
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Hradec Králové, 5. září 2017

Národní stálá konference

Komora regionální



Program

13:00 – 13:30 Úvod

13:30 – 14:00 Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci územní dimenze

14:00 – 14:20 Aktualizace RAP

14:20 – 15:00 Reakce na usnesení RSK z období března až srpna 2017 

15:00 – 16:15 Doporučení RSK pro její další činnost

16:15 – 16:30
Různé
Shrnutí závěrů



Úvod

Klára Dostálová



Zpráva o uplatňování SRR

• Zpracování a její struktura dle zákona 248/2000 Sb.

• Hlavní závěry:

» Nedostatečná pozornost pro naplňování některých opatření SRR ČR 14-20

» Hodnocení regionálních rozdílů

• Pouze u vybraných ukazatelů dochází přibližování se ekonomikám hospodářského rozvoje (Rakousko, Německo), 
naopak velmi dobré postavení v rámci V4

• Hlavní motor sbližování: Praha a Středočeský kraj, Jihovýchod

• Zbylé regiony ztrácejí nebo stagnují

• ČR má tendenci zaujmout specifickou semiperiferní polohu v rámci EU

• Na úrovni krajů nedochází k zásadnímu zvyšování regionálních rozdílů

• Státem vymezené a podporované regiony SO ORP – stagnace, nedochází k přibližování, může dojít k ohrožení 
rozvoje těchto regionů (selektivní migrace, oslabování lidského kapitálu

» Neaktualizovat SRR ČR 14-20, příprava nové SRR ČR 21+

» Nadále se věnovat metodické podpoře, komunikaci s partnery, evropským a světovým trendům, 
nevyřešeným problémům



Zásady urbánní politiky

• Cíl: Sjednotit přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst

• Aktualizace schválena vládou v červenci 2017, platnost do 2023

• Do aktualizace byla zapojena pracovní skupina složená ze zástupců vybraných měst 
(SMO ČR, SMS ČR), zástupci NS MAS ČR, Asociace krajů ČR a relevantní rezorty

• Promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst (včetně mezinárodního 
kontextu)

• Využití pro nastavení SRR21+

Strategický a integrovaný 
přístup k rozvoji měst

Polycentrický rozvoj 
sídelní soustavy

Zajištění implementace 
Nové městské agendyPodpora rozvoje měst 

jako pólů rozvoje území

Péče o městské životní 
prostředí



Podpora obslužnosti venkova

• Vybrané problémy venkova
» Nedostatečná daňová výtěžnost malých obcí v porovnání s jejich rozvojovými potřebami a 

stavem obecního majetku

» Neudržitelnost/nerentabilnost komerčních služeb (maloobchod)

» Nedostatečný přístup k základním veřejným službám (sociální služby, zdravotnictví, školství) 

• Doposud provedené kroky
» MMR si nechalo zpracovat výzkumný projekt vytvářející metodiku „Standardy dostupnosti 

veřejných služeb“ pro účely územního plánování – metodika má pro další aktéry územního 
plánování (kraje a obce) doporučující charakter

• Další postup
» Pod Ministerstvem vnitra vznikne pracovní skupina zaměřená na řešení dostupnosti veřejných 

služeb na venkově --- výstupy pracovní skupiny budou promítnuty do Strategie regionálního 
rozvoje ČR 2021+ 



Podpora rozvoje regionů 2019+

• Pracovní verze: konec září 2017

• Vstupy: RAP, SRR 14-20, příprava SRR21+

• Příklady potřeb území vztahující se k MMR

» Lokální dopravní infrastruktura (parkoviště, mosty, místní komunikace)

» Cestovní ruch (turistické cyklostezky)

» Infrastruktura veřejných služeb (hřbitovy, chodníky, veřejná prostranství, obecní úřady)

» Bydlení (infra pro výstavbu, senioři, bezbariérové vstupy, revitalizace sídlišť)



NPPCR – podněty ke změnám

• Evidujeme a řešíme

» problematika finančního zdraví směrem ke změkčení podmínky kladného výsledku hospodaření 

(v této věci proveden průzkum u destinačních společností)

» délka existence žadatele (min. 1 rok činnosti)

» možná aktualizace podporovaných aktivit

» aktualizace procesu výběru dodavatelů (prověření možnosti zavedení soutěže o návrh a úpravy 

poměru hodnotících kritérií – subjektivní: objektivní)

• Výzva pro rok 2018 plánována na poslední čtvrtletí 2017



Metodické a koordinační aktivity MMR 
v rámci územní dimenze

Radana Leistner Kratochvílová



Zpráva o plnění územní dimenze

• Zaregistrované žádosti: 284,3 mld. Kč

• Schválené / realizované projekty: 37,4 mld. Kč

• Ukončované projekty: 70,3 mil. Kč (převážně OP PIK)

