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ZÁPIS

z 12. jednání Regionální stálé konference

Termín: 25. 9. 2017

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, multifunkční 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 13 hlasujících
členů (po příchodu P. Beitla 14 hlasujících). M. Půta dále konstatoval, že je RSK 
usnášeníschopná. Informoval o přizvaných hostech: Mgr. Barbara Steinzová, manažerka 
IPRÚ, Statutární město Liberec (bod č. 5: Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace 
Liberec – Jablonec nad Nisou) a Mgr. Lucie Ptáková, odbor školství mládeže a tělovýchovy 
KÚ LK (bod č. 8: Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ).

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 11. jednání RSK 26. 6. 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. Informace o činnosti sekretariátu RSK
11. Různé

Závěr a diskuse

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

USN č. 1/3/2017 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.
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2. Změny v nominacích členů RSK

M. Půta informoval o tom, že neproběhla žádná změna v nominacích členů RSK. V bodě 
„Různé“ bude projednána žádost o zařazení nového stálého hosta.

3. Kontrola plnění úkolů

M. Půta konstatoval, že z minulého jednání RSK vyplynulo pět mimořádných úkolů nad 
rámec povinností vyplývajících ze Statutu RSK LK. Stav těchto úkolů okomentovala I. 
Pecháčková s tím, že čtyři úkoly byly splněné. Na úkolu, který se týká vzniku nové PS pro 
sociální začleňování, se zatím pracuje. Přehled úkolů:

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

2. Prodiskutovat vznik nové PS pro sociální začleňování v rámci RSK s odborem Sociálních 
věcí KÚ LK - splněno částečně. I. Pecháčková informovala o tom, že sekretariát RSK obdržel 
návrh od Agentury pro sociální začleňování, aby tato skupina vznikla, zároveň zástupce ASZ 
navrhl složení a okruh činností nové PS. Sekretariát RSK ověřil, že LK má Komisi pro 
národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování, což by byla platforma, která by se dala 
v rámci RSK využít. Vzhledem ke složení členů se ale spíše zabývá problematikou 
národnostních menšin, nejsou tam zastoupené obce, kde se sociálně vyloučené lokality 
vyskytují, a organizace, které tuto sociální problematiku řeší. K přípravě nové PS proběhlo 
několik jednání (s V. Strouhalem, koordinátorem pro národnostní menšiny a tajemníkem 
Komise a s P. Pechem, zástupcem Agentury pro sociální začleňování a iniciátorem vzniku 
této nové PS – pozn.). Proběhne také další jednání s vedoucí sociálního odboru KÚ LK. 
Finální podoba PS pro sociální začleňování včetně návrhu členů PS bude členům RSK 
předložena na prosincovém 13. jednání RSK.

M. Půta – Jak jsem pochopil, hledáme struktury, které již fungují, s panem náměstkem 
Svobodou pohovořím na toto téma, pokud bude potřeba.

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

O. Pergl – Zatím nemáme oficiální zpětnou reakci na toto usnesení, ale pravděpodobně tato 
výzva zůstane beze změn.

4. Informovat o výsledcích mapování rozvojových potřeb v sociální oblasti v LK oslovené 
subjekty, které se do mapování zapojily – splněno.

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

13:12 přichází P. Beitl
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4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 
Mgr. Ondřej Pergl, Ministerstvo pro místní rozvoj

O. Pergl informoval členy RSK o aktualitách z oblasti regionální politiky. Na začátku své 
prezentace se věnoval tématu intenzivní přípravy na budoucí období po roce 2020. 
Informoval o tom, jaká je předběžná pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti a jaké 
jsou základní cíle Národní koncepce realizace politiky soudružnosti po roce 2020. Dále 
informoval o přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR 20201+, proběhlých a 
připravovaných schůzkách k tomuto tématu a představil harmonogram přípravy SRR21+. 
Shrnul také aktuální informace z jednání Komory regionální, Komory ITI a IPRÚ a Komory 
CLLD. Na závěr představil přehled schválených projektů dle krajů a operačních programů a 
sdělil, že 18. 10. 2017 budou vyhlášeny standartní dotační tituly. Také se zmínil o 
projednávaných změnách týkajících se NPP CR.

