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ZÁPIS

ze 14. jednání Regionální stálé konference

Termín: 19. 3. 2018

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, multifunkční sál

Čas zahájení jednání: 11:30 hodin

Čas ukončení jednání: 14:00 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájila Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování. Přivítala přítomné členy a 
konstatovala, že z celkového počtu 19 členů RSK je přítomno 14 hlasujících členů. R. 
Loučková Kotasová dále konstatovala, že je RSK usnášeníschopná. 

1. Schválení programu jednání RSK

R. Loučková Kotasová představila program jednání a vyzvala 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 13. jednání RSK 11. 12. 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. Informace o činnosti sekretariátu RSK LK
8. Pracovní skupina INOVACE
9. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
10. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
11. Různé

Závěr a diskuse

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

USN č. 1/1/2018 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.
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2. Změny v nominacích členů RSK

R. Loučková Kotasová informovala o tom, že proběhla změna v nominaci člena RSK LK a 
jeho náhradníka, a to na základě voleb do vedení akademického senátu Technické 
univerzity v Liberci. Členem RSK je za TUL nominován pan rektor Doc. RNDr. Miroslav 
Brzezina a jako jeho náhradník je nominován Prof. Ing. Pavel Mokrý Ph. D..

3. Kontrola plnění úkolů

R. Loučková Kotasová konstatovala, že z minulého jednání RSK vyplynulo pět úkolů. Stav 
těchto úkolů okomentovala I. Pecháčková s tím, že úkoly byly splněny. Přehled úkolů:

1. Oslovit instituce ve věci nominace členů do PS sociální začleňování a zajistit jmenování 
tajemníka PS. – splněno

2. Připravit všechna usnesení z jednání RSK a předat je na ŘO a MMR. – splněno

3. Sekretariát RSK zkontaktuje p. Hornovou z odd. cestovního ruchu a předá zpracované 
připomínky p. Opravilovi z MMR. – splněno

4. Předat p. Kvapilové informace o bílých místech týkajících se opravy mostů na místních 
komunikacích. – splněno

5. Požádat I. Hübnerovou o reakci na dokument, který se týká problematiky bílých míst a 
bariér čerpání. - splněno

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 
Mgr. Ondřej Pergl, Ing. Jitka Barcalová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Mgr. Ondřej Pergl informoval členy RSK LK o aktuálním dění na půdě MMR, o aktivitách 
MMR – ORP a RSK v roce 2018, dále jaká jsou očekávání činností RSK v roce 2018 - Zprávy o 
hodnocení plnění RAP (T: 31.3.2018), Výroční zprávy RSK (T: 31.3.2018), projednání 
vybraných výstupů RAP, aktivní činnost v pracovních skupinách Strategie regionálního 
rozvoje  ČR 2021+ (dále jen SRR ČR), koordinace potřeb území při přípravě programového 
období 2020+. Dalším bodem byl postup na aktualizaci SRR ČR, informace o Národních 
programech MMR a jejich úpravy (nový program pro obce 3-10tis. obyv., podpora 
revitalizace území, regenerace brownfields pro nepodnikatelské využití). Také informoval o
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počtu schválených projektů z ESIF za jednotlivé kraje a operační programy. Vyšel další díl 
publikace „Integrované nástroje“, který je k dispozici na webu MMR ČR.
Diskuse:

R. Loučková Kotasová - dotaz – do jakého typu území patří Ralsko v SRR ČR?

O. Pergl – ohrožené oblasti – všechny hospodářsky slabé oblasti vč. Ralska

R. Loučková Kotasová – národní program MMR na demolice. Kraj požaduje zvýšit celkovou 
alokaci z 5 na 10 mil. Kč a zároveň požaduje, aby žadatelem mohl být i kraj.
Při návštěvě Vlády ČR v LK p. radní řešila tento požadavek s premiérem v demisi.

p. Doubnerová – připravovali jsme projekty „brownfields“ v rámci MPO, ale podmínky jsou 
přísně či špatně nastaveny, pro venkovskou oblast je nereálné naplnit podmínku vzniku 
požadovaného počtu pracovních míst. Změní se něco v úpravě podmínek na rok 2018?

