Otta- Investiční výzvy IROP byly plánované na tento rok?
J. Doubnerová- Ano, byly.
J. Ulman- Výzvy byly zrušeny z důvodu velkého převisu žadatelů již v prvních výzvách.
J. Doubnerová- Došlo k tomu, že některé připravované projekty nestihly připravit podklady 
pro první výzvy a připravovaly se tak na další.
L. Ptáková- Žadatelé často připraveni i byli, ale vzhledem k avizovanému způsobu 
hodnocení chtěli připravit své projekty kvalitně. Z toho důvodu mají některé kraje problém, 
protože nakonec nepřihlásily ani jeden projekt a tak nebudou moct již žádat o prostředky z 
ESIF
M. Otta- Byl nějaký konkrétní důvod ke zrušení těchto výzev?
J. Ulman- Odůvodněním ŘO IROP je zajištění čerpání programu.
L. Ptáková- Při přípravě projektů se samozřejmě zohledňují harmonogramy výzev. Pokud se 
nedá počítat s předběžnými harmonogramy, nedají se ani kvalitně připravovat projekty.
J Ulman- Ze strany IROP to byl velmi radikální krok a MMR si to uvědomuje, ale konečná 
informace je, že toto rozhodnutí je neměnné.
   
13:27 M. Půta odchází a předává vedení jednání M. Ottovi
  
7. Pracovní skupina INOVACE
Ing. Ivana Ptáčková, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

I.Ptáčková informovala členy RSK o aktualizaci národní RIS 3 strategie a procesu její 
implementace. Zároveň s tímto procesem bude aktualizována i regionální RIS3 strategie a 
AP RIS3. V poslední části informovala I. Ptáčková o přípravě projektu Podnikatelský 
inkubátor LK.

Diskuze:
M. Otta- KÚ LK se soustředí na přípravu podnikatelského inkubátoru LK, přičemž rádi o jeho 
přípravách budeme informovat členy RSK. Snažíme se obecně o zlepšování a koordinaci 
oblasti inovací a chceme znát Váš názor a podněty. V současné době jednáme s MPO a API 
o nastavení plánované výzvy tak, abychom mohli žádat o dotaci na rekonstrukci budovy D a 
přeměnu v podnikatelský inkubátor.

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

L. Ptáková informovala o výzvách týkajících se projektů v KAP a o průběhu zasedání PS 
Vzdělávání, které proběhlo 21.6.2017 a z něhož vyplynula usnesení, která přednesla členům 
RSK a požádala je o jejich schválení. 

Diskuse:
M. Otta- Je pro plánovanou výzvu č. 67 z IPRÚ handicapem zaškrtnutí pouze jednoho křížku 
v tabulce klíčových kompetencí?
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L. Ptáková- Vzhledem k tomu, že výzva je vyhlašována v IPRÚ, není křížkování klíčových 
kompetencí relevantní.
R. Zemanová- Bude výzva č. 67 IPRÚ vůbec vyhlášena?
L. Ptáková- Za IROP je vyhlášena průběžná výzva pro IPRÚ- KAP koordinuje postup při 
podávání projektů do IPRÚ s pracovníky IPRÚ, přičemž máme přislíbeno vyhlásit výzvu až 
po hodnocení projektů ve výzvách IROP č. 32 a 33. IPRÚ je tedy určitá „pojistka“ pro ty 
projekty, které by potenciálně neuspěly v těchto výzvách a spadají územně pod IPRÚ. Dále 
L. Ptáková požádala RSK o usnesení týkající se vyřazení MŠMT jakožto člena PS Vzdělávání 
vzhledem k tomu, že zanikl jediný vzdělávací ústav na území LK zřizovaný MŠMT.

USN č. 4/2/2017 RSK schvaluje aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury 3 včetně 
seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve specifickém cíli 2.4 IROP.

Usnesení schváleno konsenzem.

USN č. 5/2/2017 RSK schvaluje vyřazení MŠMT ze zastupujících organizací 
Pracovní skupiny Vzdělávání z důvodu zrušení jediné SŠ zřizované MŠMT na území 
Libereckého kraje.