• Hlavní závěry
» Výzvy až na výjimky v souladu s NDÚD (2015: 156 mld. Kč, 2016: 184 mld. Kč)

» Výzvy zacílené i nad rámec NDÚD – OP Zaměstnanost

» Prozatím bez integrovaných projektů

» Nízká alokace zrealizovaných projektů (odpovídá stavu celého programového období)

» Potřeba v MS14+ konkretizovat místo realizace

» Největší částka schválených projektů s ÚD řešící dopravní dostupnost



Zpráva o plnění územní dimenze

Typ územní dimenze Zaregistrované žádosti Schválené žádosti

dopravní dostupnost 46,114 13,094

pro rozvoj měst a jejich zázemí 90,968 2,998

zaměřená na oblast životního prostředí 13,532 5,229

pro řešení problémů v oblasti trhu práce a podnikání 101,929 6,690

pro řešení sociálního začleňování 13,577 5,556

v oblasti sociální a vzdělávací sféry 11,986 2,298

jinak vymezená 4,888 0,994

pro rozvoj venkova 1,345 0,563

celkem 284,339 37,422



Dobrá praxe RSK

• Informování aktérů v území
» Webové stránky – výstupy RSK i PS, avíza o výzvách a dění v regionu

» Pořádání seminářů 

• RSK OLK, KHK, SČK, LBK – spolupráce s ŘO či dalšími aktéry v území 

• RSK LBK – seminář „Dobrá praxe jako inspirace – příklady úspěšných projektů měst a obcí“

» Konference „Příležitost pro region – Co nového po roce 2020“

• PR Regionální stálé konference
» Prezentace prostřednictvím webu a medií

» Vlastní publikace – RSK KHK: 

» Letáky a plakáty RSK

» Loga



Dobrá praxe RSK

• Sběr projektových záměrů
» Databáze projektů a online sběr s možností editace a komunikace – menší zátěž pro aktéry 

v území

• Spolupráce s územními partnery 
» SMO ČR: Dotazník pro obce a města k budoucí kohezní politice

• Společná setkání pracovních skupin (města + venkov)

• Využití RSK a jejích pracovních skupin při přípravě krajských strategií

• Sběr podnětů a bariér
» Opatření ke zrychlení procesu hodnocení CLLD

» Rozdělení opravitelných a neopravitelných kritérií v IROP

» Od léta 2016 je zrušeno dokládání průzkumu trhu jako povinná příloha a zjednodušena příloha rozpočet (IROP)

» NDT místní komunikace

» Navýšení „kotlíkových dotací“



Setkání s partnery

• Pravidelná setkání se sekretariáty RSK 

• Setkání s ŘO a územními partnery

• Setkání se „strategickými“ odbory krajů
» SRR21+

» Budoucnost RSK a doporučení k jejich činnosti

• Setkání s akademickou sférou
» SRR21+



Způsob řešení bílých míst

• Uskutečněné kroky

» Získání informací z území

» Komunikace s poskytovateli NDT (ověření bílých míst)

» Doplnění informací od RSK

• Další kroky

» Individuální setkání s poskytovateli NDT (proběhlo s MK)
• Bílá místa i bariéry čerpání

• Výstupy z aktualizovaných RAP

• Obdobně budou řešeny podněty s řídicími orgány



Usnesení NSK-5/2017 

Národní stálá konference 

I. doporučuje resortům zohlednit územní dimenzi v dotačních titulech 
a zveřejňovat informace o podpořených projektech v IS CEDR III 
v dostatečném detailu, aby bylo možné územní dimenzi z národních 
dotačních titulů monitorovat a vyhodnotit.

Plněno částečně



Procesní evaluace územní dimenze

• Součástí evaluačního plánu Dohody o partnerství

• Ověření nastavení a funkčnosti procesů koordinace ÚD

• Potřeba spolupráce všech partnerů

• Termín realizace 3Q 2017 – 1Q 2018

• Oblasti
» Metodické nastavení územní dimenze

• Národní dokument k územní dimenzi (systém koordinace, vymezení ÚD programech, monitoring