O. Pergl – program MPO – mají v plánu úpravu podmínek „brownfields“ – předchozí výzva 
nebyla naplněna

R. Loučková Kotasová – jsou pravidla podpory brownfields koordinována napříč všemi 
ministerstvy? Pro podnikatele a veřejný sektor? Aby bylo jasně vymezeno, co je pro koho?

O. Pergl – ano schází se skupina i s MPO – letos by mělo být schváleno vládou – MPO řeší 
brownfields pro podnikatelské využití, MMR řeší brownfields pro nepodnikatelské využití, 
MZ řeší brownfields pro zemědělce, MŽP bude řešit asanace pozemků po brownfields.

R. Loučková Kotasová – ministryně zmínila a slíbila, že má v plánu sjednotit a sloučit 
národní dotační tituly tak, aby odpovídaly „bílým místům“ z RAPů – tušíte, zda to budou již 
pravidla pro příští rok?

O. Pergl – pro r. 2019 tato pravidla určitě nebudou – je přes 300 titulů, ale budeme se 
snažit pro další roky

Mgr. Barbara Steinzová informovala o nově vyhlášených výzvách v IPRÚ Liberec- Jablonec a 
o podaných a schválených projektech. Města IPRÚ jsou na tom lépe něž města ITI. 

p. Tulpa – zeptal se na projekty týkající se vzniku sociálních podniků

B. Steinzová – ano, jsou to menší projekty cca 1 mil. Kč – prádelna a čistírna – zaměstnanci 
jsou postižení lidé – projekty rozšiřující jejich činnosti či zakládají nové sociální podniky –
např. neziskovka Aktivní život o.p.s.

5. Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) 
Mgr. Barbara Steinzová, IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
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R. Loučková Kotasová – je možné předložit do IPRÚ krajský „transformační“ projekt?

B. Steinzová – ano, počítáme s tím, ale je potřeba urychlit čerpání, je zapotřebí urychlit 
přípravy projektů

p. Tulpa – bude podzimní výzva pro školy?

B. Steinzová – ano, počítá se s touto výzvou na podzim

M. Otta – IPRÚ si mohou vyměňovat alokace, přepustil nějakou část Liberec?

B. Steinzová – nevyměňujeme si peníze, spolupracujeme na indikátorech, zatím s tím 
nepočítáme. Možná příští rok.

J. Doubnerová informovala o tom, že všechny MAS mají schválené strategie. Dále hovořila o
vyhlášených výzvách SCLLD v programových rámcích IROP, OP Z, PRV. Bohužel se u všech 
programů změnily výzvy a formuláře, MAS musí vše upravovat. Pozitivní je, že nejrychlejší 
MAS mají již schválené projekty konečných žadatelů (schválení závěrečného ověření 
způsobilosti na ŘO) – OP Z, IPRÚ.

Plnění milníků – LAG Podralsko jediný pravděpodobně naplní milníky z IROP a PRV k roku 
2018, ostatní MAS něco nestihnou a milníky nejsou schopny naplnit jednak z důvodu 
zpoždění administrace žádostí, jednak evidují nižší zájem žadatelů než očekávaly během 
přípravy strategií (dříve nebo paralelně vyhlašované výzvy ŘO, podmínky výzev nevhodné 
pro žadatele z venkovských oblastí).

Dále informovala o možnosti rozšíření SCLLD o programový rámec OP ŽP (opatření 4.3.2 
Realizace ÚSES, 4.3.5 Protierozní opatření, 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní 
zeleně v obcích nad 500 obyv.). Školení z MŽP, pro MAS je to administrativně náročné a 
většina MAS své strategie nerozšíří.

Jedinou MAS, která programový rámec OPŽP připravuje, je MASIF. Je to díky zřízení 
Pracovní skupiny LK „Vláhové poměry Frýdlantska“. MASIF může připravit programový 
rámec a protierozní opatření – budou relevantní podklady potřebné pro rozšíření strategie.
Celkový dojem z přístupu MŽP – pouští opatření, kde nenaplňuje samo, ale neupravuje 
podmínky, které by žadatelům přes MAS zjednodušily přístup.