Usnesení schváleno konsenzem.

Předmětem dalšího bodu, který se týká oblasti vzdělávání, je podpora žádosti kraje o 
prodloužení termínu realizace projektů ve výzvě č. 33 Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol (SVL). Současný termín je stanoven na 31. 12. 2018. Při současném 
harmonogramu zbývá příliš málo času na VŘ zhotovitele a dodavatele vybavení a samotnou 
realizaci. LK má v této výzvě předloženo 7 projektů a některé z nich nelze stihnout 
zrealizovat do daného termínu. LK žádá RSK LK o souhlasné stanovisko se žádostí o 
prodloužení termínu realizace výzvy.

USN č. 6/2/2017 RSK schvaluje žádost Libereckého kraje na ŘO IROP o prodloužení termínu 
pro dokončení realizace projektů u výzvy č. 33 (Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol) a navrhuje prodloužení termínu pro ukončení realizace projektů z 31. 12. 
2018 na 31. 12. 2019.

Usnesení schváleno konsenzem.

Diskuse:
M. Otta- Vysvětlil důvod proč není SUPŠ v Jablonci nad Nisou předkládána v rámci projektů 
„škol bez bariér“ s ostatními projektovými záměry SŠ a gymnázií. Zřizovatel zmíněné školy 
je sice LK, ale škola sídlí v budově města Jablonec nad Nisou. Vzhledem k tomu, že kraj by 
investoval do cizího majetku a v současné době nejsou vyřešeny všechny detaily ohledně 
rozdělení spolufinancování investic, rozhodl se kraj podat tuto žádost samostatně tak, aby 
neohrozila jiné projekty při schvalovacím procesu a realizaci.
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R. Zemanová- Kdy bude kraj vědět, kdy budou vyhodnoceny podané projekty do IROP výzvy 
č. 33?
L. Ptáková- To není jasné.
R. Zemanová- To znamená, že je tedy jasné do kdy má být projekt realizován, ale není 
jasné, jestli vůbec budou prostředky na jeho realizaci?
M. Otta- Termín ukončení realizace vyplývá z vyhlášené výzvy. Vyhlášení podpořených 
projektů je v tuto chvíli „na spadnutí“.
J. Ulman- Termín bude jistě brzy, ale nemohu zde mluvit za ŘO IROP.
V. Landová- Kapacita je připravena. V současné chvíli se projekty budou přidělovat 
hodnotitelům.
J. Ulman- Vyjádření ŘO bude v odpovědi na dopis hejtmana s usnesením RSK.
R. Zemanová- Běžnou praxí na PRV je, že od ukončení výzvy běží lhůta na realizaci.
J. Ulman- Termín ukončení realizace vyplývá z vyhlášené výzvy.
L. Ptáková- Tím se ovšem snižuje šance na realizaci „velkých“ projektů.
M. Otta- Samozřejmě existuje možnost, že něco může být financováno z krajského 
rozpočtu, ale je rozdíl financovat jeden projekt, nebo 5 velkých investičních projektů 
najednou. Proto chceme posunout termín realizace, abychom mohli kvalitně zrealizovat co 
nejvíc projektů. LK není jediným krajem, který má obavu z termínu ukončení realizace. 
Proto je tato problematika probírána i na asociaci krajů. 

9. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
Ing. Lidie Vajnerová, MBA, zástupce předsedy pracovní skupiny CESTOVNÍ RUCH, 

IQLANDIA o.p.s.

L. Vajnerová informovala o podpořených projektech NPPCR, který v červnu ukončil 
hodnocení podaných projektů. V LK bylo dohromady schváleno 7 žádostí ve dvou 
programech. LK nepodal jediný, a proto vyjádřila za PS cestovní ruch nesouhlas s postupem 
KÚ LK.