» Koordinace naplňování územní dimenze
• Funkčnost systému koordinace ÚD

» Interní postupy



Usnesení NSK-xx/2017 

Národní stálá konference 

I. doporučuje členům NSK aktivně se zapojit do procesu evaluace územní 
dimenze a integrovaných nástrojů.



Aktualizace RAP

Ondřej Pergl



Aktualizace RAP

• Minimálně ve 2letém intervalu 

• Jednotná struktura – projednána se sekretariáty RSK i řídicími orgány

• Uživatelsky přívětivější databáze pro sběr projektových záměrů

• Důraz na argumentaci požadavků

• Využití především při přípravě AP SRR, věcné a územní zacílení ESIF

• Pracovní verze k 31. 7. 2017



Aktualizace RAP – evropské zdroje

Program 2018 2019 2020+ Celkem

IROP 60 392    28 996    19 288    108 626    

OP D 19 368    33 922    38 500    91 840    

OP PIK 10 174    9 275    6 112    25 681    

OP VVV 16 826    10 732    9 415    36 973    

OP Z 6 502    5 325    3 186    14 952    

OP ŽP 21 920    14 206    10 648    46 652    

PRV 732    870    494    2 096    

Celkem 135 914 103 324 87 643 326 820   



Aktualizace RAP – národní zdroje

• Nároky na stávající dotační tituly: 50 mld. Kč 
» Krajské  silnice

» Kulturní památky

» Sportovní infrastruktura

• Požadavky na nové dotační tituly: 18 mld. Kč
» Obnova, rekonstrukce, zabezpečení a materiální dovybavení základních a mateřských škol

» Sportovní a společenské vyžití především pro mládež, koupaliště

» Turistické cyklotrasy

» Podpora bytové výstavby, zasíťování obecních pozemků



Usnesení NSK-xx/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí výstupy z pracovních verzí aktualizovaných regionálních akčních 
plánů,

II. ukládá sekretariátu NSK 
a. projednat s příslušnými resorty a RSK výstupy RAP v podobě identifikace bílých míst a bariér 

čerpání z národních zdrojů, T: 31. 12. 2017

b. projednat s příslušnými řídicími orgány a RSK výstupy RAP v podobě bariér čerpání 
a případných doporučení pro věcné i územní zacílení výzev. T: 31. 12. 2017



Zpětná vazba na usnesení RSK

Zástupci RSK a ŘO



Postup poskytnutí zpětné vazby

• Usnesení NSK
» doporučeno ŘO poskytnout zpětnou vazbu zpravidla do 1 měsíce

» doporučeno RSK odůvodnit své potřeby

• Zlepšení monitorování usnesení RSK = stanovení jednotného postupu

• Monitorovací tabulka na webu územní dimenze

RSK člen NSK 
(kopie SNSK)

RSK 
(kopie SNSK)

RSK
člen1 + člen2 

+ člen3…
(kopie SNSK)

SNSK
(kompletace)

RSK 
(kopie ŘO)

Usnesení 
pro 1 člena

Usnesení pro 
více členů



Usnesení NSK-4/2017 

Národní stálá konference 

I. doporučuje regionálním stálým konferencím konkrétně odůvodnit 
potřeby / požadavky území, aby byla vedena věcná diskuze o možném 
vypsání nových dotačních titulů či úpravách stávajících.



Usnesení NSK-7/2017 

Národní stálá konference 

I. vyzývá řídicí orgány k poskytování zpětné vazby na podněty RSK 
a poskytování informací o využití výstupů mapování RSK, a to zpravidla 
do 1 měsíce od obdržení podnětů či výstupů od sekretariátu NSK.



Usnesení RSK Jihomoravského kraje

• Usnesení č. 6/17/RSK 11 

» RSK JMK žádá řídící orgán Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), aby v rámci 
připravovaných výzev zaměřených na podporu vytápění byly na prvním místě podporovány 
plynové kotle, tepelná čerpadla a využití solární energie a až na druhém místě spalování 
biomasy.

• Usnesení č. 7/17/RSK 11 

» RSK JMK žádá řídící orgán OP ŽP, aby dle možností OP ŽP došlo k navýšení alokace prostředků 
o 6 % (tedy celkově na 10 %) pro JMK s cílem zajištění financování Dotačního programu na 
výměnu kotlů v JMK.

• Usnesení č. 8/17/RSK 11 

» RSK JMK žádá řídící orgán OP ŽP, aby v rámci připravovaných výzev zaměřených na podporu 
výstavby a rekonstrukce kanalizačních soustav dotoval všechny kanalizační soustavy od 300 EO 
pouze za podmínky instalace III. stupně čištění při zpřísnění norem vypouštěného P na 2 mg/l 
u ČOV do 5 000 EO a 1 mg/l u ČOV nad 5 000 EO, krátkodobě pak do 5 mg/l.



Usnesení RSK Královéhradeckého kraje

• Usnesení 3/2/2017/RSK

» RSK KHK vyzývá vyhlašovatele národních dotačních titulů, aby pro další období větší měrou 
zapracovali požadavky na úpravy podmínek pro vyhlašování národních dotačních titulů 
(NDT) a nastavili tak dotační podporu dle reálných potřeb území, jenž jsou jim poskytovány za 
RSK prostřednictvím sekretariátu NSK (např. mapování absorpční kapacity, mapování potřeb 
území, identifikace bariér čerpání, výstupy RAP apod.). Důvodem této výzvy je, aby národní 
dotační programy byly efektivně využity a aby nastavené podmínky lépe reagovaly na 
specifické potřeby území. RSK vyzývá vyhlašovatele a poskytovatele národních dotací, aby 
výrazněji zapojili regiony do upřesnění zaměření NDT i následného hodnocení žádostí. 