Střednědobá evaluace běží (podklady za období k 31.12.2018, vlastní evaluace během 
2019), spolupráce s RSK LK a ORREP KÚLK.

MAS – přípravy na období 2021+, Strategie rozvoje ČR a pozice venkova.

Infirmovala o vzniku databáze projektů ve spolupráci s KÚ LK.

6. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
PhDr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko z.s.
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M. Otta – některá témata již byla projednána na NSK minulý týden. Vypadá to, že IROP 
nesníží tlak na plnění milníků a trvá na jejich plnění. Je řada iniciativ k přípravě nového 
období a i na našem jednání budou informace o přípravě nového období. Jak se připravují 
MASky?

J. Doubnerová - výhledy do příštího období nejsou MAS schopny poskytnout, mají dost 
práce s tímto obdobím, pokud to bude vypadat jako toto období – tedy byrokratická zátěž 
(4 různá pravidla a odlišné přístupy a požadavky jednotlivých ŘO), tak MAS raději nechtějí IS 
realizovat.

MAS požadují schválení usnesení RSK:

Usnesení č. 2/1/2018

1) RSK na podnět KS MAS požaduje výrazné zrychlení administrativních procesů na straně 
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v souvislosti s potvrzováním znění 
Fichí před vyhlašováním Výzev MAS (a vyhýbání se nepodstatným připomínkám k 
nastavení preferenčních kritérií, které zdržují celý proces). 

2) RSK na podnět KS MAS vyzývá ŘO IROP a ŘO PRV ke snížení tlaku na plnění finančních 
milníků u Strategií CLLD s ohledem na výrazný časový posun jejich schvalování a spuštění 
implementace v důsledku dlouhých lhůt na straně těchto ŘO. 

3) RSK vyzývá jednotlivá ministerstva včetně Národního orgánu pro koordinaci ke 
zveřejnění postupů a stanovení návrhů priorit ČR (včetně podpory rozvoje venkova) a 
využití integrovaných nástrojů, (CLLD, ITI,…) po roce 2020 včetně zajištění transparentní 
informovanosti a aktivního zapojení územních partnerů v RSK do přípravy ČR a regionů 
na období 2021+. 

Schváleno konsenzem.

P. Bureš prezentoval Výroční zprávu RSK LK 2017 – shrnul činnosti RSK a jejích pracovních 
skupin v roce 2017, nastínil analýzu rizik činnosti RSK, dobrou praxi RSK v roce 2017, 
náměty a činnost sekretariátu RSK v roce 2018.

Z. Kapalínová prezentovala Zprávu o hodnocení plnění RAP – sběr dat, vyhodnocení 
výstupů z Databáze 2020 LK, z Monitorovacího systému 2014+, závěry z analýz.

Usnesení č. 3/1/2018

Regionální stálá konference schvaluje podobu Výroční zprávy Regionální stálé konference 
Libereckého kraje a Zprávy o hodnocení plnění RAP za rok 2017 platné ke dni 19. 3. 2017.

7. Informace o činnosti sekretariátu RSK
Ing. Přemysl Bureš, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
Ing. Zuzana Kapalínová, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
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Schváleno konsenzem.

P. Bureš informoval, o tom, že v termínu 23. – 30.1.2018 proběhlo hlasování per rollam 
k vymezení území pro realizaci Místních akčních plánů a jejich oprávněných žadatelů u dvou 
MAP.
Dále zástupci MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. žádají RSK o schválení územního vymezení MAP 
Tanvaldsko II.

Usnesení č. 4/1/2018

Regionální stálá konference schvaluje Územní vymezení MAP Tanvaldsko v podobě, jak jej 
předkládá k posouzení MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. ke dni 19. 3. 2018.

Schváleno konsenzem.

P. Bureš informoval o koordinování usnesení jednotlivých RSK při předkládání 
na ministerstva. Při větším počtu tematicky podobných usnesení bude vyvoláno přímé 
jednání. Na základě usnesení č. 8/12/2018/RSK kraje Vysočina, kde byl identifikován stejný 
problém v 7 krajích, který byl vyřešen na 9. NSK, je navrženo připojit se k tomuto usnesení, 
abychom se mohli v budoucnu účastnit případných jednání.