Příspěvek O. Pergla doplnil M. Otta, který informoval o proběhlé Národní stálé konferenci 
(NSK). M. Otta jako zástupce LK v Národní stálé konferenci doplnil klíčové postřehy, které 
se týkají přípravy nového období. Uvedl dva základní dokumenty, na které se nyní LK
nejvíce soustředí, a to Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti (dokument 
řešící procesní věci, finanční záležitosti) a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti 
v ČR po roce 2020 (dokument o věcných prioritách ČR). M. Otta také apeloval na členy RSK, 
aby využívali možnost připomínkování těchto dokumentů. Za LK byla připomínkována celá 
řada bodů v dokumentu Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti, ty 
nejzásadnější připomínky jsou následující:
- podpora především infrastrukturních projektů (nechceme navyšování podílů ESF)
- pozice Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (chceme větší kompetence při zapojení 
do implementační struktury)
- tematická koncentrace (nechceme další omezení tematické koncentrace)
- úloha Regionální stálé konference (pokud bude RSK pokračovat i v novém programovém 
období, chceme její pozici upevňovat v implementační struktuře ve vztahu k ŘO).

M. Otta se také vyjádřil k faktorům, které mají vliv na budoucnost kohezní politiky, 
v současné chvíli je zde mnoho neznámých, například:
- Brexit
- přijetí Eura
- nová témata (migrace, bezpečnost)
- politické změny (v roce 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu, bude nová 
Evropská komise).

M. Otta také informoval o Regionálním akčním plánu (RAP) a doporučil přítomným, aby se 
s tímto materiálem seznámili. Sdělil, že RAP je jedním z nejvýznamnějších výstupů, který 
vzniká na úrovni RSK, a obsahuje zajímavé informace o bariérách a bílých místech ve vztahu 
k NDT a významná data o potřebách území LK. M. Otta dodal, že doufá v další uplatnění 
Regionálního akčního plánu, ať už ve vztahu k NDT nebo při přípravě nového dotačního 
období.
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Na závěr M. Otta informoval přítomné, že v pořadí 8. jednání NSK proběhne 14. prosince 
2017.

Diskuse:
I. Hübnerová - Jaká byla reakce na zapojení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 
implementačních struktur?
M. Otta – Pozici ÚOHS pro nové období zatím neznáme.
I. Hübnerová – Co pro to může udělat RSK?
M. Otta – Budeme se snažit to prosazovat společně v rámci platformy územních partnerů, 
bude se hledat shoda v klíčových bodech.

P. Beitl – Pro naše ŘO je důležitější Brexit, volby v Německu, migrace než zájmy regionu? 
Nebylo by dobré, aby se ČR domluvila, co chce a sjednotila požadavky?
M. Otta – Ano, proto se zpracovávají dva výše zmíněné dokumenty (Východiska pozice ČR 
k budoucnosti politiky soudržnosti a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po 
roce 2020).
P. Beitl – Nevím o tom, že by např. SMO dával nějaké připomínky k základním 
dokumentům. Ví např. MMR o tom, že na Jablonecku je nedostatek 1,2 tis. pracovních sil? 
Proč jde tolik financí na OP Zaměstnanost? Když se to nevyčerpá, co bude s penězi? Dotační 
titul by měl být více operativní.
O. Pergl – Je to bohužel problém celé ČR, toto období se připravovalo před 4-5 lety. MMR 
chápe tuto problematickou situaci, ale bohužel nejsou možnosti, jak na to flexibilně 
zareagovat. MMR vnímá požadavky území, provádí dotazníková šetření apod.
M. Půta – V období 2020+ může v oblasti nezaměstnanosti nastat zase opačná situace, 
ekonomika půjde dolů a bude vysoká nezaměstnanost, může dojít k realokaci.
R. Loučková Kotasová – Doplním informaci z Asociace krajů, kde MMR informovalo o 
čerpání, není to jen na úrovni ČR, Evropská komise se přealokaci brání, je to složité.
P. Beitl – ŘO by měly přijít s iniciativou samy.
M. Půta – Zástupce IPRÚ také může navrhnout, aby byly peníze na projekty zaměstnanosti 
vyškrtnuty z plánu.

B. Steinzová na úvod zareagovala na předchozí diskuzi a vyjádřila prosbu, aby se 
„zaměstnanost“ z IPRÚ nevyškrtávala, je to zatím jediný schválený objem peněz ve výši 120 
mil. Kč a peníze nejdou převézt na něco jiného. Zatím jsou z OPZ schválené 4 projekty 
(MPSV schvaluje poměrně rychle, např. oproti IROP). Ve své prezentaci pak B. Steinzová 
informovala o 10 proběhlých výzvách a 21 schválených projektech, z nichž nejvíce peněz 
jde na tramvajové tratě. Aktuálně probíhá výzva na sociální infrastrukturu a všechny výzvy 
běží dle harmonogramu. Na závěr B. Steinzová zmínila, že spolu s Českými Budějovicemi
patří Liberec-Jablonec n. N. mezi první v počtu podaných žádostí o podporu v rámci IPRÚ.

5. Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)
Mgr. Barbara Steinzová, IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
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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 schváleno 5 strategií a běží jim výzvy. Dvě MAS mají 
schválenou strategii a čekají na akceptační dopis. Poslední je MASIF, která jde nyní do 3. 
kola hodnocení. J. Doubnerová také informovala o zkušenostech s vyhlašováním výzev –
nejlepší spolupráce je s ŘO Zaměstnanost (připravil např. metodiky), nejčastějším 
realizovaným opatřením OPZ je prorodinná politika. V OPZ je problém, že chybí „klienti“, 
MAS se pro oblast zaměstnanosti musí příště včas zapojit do přípravy strategických 
dokumentů.
Dále uvedla několik negativ, která ovlivňují činnost MAS:
- MAS se potýkají s problémem omezené personální kapacity (v průměru 2-3 lidi na MAS)
- pokud je MAS přes hranice krajů, naráží na různý systém sociálních služeb
- pro CLLD čerpá ze 4 OP, které jsou odlišné, každý OP má jiné postupy a chybí jednotné 
metodické prostředí
- OPZ nařídil externí hodnotitele projektů, kteří na rozdíl od vedení MAS neznají potřeby 
území
- IROP teprve nyní připravuje metodiku pro MAS, mění se metody
- velkým zklamáním je zrušení výzev IROP na rekonstrukce MŠ a ZŠ.

Na závěr své prezentace se J. Doubnerová zmínila o MAP vzdělávání a uvedla, že MAS jsou 
nyní v závěrečné fázi 2-letého období a připravují se na 2. kolo MAP. K tomu ale potřebují 
statistická data, ke kterým nemají přístup (žádají je od ČSÚ či ORP).

M. Otta se vyjádřil k budoucímu období a pozici KAP a MAP, kde se řeší větší provázanost 
těchto dvou dokumentů spolu s Regionálním akčním plánem a vznik jednoho souhrnného
dokumentu na kraj.

Diskuze:
M. Otta – Uvažuje se v nových MAP o novém územním vymezení případných nositelů?
L. Ptáková – Vymezení MAP a jejich nositelů zůstane stejné.
M. Otta – Nezapomeňte si ověřit, zda k tomu má RSK vydat usnesení.
O. Pergl – P. Hrdlička z MŠMT doporučil to znovu schválit v RSK.
J. Doubnerová – Připravíme usnesení na 13. jednání RSK v prosinci.
M. Půta – Také jsme narazili na rozdílnosti v systému sociálních služeb, strategický 
dokument plánoval dobře a služby byly tam, kde je jich potřeba.
  
7. Pracovní skupina INOVACE
Ing. Ivana Ptáčková, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

I.Ptáčková sdělila členům RSK, jaké hlavní aktivity proběhly za uplynulé období. Zmínila se o 
vyhlášení dotačních titulů na asistenční a inovační vouchery. Ve své prezentaci také uvedla, 
že se uskutečnily 2 studijní cesty (Drážďany, Brno) a proběhla 1 návštěva ze zahraničí (St. 
Gallen).  Také představila aktivity týkající se aktualizace regionální přílohy RIS3 strategie.
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V poslední části informovala I. Ptáčková o tom, jak probíhá aktuální příprava projektu 
Podnikatelský inkubátor LK.

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

L. Ptáková informovala o přípravě projektu NAKAP LK, jehož obsahem je naplňování 
Krajského akčního plánu. V současné chvíli se hledají partneři projektu. NAKAP LK však 
naráží na rozpor mezi potřebami kraje a tématy, která jsou daná výzvou (MŠMT nařídilo 
jiná témata, než která bylo v plánu dát do KAP, např. téma inkluze nebo gramotnost žáků 
na 2. stupni ZŠ).

M. Půta – MŠMT tedy to, co má dělat, řeší prostřednictvím evropských fondů a předeleguje 
to na kraje.

Na závěr L. Ptáková přítomným prezentovala nabídku vzdělávacích aktivit KAP LK.

9. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
Mgr. Daniel David, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

D. David ve svém příspěvku uvedl, že již od prosince roku 2016 urgují některé bariéry (např. 
finanční zdraví nebo certifikace destinačních společností) ve výzvě NDT cestovní ruch a už 
téměř rok čekají na odpověď.
O. Pergl – Připomeneme kolegům z MMR termín nové výzvy a její upravení. Dorazila již 
metodika certifikace do území?
D. David – Ano, metodiku již máme. Chceme, aby se výzva v NDT, která nebyla naplněna, 
znovu nevyhlašovala.