Diskuse:
I. Pecháčková- Byly schváleny všechny předložené projekty v LK?
L. Vajnerová- Nebyly.
I. Pecháčková- Jsou k tomu nějaké doplňující informace?
L. Vajnerová- Vzhledem k tomu, že informace o vyhodnocení NPPCR jsem obdržela v pátek, 
nebylo možné zjistit doplňující informace.
K. Vinklátová- Na marketingové aktivity žádali destinační společnosti LK přes 1,2 mil. 
Problém byl v podmínce finančního zdraví žádajících organizací, přičemž tyto podmínky 
nebyly nastaveny podle reálných parametrů. Jaké podmínky zůstanou při příštím vyhlášení 
programu a co bude upraveno ze strany MMR?
J. Ulman- Podmínky byly nastaveny tak, aby byly podpořeny jen kvalitní a životaschopné 
projekty. Podpora CR jako taková má být v gesci krajů a proto je tato aktivita MMR 
vstřícným krokem k podpoře CR směrem od ministerstva i vzhledem k tomu, že CR není 
podporován z ESIF.
K. Vinklátová- To, že firma nemá 2 roky po sobě kladný účetní výsledek, neznamená, že 
není životaschopná a udržitelná.
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J. Ulman- Podmínky finančního zdraví byly nastaveny podle požadavků MF a nelze je 
v průběhu vyhlášené výzvy měnit

10. Agentura pro sociální začleňování
Bc. Pavel Pech, Agentura pro sociální začleňování

P. Pech informoval o výsledcích mapování rozvojových potřeb v sociální oblasti a 
prezentoval vybraná opatření, která byla identifikována respondenty mapování jako 
prioritní pro potřeby LK. V závěru vznesl P. Pech návrh na zřízení PS pro sociální začleňování 
při RSK LK.

Diskuse:
M. Otta- Poděkoval za předání a prezentaci podkladů k mapování ASZ a přislíbil jejich 
distribuci odboru Sociálních věcí KÚ LK. Následně vznesl dotaz, jakou má ASZ úspěšnost ve 
vyjednávání s poskytovateli dotací vzhledem k výsledkům mapování.
P. Pech- Vyjednávání je na začátku, na centrální úrovni jednáme s ministerstvy, aby 
zohlednily výsledky tohoto mapování při vypisování NDT. Zatím se jedná především o výzvy 
v OP Z pro SVL. Na lokální úrovni vznikají lokální partnerství, přičemž v LK vzniká 7 lokalit. 
ASZ se soustřeďuje na předfinancování, ale zatím jde spíš o klasické sociální služby. P. Pech 
poukázal na fakt, že malé obce nejsou připraveny na dlouhodobé financování takových 
aktivit.
M. Otta- Přislíbil projednání PS pro sociální začleňování s odborem Sociálních věcí KÚ LK, 
ale připomněl, že v LK nevznikají při RSK nové PS, ale je využito stávajících struktur a PS. 
Poděkoval za podnět a přislíbil zpětnou vazbu.
L. Vajnerová- Připomněla fakt, že při paktu zaměstnanosti LK existuje PS sociálních věcí.
M. Otta- Přislíbil rozeslat mapu exekucí členům RSK a odboru Sociálních věcí KÚ LK (do 
zápisu zpětně doplněn odkaz: http://mapaexekuci.cz/)
I. Pecháčková- Může ASZ poskytnout seznam respondentů, abychom jim mohli rozeslat 
výsledky mapování?
P. Pech- Nevím, zjistím a případně Vás v této věci kontaktuji.

14:40- odchod E. Čermáková

11. Informace o činnosti sekretariátu RSK
Mgr. Barbora Ledlová, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
Ing. Přemysl Bureš, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

B. Ledlová nejprve informovala o tom, že RK LK schválila nové projektové záměry čtyř 
krajských silnic, které byly nyní přidány do seznamu projektů realizovaných z IROP 1. 1.
Podmínkou předložení žádosti je schválení v RSK. Členům RSK byl předložen seznam všech 
krajských projektů na rekonstrukci silnic, nově přidané úseky silnic jsou v první tabulce 
vyznačeny červeně.
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USN č. 7/2/2017 RSK schvaluje aktualizovaný seznam silničních projektů na rekonstrukci 
krajských silnic v rámci IROP 1.1. 

Usnesení schváleno konsenzem.