Usnesení č. 5/1/2018

Regionální stálá konference se připojuje k usnesení 8/12/2018/RSK kraje Vysočina: 

RSK LK žádá MMR, aby prodloužilo termín ukončení příjmu žádostí o podporu v 70. výzvě 
IROP do 31. 12. 2021, případně vyhlásilo novou výzvu pro SC 1.1 IROP s termínem ukončení 
příjmu žádostí o podporu do 31. 12. 2021.

Schváleno konsenzem.

12:55 hodin – odešel p. Tulpa

M. Otta informoval o 9. zasedání NSK, které se konalo ve dnech 14. – 15. 3. 2018 
v Jindřichově Hradci. První den proběhlo setkání krajů a jednání jednotlivých komor. Druhý 
den bylo plenární zasedání - kde se jednalo o tvorbě SRR ČR a Akčním plánu k SRR ČR, 
nových NDT, výstupech z jednání o bílých místech a bariérách čerpání, vypořádání usnesení 
RSK, přípravě kohezní politiky ČR 2021+.

Politika soudržnosti po r. 2020 – MMR ČR už představuje pozici ČR v Bruselu, 26. 3. 2018 se 
koná 2. kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti.

Tvoří se Národní koncepce realizace politiky soudržnosti, v rámci které vzniká analýza, která 
se zaměřuje na témata a priority ČR, my si hlídáme priority krajů. NKRPS obsahuje 9 témat 
a 3 průřezová témata – nebude opět samostatně téma „cestovní ruch“.
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EU by chtěla snížit počet témat, které bude podporovat (teď je jich 11, bude jich 5, ale 
budou širší – tematická koncentrace), ostatní potřeby podpory budou řešeny z národních 
zdrojů.

Žádný nový dokument z EU pro nové období nebude, vše bude promítnuto ve dvou 
základních dokumentech:

1. Víceletý finanční rámec EU –bude zveřejněn 2.5.2018 a určí, kolik peněž půjde na 
kohezní politiku a kam bude zacílena.

2. Nařízení EU – legislativní rámec, bude zveřejněn 29.5.2018 P. Bureš informoval, že z 
jednání o Bílých místech v ESIF vyplynulo následující:

 OPVVV – doplnění klíčových kompetencí – sklářské vzdělávání v LK

 IROP – Sociální bydlení – udržitelnost projektu

 OPPIK – Program Nemovitosti – zohledňují územní dimenzi (záleží, kde nemovitost 
leží), Program Vysokorychlostní internet

Dále jsou Bílá místa, která nemají žádný zdroj financování.

V současné době probíhá projednávání bílých míst a a bariér v čerpání s resorty. Druhé 
kolo jednání proběhne v květnu 2018.

Monitoring čerpání z MS 2014+ bude připraveno pro příští jednání RSK.

13:10 hodin – odešla p. Mlejnková

8. Pracovní skupina INOVACE
Ing. Vladimír Pachl, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

V. Pachl - ve své prezentaci informoval o hlavních událostech a aktivitách PS Inovace. Dne 
21. 2. 2018 proběhlo 6. jednání Rady vědy, výzkum a inovace, kde byly hodnoceny 
asistenční vouchery LK. Dále informoval o aktualizaci krajské RIS3 2018+ a průběhu 
terénních šetření firem v LK s inovačním potenciálem, dále o aktualizaci Akčního plánu RIS3 
– nově zařazené projekty. Představil návrh nové struktury dotačních titulů - Inovační 
vouchery, Startovací vouchery, Realizační vouchery, Stáže studentů ve firmách a další 
náměty, které jsou zatím rozpracovány. Na závěr seznámil členy s plánem aktivit projektu
Smart akcelerátor LK na rok 2018.