Jako jednu z možností RSK doporučuje zvážit posílení kompetencí a navýšení rozpočtu 
územně samosprávných celků či území pokrytých integrovanými nástroji, jedná se o finanční 
prostředky NDT, určených pro podporu území v souladu s nastavenými národními dotačními 
podmínkami reagující na specifické potřeby území.



Usnesení RSK Středočeského kraje

• Usnesení 1-10/2/2017/RSK

» RSK po projednání schvaluje podnět PS Venkov pro NSK týkající se výzev MŽP

• výzva č. 11/2016 1.3.B Domovní čistírny odpadních vod (národní dotační zdroj) –
navrhujeme upravit znění výzvy tak, aby oprávněným příjemcem podpory byly i fyzické 
osoby coby vlastníci dotčených nemovitostí a bylo by umožněno vícezdrojové financování 
(možnost kofinancování ze strany obce),

• u OP ŽP v rámci specifického cíle 1.1 (výstavba kanalizací) navýšit limit nákladovosti až do 
130 tis. Kč/1 ekvivalentního obyvatele (ale nikoliv definovaného jako trvale bydlícího 
obyvatele), případně limit nákladové efektivnosti zrušit.



Usnesení RSK Středočeského kraje

• Usnesení 2-10/2/2017/RSK

» RSK po projednání schvaluje podnět pro NSK, kterým vyjadřuje nespokojenost s úzkým 
vymezením cílových skupin, kterým je umožňována podpora v rámci současných národních 
dotačních titulů (NDT) pro podporu bydlení a navrhuje tyto cílové skupiny rozšířit o mladé 
ekonomicky aktivní lidi. Současná podoba NDT pro podporu bydlení je pro starosty obcí 
neperspektivní a neodráží představu většiny obcí současných požadavků pro rozvoj menších 
měst a sídel.

• Usnesení č. 6-11/2017/RSK

» RSK po projednání žádá MŠMT a MF ČR o řešení kritické situace nedostatečných kapacit 
mateřských škol ve Středočeském kraji prostřednictvím národního dotačního titulu na podporu 
výstavy mateřských škol.



Usnesení RSK Středočeského kraje

• Usnesení 9-12/2/2017/RSK

» RSK po projednání žádá ŘO OP PIK

• aby upravil platné znění programu Aplikace a programu Inovace tak, aby programy 
explicitně obsahovaly režim podpory nezakládající veřejnou podporu pro subjekty 
splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí,

• aby upravil platné znění programu Inovace tak, aby umožňovalo partnera projektu, 
organizaci pro výzkum a šíření znalostí, ze které transfer znalostí proběhne,

• o navýšení alokace programu Aplikace na 18 mld. Kč a o navýšení alokace programu 
Inovace na 12 mld. Kč, aby mohly být vyhlášeny min. ještě 2 výzvy.



Podněty RSK Moravskoslezského kraje

1. RSK MSK navrhuje na národní úroveň přenést podnět na realokaci prostředků IROP ze specifických 
cílů s nízkým zájmem ze strany potenciálních nositelů do níže uvedených oblastí, které se potýkají s 
nedostatkem finančních prostředků ve vztahu k absorpční kapacitě, která několikanásobně přesahuje 
finanční možnosti dílčích specifických cílů:

» 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

» 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

» 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

» 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

2. RSK MSK navrhuje na národní úroveň přenést podnět týkající se zapojení RSK do přípravy národních 
dotačních titulů s ohledem na skutečnost, že RSK pravidelně mapují absorpční kapacitu území a 
poskytují tak národní úrovni náměty na přípravu nových národních dotačních programů u oblastí, které 
nelze podpořit z operačních programů, a jsou pro rozvoj regionu podstatné.



Podnět RSK Olomouckého kraje

• PS Sociální oblast prostřednictvím RSK OK

» vyzvala ŘO OP Z, aby v rámci všech výzev zvážil možnost použít zjednodušené jednotkové 
vykazování u menších projektů (např. do výše 1 mil. Kč). Současný způsob vykazování je na úkor 
smyslu realizace těchto menších projektů,

» vyzvala ŘO OP Z obecně snížit administrativní zátěž při přípravě a při realizaci projektů,

» vyzvala ŘO OP Z, aby spolupracoval s RSK OK a jejími pracovními skupinami při nastavení 
podmínek výzvy, která bude navazovat na výzvu 71 příští rok. PS Sociální oblast RSK OK 
navrhuje uspořádat kulaté stoly s realizátory projektů před nastavením podmínek navazující 
výzvy.



Podnět RSK Ústeckého kraje

• Pracovní skupina Zaměstnanost při RSK Ústeckého kraje doporučuje Řídícímu orgánu OP 
Zaměstnanost důsledně identifikovat v monitorovacím systému MS 2014+ u jednotlivých žadatelů 
území dopadu předkládaných i implementovaných projektů až do úrovně NUTS 4.

