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Vážená paní hejtmanko, 

 

   

  reaguji na Váš dopis ze dne 4. října 2016, č. j.: 147001/2016/KUSK, kterým mi 

předáváte podněty pro 5. zasedání Národní stálé konference. Zaslané podněty byly schváleny 

Regionální stálou konferencí pro území Středočeského kraje (dále jen „RSK SČK“) na svém 

5. korespondenčním hlasování dne 30. září 2016. 

  Zmíněný dopis byl doručen na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“)  

až po datu konání 5. zasedání Národní stálé konference (dále jen „NSK“), proto Vámi předané 

podněty nemohly být v rámci konference zařazeny do programu a nebyly vypořádány. 

V souvislosti s tímto si Vám dovoluji níže zaslat reakci na zmíněné podněty prostřednictvím 

tohoto dopisu. 

  Usnesením č. 7 (KH/2016/RSK) RSK SČK žádá navýšení alokací národních dotačních 

titulů pro oblast podpory základních a mateřských škol (MŠMT – Fond rozvoje kapacit 

mateřských a základních škol, MF – Podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny základních škol v okolí velkých měst). 

  V návaznosti na zmíněné doručení tohoto podnětu po termínu konání 5. zasedání NSK 

MMR konzultuje navýšení alokace národních dotačních titulů pro oblast podpory základních 

a mateřských škol s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. O výsledcích budete 

informováni nejpozději na příštím zasedání NSK, které je předběžně stanoveno  

na březen 2017. 

  Dále RSK SČK svým usnesením č. 8 (KH/2016/RSK) RSK SČK vyjadřuje 

nespokojenost s úrovní poskytovaných služeb Centra pro regionální rozvoj České republiky 

(dále jen „CRR“) žadatelům, a to z hlediska konzultací a připravenosti pracovníků CRR 

poskytovat detailní informace k jednotlivým výzvám IROPu, včetně dodržování harmonogramu 

při kontrole žádostí o podporu.  

   

 



 

 

 

  CRR řídí, monitoruje a vyhodnocuje průběh výkonu delegovaných činností  

na jednotlivých pracovištích. Souběžně získává i přímou zpětnou  vazbu z jednotlivých krajů  

od potenciálních žadatelů prostřednictvím dotazníkových šetření, a to jak systematicky na všech 

seminářích v daném území, tak ad hoc prostřednictvím dotazníkových šetření mezi cílovými 

skupinami, na které je konzultační činnost zaměřena. U žádné z těchto aktivit nemá CRR 

takovou zpětnou vazbu, která by se shodovala s informace uvedenými v usnesení RSK SČK. 

Nadále jsme otevřeni komunikaci v této věci, a pokud má RSK SČK konkrétní poznatky,  

se kterými můžeme dále pracovat, velice rádi se s nimi seznámíme. Trvale pracujeme  

se zpětnou vazbou od našich partnerů, pokud je poskytnuta ve formě, která umožňuje její 

zpracování a aplikaci následných opatření. 

      Dále pak RSK SČK usnesením č. 9 (KH/2016/RSK) vyjadřuje nespokojenost 

s připraveností čerpání z ESI fondů, omezenou možností konzultací, a dále se změnami znění 

podmínek v již vyhlášených výzvách. 

       V souvislosti s připraveností čerpání z ESI fondů lze uvést, že MMR přispívá především 

ke zjednodušení implementace fondů EU v ČR v období 2014-2020, a to prostřednictvím 

odstraňování právních bariér a překážek implementace či sjednocováním a harmonizací 

pravidel (jednotné metodické prostředí), vč. elektronizace administrace projektů. MMR mj. dále 

provádí analýzy jednotlivých výzev a na základě získaných údajů se snaží nacházet cesty  

ke zjednodušování a ty implementovat do jednotného metodického prostředí. Ohledně změn 

podmínek v již vyhlášených výzvách jsou řídicí orgány upozorňovány, že vyhlášené výzvy,  

resp. navazující dokumentace k výzvě, by se v zásadě měly měnit co nejméně. Nicméně 

v některých případech je možné (zejména v předem neočekávatelných případech) výzvu 

upravovat (přesná pravidla pro změnu výzev a zakázané změny jsou vydefinovány 

v Metodickém pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů).  

 Problematika řízení výzev či komunikace řídicích orgánů/zprostředkujících subjektů vůči 

příjemcům je pak ze strany MMR dlouhodobě sledována v rámci Integrovaného systému řízení 

rizik. Zjištěná pochybení jsou dále řešena s řídicími orgány na jednání zesíleného řízení rizik  

a následně jsou ve spolupráci s nimi navržena opatření k eliminaci daných problémů. MMR 

rovněž usiluje o zvýšení informovanosti žadatelů/příjemců prostřednictvím zastřešujících 

internetových stránek www.dotaceeu.cz. Dále MMR sbírá podněty od žadatelů v rámci 

Oponentní skupiny pro jednotné metodické prostředí, přičemž právě tyto podněty představují 

cennou zpětnou vazbu, se kterou MMR dále pracuje.  

  

 

 

 

 

 

http://www.dotaceeu.cz/


 

 

 

 

 

 Vážený pane hejtmane, velice mě těší aktivní přístup RSK SČK k problematice čerpání 

evropských prostředků v tomto programovém období. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi 

podnětná. Věřím, že tato vzájemná spolupráce pozitivně ovlivní další vývoj čerpání finančních 

prostředků z Evropských strukturálních investičních fondů.   

 

S poděkováním za spolupráci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní 

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová 

hejtmanka  

Středočeský kraj 

Zborovská 11  

150 21 Praha 5 

 

Za správnost: Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky 

  