13:20 hodin - odešel P. Černý

L. Ptáková krátce informovala o aktivitách PS Vzdělávání, pracovní skupina má další setkání 
26. 3. 2018. 

9. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
Mgr. Lucie Ptáková, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK
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L. Ptáková představila proběhnuvší vzdělávací aktivity v rámci projektu KAP LK: „Konference 
ke čtenářské gramotnosti“, workshop „Robotika pro střední školy“, konference „Společně a 
jednoduše“.
Členové byli seznámeni s evaluací naplňování cílů KAP LK I.

Do výzvy OP VVV 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I. - Liberecký kraj 
předložil projekt NAKAP LK I. a získal dotaci, projekt byl schválen s minimálním krácením, je 
to měkký projekt (krácení bylo markantní u pozice konzultant PPP). V červenci a srpnu se 
bude tvořit tým pro tento projekt. Další informace pro RSK budou v září.

Výzva IROP (v současné době nejsou známy konkrétní informace) – info p. Pešek z MMR.
Výzva bude svázána s KAP a schválena s PS Vzdělávání a RSK LK (záměry se musí zapsat do 
KAP a projít schvalovacím kolečkem). Informace nejsou známy v předstihu a pak je velmi 
málo času na vlastní realizaci projektů.
Výzva bude určena školám samostatně zřízeným pro žáky se zdravotním postižením (podle 
§ 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.), dále pedagogicko-psychologickým 
poradnám a dále speciálně pedagogickým centrům.

R. Loučková Kotasová – jaké jsou alokace pro kraje?

L. Ptáková – alokace by měly být přímo úměrně velké velikostem krajů

M. Otta – probíhají jednaní ohledně budoucnosti KAP a MAP v následujícím období?

L. Ptáková – náš projekt je na 6let a máme za sebou 2,5 roku – v současné době 
komunikujeme, co se bude dít v následujících 3 letech, což je 2. fáze, nikoliv o následujícím 
programovém období.

R. Loučková Kotasová – požádala MMR, aby předal informace kolegům ohledně toho, aby 
co nejdřív byly k dispozici informace k připomínkování výzvy.

14:07 hodin - odešla R. Loučková Kotasová

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

D. David informoval o činnostech PS Cestovní ruch. Pracovní skupina hodnotila projekty, 
které byly předloženy do národního programu podpory cestovního ruchu. Za LK byly 
hodnoceny 2 žádosti (Město Lomnice nad Popelkou, Město Jilemnice) – oba projekty jsou 
v souladu se strategickými dokumenty LK.

Na konci listopadu 2017 byla vyhlášena výzva z ministerstva pro 3 aktivity, následující den 
bylo možné podávat projekty do této výzvy. P. David se pozastavil nad tím, že pro 
ministerstva neplatí shodná pravidla jako pro ostatní instituce a nemusí zveřejnit své výzvy 
30 dní dopředu. V takové situaci není mnoho času pro přípravu projektů.
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Marketing – nebyly vyhlášeny výzvy – snad v březnu 2018, ale zatím nejsou informace.

R. Loučková Kotasová – reakce z MMR?

O. Pergl – podmínky byly stejné, takže by neměl být takový problém, i přes to, že výzvy 
nebyly 30 dní dopředu zveřejněny.

D. David – proč se hodnotí soulad jen některých projektů, resp. subjektů? Buď hodnoťme 
všechny projekty všech subjektů, ale i podnikatele! Nebo žádné.

O. Pergl – předá info kolegům odboru CR – proč se nehodnotí všechny projekty?

M. Otta – rozdíly ve vyhlašování výzev mohou být z toho důvodu, že každý poskytovatel se 
řídí jiným zákonem - kraj a obec se řídí malými rozpočtovými pravidly z. č. 250/2000 Sb., 
stát z. č. 218/2000 Sb. velká rozpočtová pravidla.

11. Různé

Příští 15. jednání RSK proběhne 27. června 2018 od 13 hodin.

Pro sekretariát RSK LK nebyly uloženy žádné úkoly nad rámec jejich povinností.

Závěr a diskuze

M. Otta všem poděkoval za účast a ukončil 14. jednání RSK.

14:00 ukončeno jednání.

Příloha: Prezenční listina 

Zapsala: Ing. Zuzana Kapalínová

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/2018

.