B. Ledlová v další části informovala o aktualizaci sběru projektových záměrů pro Regionální 
akční plán pomocí webové aplikace „databáze RAP“ a o spuštění nových internetových 
stránek. P. Bureš doplnil výzvu k informování krajských subjektů zastoupených členy RSK 
k předkládání projektových záměrů a poté informoval o stavu projektu a o podání nové 
projektové žádosti „Regionální stálá konference II“ na další 2 roky (2017- 2019). Na závěr 
doplnila I. Pecháčková informaci MMR o připravované SRR ČR pro období 21+.

14:53- odchází M. Šikola

12. Různé

V bodu různé K. Vinklátová informovala o nové databázi neziskových organizací 
v Libereckém kraji, která je vyvěšena na internetových stránkách LK. Požádala členy RSK o 
součinnost při aktualizaci této databáze tak, aby v ní byly pokud možno jen „živé“ NNO. Na 
závěr bodu představila L. Frieserová aktivity API v LK a stav implementace OP PIK.

Diskuse:
M. Otta- ORREP spouští nové stránky pro NNO, které by měly informovat o novinkách pro 
neziskový sektor z KÚ LK. Přístup je přímo přes hlavní stránku webu LK.
L. Vajnerová- Vznesla připomínku, že v databáze je nepřehledná a objevují se tam vstupy, 
které nejsou relevantní pro LK.
M Otta- Připustil dílčí chyby v databázi, ale naznačil, že je celý projekt na začátku a 
postupně bude inovován a dopracováván. V současné době bylo třeba začít, než čekat na 
dokonale zpracované podklady. Zároveň vyzval členy ke zpětné vazbě a podnětům 
k tomuto tématu.
P. Pech- Vznesl podnět třídit NNO podle oblasti zaměření pro zlepšení přehlednosti a 
zjednodušení vyhledávání.
M. Otta- Přijal podnět a připomněl, že zaměření některých NNO je tak široké, že jej nelze 
jednoduše škatulkovat. Přislíbil ale zlepšení i v této oblasti.
L. Ptáková- KAP pořádá vzdělávací akce i pro NNO. Doposavad byla spolupráce nastavena 
s paní Morávkovou. Nově řeší problematiku NNO na KÚ LK paní Hujerová. Máme ji přidávat 
do komunikace ohledně NNO?
M. Otta- Domluvíme se na způsobu projednávání, ale chtěli bychom zveřejňovat informace 
z neziskového sektoru na jednom místě.

Příští zasedání RSK se bude konat 25. září 2017, sekretariát RSK bude o dalším jednání 
informovat písemnou pozvánkou.
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Úkoly vyplývající z 11. jednání:

Úkol Termín Pro

1. Předat podklady k mapování rozvojových potřeb 
v sociální oblasti pro LK.

sRSK

2. Prodiskutovat vznik PS pro sociální začleňování 
v rámci RSK s odborem Sociálních věcí KÚ LK.

sRSK

3. 
Odeslat dopis Hejtmana a předsedy RSK LK ŘO OP 
TP s připomínkou k podobě aktualizace výzvy č. 3 
vzhledem k nepovinné publicitě RSK.

sRSK

4.

Informovat sRSK o oslovených subjektech při 
mapování rozvojových potřeb v sociální oblasti 
v LK tak, aby je sekretariát mohl informovat o 
jejich výsledcích.

ASZ, sRSK

5. Připravit výpisy usnesení z 11. RSK tak, aby mohli 
být předány ŘO OP oficiální formou.

sRSK

Závěr a diskuze

M. Otta všem poděkoval za účast a ukončil 11. jednání RSK.

15:00 ukončeno jednání

Příloha: Prezenční listina 

Zapsal: Ing. Přemysl Bureš

Zápis schválil předseda RSK LK

V Liberci dne:

Martin Půta

předseda RSK

Vytištěné prezentace k jednotlivým bodům programu obdrželi účastníci jednání ve svých 
podkladech a také jsou zveřejněny na internetových stránkách LK pod odkazem www.rsk-
lk.cz            Jednání RSK