Zdůvodnění

• V důsledku skutečnosti, že řada příjemců i žadatelů o podporu projektů v rámci OPZ uvádí 
v žádostech v monitorovacím systému MS2014+ jako dopad do území pouze Ústecký kraj, navazující 
analýzy neposkytují dostatečné informace o žádostech či implementaci podpory v území zejména na 
úrovni měst a obcí.  Tato skutečnost komplikuje zacílení podpor do území v letech budoucích.



Usnesení NSK-xx/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí zpětnou vazbu řídicích orgánů k vybraným usnesením RSK,

II. doporučuje členům regionální komory NSK postupovat při řešení usnesení RSK dle 
navrženého schématu.



Doporučení pro její další činnost NSK a RSK

Zita Kučerová



Usnesení Národní stálé konference č. NSK-10/2017

Národní stálá konference

• bere na vědomí doporučení RSK pro její další činnost

• ukládá sekretariátu NSK konkretizovat jednotlivá doporučení pro 
členy regionální komory NSK

• vyzývá členy regionální komory NSK ke zohlednění doporučení pro 
další činnost a informovat o provedených krocích na příštím 
zasedání NSK



Odpovědi sekretariátů RSK 
na doporučení



ČINNOST RSK

Stav činnosti RSK, březen 2017:

- probíhají pravidelná jednání RSK, funguje vzájemná komunikace členů RSK a jsou přijímány návrhy na společná stanoviska k

řešení problémů, funguje přenos informací zástupců nositelů ITI, IPRÚ a CLLD – prezentují se společné projektové záměry a

problematika čerpání z ESI fondů

Dle statutu RSK: „RSK informuje potencionální žadatele v regionu …o příležitostech, …prostřednictvím svých členů komunikuje 

a šíří pozitivní dopady evropské podpory …prostřednictvím NSK přispívá k pozitivní publicitě programů a projektů

Doporučení pro další činnost RSK, březen 2017:

 pokračovat v nastavené činnosti

 zintenzivnit aktivity dovnitř RSK – např. výraznější zapojování zástupců některých organizací v RSK

 zintenzivnit komunikaci některých členů RSK se svou členskou základnou (formulovat společné požadavky a stanoviska

členské základny k tématům jednání, zapojení do mapování absorpční kapacity)

 usilovat o zajištění kontinuity práce členů RSK a aktivní účast – práce členů RSK je poměrně komplexní a rozsáhlá a

vyžaduje relativně dobrou znalost fungování RSK, cílů a úkolů RSK



USILOVAT O ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY PRÁCE ČLENŮ

RSK A AKTIVNÍ ÚČAST

POKRAČOVAT V NASTAVENÉ ČINNOSTI

ZINTENZIVNIT AKTIVITY DOVNITŘ RSK – NAPŘ. 

VÝRAZNĚJŠÍ ZAPOJOVÁNÍ ZÁSTUPCŮ NĚKTERÝCH

ORGANIZACÍ V RSK

ZINTENZIVNIT KOMUNIKACI NĚKTERÝCH ČLENŮ

RSK SE SVOU ČLENSKOU ZÁKLADNOU

• členové RSK jsou žádáni o přenos informací na své 
členy, aktivita u členů nebo náhradníků je 
individuální dle projednávaného tématu v RSK, 

• na této aktivitě je nutné více pracovat

• informace přenáší více sekretariát RSK než členové
RSK

10 ANO  3 NE

13 ANO

• členové jsou sekretariátem vyzýváni zpětná vazba 

je minimální

• výrazně se zapojuje menší část členů RSK  případně 

se zapojuje převážně sekretariát

• většina členů je spíše pasivní

10 ANO  3 NE

12 ANO  1 NE

Reakce, proč ne

ČINNOST RSK



ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN RSK

Stav činnosti pracovních skupin RSK, březen 2017:

- jsou sestaveny a fungují PS dle potřebných témat v regionu

- v regionech pracují: PS vzdělávání, CR, Pakt zaměstnanosti, Smart region, Pro absorpční kapacitu v území,

Sociální oblast, Zaměstnanost, Venkov, Infrastruktura, Obce a města, Platforma MAPů, Vzdělávání, vysoké školy,

výzkum a vývoj, Doprava, Životní prostředí, Zdravotnictví a sociální věci, IT a veřejná správa atd.