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

P. Bureš v prezentaci o činnosti sekretariátu RSK informoval o aktualizaci Regionálního 
akčního plánu Libereckého kraje (RAP LK). Představil proces aktualizace RAP LK, počet 
oslovených a zapojených subjektů a celkové množství zaktualizovaných a sebraných 
projektových záměrů. Prezentoval přehled projektů dle nositelů, témat a finančních 
nákladů. Zdůraznil, že letošní aktualizace zahrnuje také 3 nové kapitoly, a to „bílá místa“, 
„bariéry čerpání“ a „analýzu realizovaných a ukončených projektů na území LK“. Informoval 
o tom, že nově je RAP LK v souladu Programem rozvoje kraje a je propojen s existujícími 
dotačními tituly. Na závěr své prezentace P. Bureš uvedl, že aktualizovaný RAP LK musí být 
před zasláním na MMR schválen členy RSK a navrhl usnesení.
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USN č. 2/3/2017
Regionální stálá konference schvaluje aktualizovanou verzi Regionálního akčního plánu 
Libereckého kraje platnou ke dni 25. 9. 2017.

Usnesení schváleno konsenzem.

V další části prezentace B. Ledlová informovala o průběhu jednání o vzniku nové pracovní 
skupiny pro sociální začleňování. Dále uvedla, že v rámci projektu RSK LK proběhl seminář 
s názvem „Dobrá praxe jako inspirace – příklady úspěšných projektů měst a obcí“, který byl 
zaměřený na příklady dobré praxe projektů z veřejných zdrojů a na problematiku 
projektové řízení. Cílem semináře bylo motivovat a inspirovat starosty LK k realizaci 
vlastních projektů. Materiály ze semináře (prezentace přednášejících starostů atd.) jsou 
k dispozici na webu https://www.rsk-lk.cz/seminare. Na závěr dodala, že všechny důležité 
materiály týkající se činnosti RSK i NSK jsou k dispozici na webu www.rsk-lk.cz.

M. Půta – Seminář byl určitě užitečný, ale spíš se týkal dalšího programovacího období, 
dnes je již většina peněz rozdělena. Kdo byl na semináři, tak pochopil, že dotace nejsou 
jednoduché, je velký převis poptávky, situace je obtížnější než v předchozím 
programovacím období.

11. Různé

14:48 Odchod P. Beitl

V bodě různé M. Půta informoval přítomné, že jako předseda RSK LK obdržel žádost Ing. 
Jaroslava Makovičky, zástupce Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, výkonné složky Paktu 
zaměstnanosti, o zapojení do činnosti RSK LK v pozici stálého hosta. Dopis se žádostí byl pro 
informaci předem zaslán členům RSK. 

M. Otta - Ověřili jsme postup v jiných krajích a ve většině krajů zastupuje „Pakt 
zaměstnanosti“ v RSK jeden či více signatářů „Paktu zaměstnanosti“ (např. ÚP, TUL, KHK, 
LK,…). Předávání informací, výstupy z RSK LK a výměna zkušeností mezi RSK LK a Paktem 
zaměstnanosti tak může probíhat prostřednictvím výše zmíněných subjektů. Navrhujeme 
tedy žádost o zařazení mezi stálé hosty neschválit.

USN č. 3/3/2017
RSK bere na vědomí žádost Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, výkonné složky Paktu 
zaměstnanosti, o zapojení do činnosti RSK Libereckého kraje a neschvaluje Sdružení pro 
rozvoj Libereckého kraje, výkonnou složku Paktu zaměstnanosti, jako stálého hosta RSK 
LK.

Hlasování: 11 členů pro neschválení + 2 členové se zdrželi hlasování (zástupce ÚP ČR a 
zástupce RIS3 strategie).
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M. Půta – Sekretariát RSK má za úkol připravit oficiální odpověď Ing. Makovičkovi a 
případně nabídnout schůzku.

Na závěr bodu různé p. Pech pozval přítomné na seminář na téma „Společensky odpovědné 
zadávání veřejných zakázek“, který pořádá ASZ, KÚLK a MPSV dne 13. 10. 2017
v prostorách KÚLK (seminář byl zrušen, náhradní termín bude sdělen – pozn.).

M. Půta v závěru jednání informoval, že příští zasedání RSK se bude konat v pondělí 11. 
prosince 2017 v multifunkčním sále (původní termín středa 13. 12. 2017 byl zrušen 
z důvodu konání hejtmanského dne – pozn.). Sekretariát RSK bude o dalším jednání 
informovat písemnou pozvánkou.

Úkoly vyplývající z 12. jednání:

Úkol Termín Pro

1. Předat aktualizovaný RAP LK na MMR. Říjen 2017 sRSK

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

Říjen 2017 sRSK

3. Připravit oficiální odpověď na žádost Paktu 
zaměstnanosti.

Říjen 2017 sRSK

Závěr a diskuze

M. Půta všem poděkoval za účast a ukončil 12. jednání RSK.

14:53 ukončeno jednání.

Příloha: Prezenční listina 

Zapsala: Mgr. Barbora Ledlová

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:     
https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2017 .