- jsou sbíraný podněty z pracovních skupin pro RSK, pro ŘO OP, ministerstva

Dle Statutu RSK „Pro vedení debaty o jednotlivých tématech může RSK vytvořit dočasné pracovní skupiny ….“

Doporučení pro činnost pracovních skupin, březen 2017:

• pokračovat v nastavené činnosti (činnost pracovních skupin bude s přibývajícími aktivitami 

souvisejících krajských projektů významnější a aktivnější)

• nadále posilovat aktivitu členů PS, iniciovat podněty, diskuze, návrhy, podporovat šíření informací

• provázat a využít činnost tematických PS při tvorbě krajských koncepčních dokumentů 



POKRAČOVAT V NASTAVENÉ ČINNOSTI (ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN BUDE S PŘIBÝVAJÍCÍMI

AKTIVITAMI SOUVISEJÍCÍCH KRAJSKÝCH PROJEKTŮ VÝZNAMNĚJŠÍ A AKTIVNĚJŠÍ)

NADÁLE POSILOVAT AKTIVITU ČLENŮ PS, INICIOVAT PODNĚTY, DISKUZE, NÁVRHY, PODPOROVAT ŠÍŘENÍ

INFORMACÍ

PROVÁZAT A VYUŽÍT ČINNOST TEMATICKÝCH PS PŘI TVORBĚ KRAJSKÝCH KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ

13 ANO

13 ANO

8 ANO  5 NE

• kraj v současné chvíli nezpracovává žádný podobný dokument 

• doposud nebyla tato aktivita v pracovních skupinách zatím zahájena 

• do budoucna zvažujeme možnost zapojení 

Reakce, proč ne

ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN RSK



KOMUNIKACE V REGIONU A SPOLUPRÁCE RSK, 
PRACOVNÍCH SKUPIN A DALŠÍCH PLATFOREM

Dle Statutu RSK: „RSK …šíří pozitivní dopady evropské podpory a přispívá… k pozitivní publicitě programů a projektů“

Stav činnosti v oblasti komunikace v regionu a spolupráce RSK, březen 2017:

- Je navázána komunikace a spolupráce s partnery: zástupci CRR, Agentura pro podporu podnikání a investic, CzechInvest,

NÚV, NIDV, Eurocentra, Svaz obchodu a průmyslu, Agrární komora, pakty zaměstnanosti, rada hospodářské a sociální

dohody, mikroregiony a dobrovolné svazky obcí, ORP, POÚ, sítí MAS, …týmy projektů Smart Akcelerátor, týmy Krajských

akční plánů rozvoje vzdělávání a Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, výbory Zastupitelstva, komise Rady kraje

Doporučení v oblasti komunikace v regionu a spolupráce RSK březen 2017:

• pokračovat ve spolupráci se subjekty podílejícími se na implementaci ESI fondů v území a na komplexním 

regionálním rozvoji 

• rozšiřovat spolupráci RSK a PS s dalšími platformami

• dále navazovat a rozšiřovat partnerství RSK



DÁLE NAVAZOVAT A ROZŠIŘOVAT PARTNERSTVÍ RSK

POKRAČOVAT VE SPOLUPRÁCI SE SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍMI SE NA IMPLEMENTACI ESI FONDŮ V ÚZEMÍ

A NA KOMPLEXNÍM REGIONÁLNÍM ROZVOJI

ROZŠIŘOVAT SPOLUPRÁCI RSK A PS S DALŠÍMI PLATFORMAMI

13 ANO

• Do budoucna se plánuje další spolupráci 

8 ANO  5 NE

10 ANO  3 NE

KOMUNIKACE V REGIONU A SPOLUPRÁCE RSK, PS A DALŠÍCH PLATFOREM

Reakce, proč ne



KOMUNIKACE V REGIONU: ODBORNÉ, INICIAČNÍ SEMINÁŘE, KONFERENCE

Stav činnosti v oblasti pořádání seminářů, konferencí, březen 2017:

Jsou pořádány: tematické semináře pro územní partnery, pro žadatele, sociální podnikání, veřejná podpora, pro integrované

nástrojů, semináře po vyhlášení výzev ve spolupráci s ŘO apod., iniciační semináře pro odbornou veřejnost, cílené na zvýšení

absorpční kapacity průřezově nebo v dílčích tématech , semináře k realizaci projektů v rámci IROP (CRR), OP VVV (s důrazem

na MAP, KAP), OP Z, …

Doporučení v oblasti pořádání seminářů, konferencí březen 2017:

• pokračovat v nastavené činnosti

• navazovat a rozvíjet další kontakty s konkrétními pracovníky, osobní aktivní komunikaci a oboustranný 

přenos informací

• prezentovat úspěšně realizované projekty, konkrétní přínosy a dopady projektů (ve vazbě na územní 

dimenzi)

• vytipovat stěžejní oblasti pro rozvoj kraje 

• poskytovat poradenský a konzultační servis ze strany sekretariátu RSK

• ve spolupráci s ŘO připravit iniciační semináře na oblasti s nízkou absorpční kapacitou



VE SPOLUPRÁCI S ŘO PŘIPRAVIT INICIAČNÍ SEMINÁŘE NA OBLASTI S NÍZKOU ABSORPČNÍ KAPACITOU

POKRAČOVAT V NASTAVENÉ ČINNOSTI

NAVAZOVAT DALŠÍ KONTAKTY S KONKRÉTNÍMI PRACOVNÍKY, .. PŘENOS INFORMACÍ

PREZENTOVAT ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY, KONKRÉTNÍ PŘÍNOSY

VYTIPOVAT STĚŽEJNÍ OBLASTI PRO ROZVOJ KRAJE

POSKYTOVAT PORADENSKÝ A KONZULTAČNÍ SERVIS ZE STRANY SEKRETARIÁTU RSK

9 ANO  4 NE

12 ANO  1 NE

13 ANO

• v současné době probíhá tipování vhodných témat

• doposud nebyla tato aktivita zahájena

• v plánu

• sekretariát je dle potřeb ŘO připraven se aktivně zapojit

• semináře jsou s ŘO organizovány, ale nejsou primárně zaměřeny na konkrétních 
oblasti s nízkou absorpční kapacitou.

6 ANO  7 NE

10 ANO  3 NE

KOMUNIKACE V REGIONU: ODBORNÉ, INICIAČNÍ SEMINÁŘE, KONFERENCE



KOMUNIKACE V REGIONU: WEBOVÉ PORTÁLY, ZPRAVODAJE, PUBLIKACE

Stav činnosti v oblasti komunikace v regionu – webové portály, zpravodaje, publikace, březen 2017

- jsou zřízeny a v provozu portály RSK, vytvořeny různé moduly, informace o stavu čerpání v kraji, odběr novinek,

komunikace všemi RSK: rsk@kraj... , jsou zveřejňovány aktuality, informace, vydávány brožury

Doporučení v oblasti komunikace v regionu – webové portály, zpravodaje, publikace březen 2017

• pokračovat v nastavené činnosti

• zlepšovat funkčnosti portálu, další moduly, provázaní s dalšími weby, …

• nadále potřeba šířit povědomí o portálu do území 

• dále zapojovat členskou základnu RSK, jejich vysílající organizace, členy pracovních skupin do šíření 

informací, …

• propojit webové portály s připraveným Facebookem NSK



PROPOJIT WEBOVÉ PORTÁLY S PŘIPRAVENÝM FACEBOOKEM NSK

POKRAČOVAT V NASTAVENÉ ČINNOSTI

ZLEPŠOVAT FUNKČNOSTI PORTÁLU, DALŠÍ MODULY, 

PROVÁZANÍ S DALŠÍMI WEBY, …

NADÁLE POTŘEBA ŠÍŘIT POVĚDOMÍ O PORTÁLU DO ÚZEMÍ

DÁLE ZAPOJOVAT ČLENSKOU ZÁKLADNU RSK,ČLENY PS DO ŠÍŘENÍ INFORMACÍ, …

9 ANO  4 NE

12 ANO  1 NE

12 ANO  1 NE

13 NE

• V rámci projektu RSK není počítáno s 

aktivitou tvorby webových stránek RSK

• Nepředpokládá se rozšiřovat další moduly, 
provázanost s dalšími weby zatím nebyla 
nastavena

• uvedeny základní informace o RSK a 
operačních programech

• Zatím není řešeno

• facebook NSK nefunguje

• bezpečnostní politika kraje neumožňuje 

zobrazování Facebooku

10 ANO  3 NE

KOMUNIKACE V REGIONU: WEBOVÉ PORTÁLY, ZPRAVODAJE, PUBLIKACE



KOMUNIKACE RSK PROSTŘEDNICTVÍM NSK

Dle Statutu a jednacího řádu RSK „RSK ..slouží jako platforma pro komunikaci zástupců regionu s ŘO prostřednictvím NSK, …

RSK nemá právní subjektivitu . ..RSK je schopna přijímat stanoviska …Stanoviska RSK jsou přijímána na základě konsensu“

Stav činnosti v oblasti komunikace RSK prostřednictvím NSK, březen 2017:

- existuje slabé propojení mezi regionálními stálými konferencemi a národní stálou konferencí

- reálný dopad a propojení aktivit regionálních stálých konferencí a národní stálé konference není příliš patrný

DOPORUČENÍ V OBLASTI KOMUNIKACE RSK PROSTŘEDNICTVÍM NSK BŘEZEN 2017:

• účast pracovníků sRSK na jednáních regionální komory NSK;

• možnost podílet se návrhu   programu jednání NSK tak, aby zohledněny 

potřeby region

• nenaplňováno z důvodu nepružného předávání podnětů a reakcí na ně 

(některé podněty zůstávají bez reakce, velká časová prodleva zpětné 

vazby

INTENZIVNĚJI PROPOJIT RSK A NSK 9 ANO  4 NE



ROLE RSK PLÁNOVACÍ A KOORDINAČNÍ
Dle Statutu RSK „RSK projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu … toto

komunikuje prostřednictvím svého zástupce v NSK“

Stav činnosti v oblasti Regionální akční plán, mapování absorpční kapacity, březen 2017

jsou využívány webové aplikace pro snadný sběr a vedení projektových záměrů, jejich průběžnou aktualizaci, monitoring a

další, dochází k využití a propojení s dalšími databázemi subjektů v regionu: regionální RIS3 strategie, nositel ITI

jsou identifikována „bílá místa“ , nepoměr hodnot uvedených v RAP s reálnou situací dle předložených projektových žádostí

apod., metody mapování v rámci RSK rozdílné, využívání výstupů RSK (zejména RAP) ze strany ŘO OP a ministerstev při

nastavení výzev OP a dotačních titulů státu, popř. dalších nástrojů regionální politiky, je slabé

Doporučení v oblasti Regionální akční plán, mapování absorpční kapacity březen 2017:

Pro RSK, MMR a ŘO OP:

• posílit význam RAP

• využít výstupy šetření pro nastavení národních dotačních titulů – podněty z území

• pokračovat v identifikaci bílých míst v území, které nemají žádné dotační pokrytí

Pro sekretariát NSK a sekretariáty RSK:

• sjednotit metodiky sběru dat a mapování potřeb

Pro ŘO OP, ministerstva a sekretariát NSK: 

• přesněji a konkrétněji zadávat potřeby mapování absorpční kapacity a bariér



POSÍLIT VÝZNAM RAP

POKRAČOVAT V IDENTIFIKACI BÍLÝCH MÍST V ÚZEMÍ, KTERÉ NEMAJÍ ŽÁDNÉ

DOTAČNÍ POKRYTÍ

SJEDNOTIT METODIKY SBĚRU DAT A MAPOVÁNÍ POTŘEB 9 ANO  4 NE

13 ANO

7 ANO  6 NE

• RAP ztrácí na významu s ohledem na to, že jednotlivé ŘO tento podklad 

nevyužívá při řízení své dotační politiky

• Shromážděná data nejsou dále reflektována ve výzvách ŘO

• Nejsou argumenty k posílení významu RAP - viz dosavadní reakce ŘO na RAP, 

většina výzev již byla vyhlášena.....

• RAP má v tuto chvíli nevyjasněnou pozici/účel/význam

• nejdříve je nutné stanovit význam a závaznost RAP, poté uvažovat o 

sjednocení metodiky

• chybí jednotná databáze

Reakce, proč ne

Reakce, proč ne



SEKRETARIÁTY RSK 

Stav činnosti  sekretariátu RSK, březen 2017:

- funguje metodická pomoc ze strany MMR a související koordinační činnost

- probíhají pravidelná setkání sekretariátů RSK a sekretariátu NSK, funguje spolupráce mezi sekretariáty RSK, výměny

zkušeností, sdílení dobré i špatné praxe, …

Doporučení další činnosti sekretariátu RSK březen 2017

Pro sekretariáty RSK:

• pokračovat v nastavené činnosti

• eliminovat personální změny týmu sekretariátu RSK

Pro RSK a sekretariáty RSK:

• eliminovat riziko sníženého zájmů a zapojení členů RSK do aktivit sekretariátu (mapování, RAP…)

• možnost využít a podporovat činnosti RSK ze strany vedení krajů v návaznosti na činnost RSK pro 

regionální rozvoj kraje



MOŽNOST VYUŽÍT A PODPOROVAT ČINNOSTI RSK ZE STRANY VEDENÍ KRAJŮ V NÁVAZNOSTI NA ČINNOST

RSK PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ KRAJE

POKRAČOVAT V NASTAVENÉ ČINNOSTI

ELIMINOVAT PERSONÁLNÍ ZMĚNY TÝMU SEKRETARIÁTU RSK

ELIMINOVAT RIZIKO SNÍŽENÉHO ZÁJMŮ A ZAPOJENÍ ČLENŮ RSK DO AKTIVIT SEKRETARIÁTU (MAPOVÁNÍ, 

RAP…)

12 ANO  1 NE

9 ANO  4 NE

10 ANO  3 NE

13 ANO

• s ohledem na nedostatečnou zpětnou vazbu ze strany národní úrovně je velice obtížené eliminovat riziko 

sníženého zájmu

• nenaplnění původní role RSK je mnoho členů demotivovaných, přes snahu sekretariátu RSK zájem mírně 

klesá 

• po volbách se noví členové učí využívat RSK. Hledá se nový způsob využití této platformy směrem dovnitř 

kraje

• toto riziko je velmi vysoké, důvody jsou zřejmé

Reakce, proč ne

SEKRETARIÁTY RSK 



PŘÍPRAVA NA DALŠÍ PROGRAMOVÉM OBDOBÍ EU 2021 +, PŘÍPRAVA SRR 
ČR 2021+, SRK 

Doporučení pro RSK a kraje: březen 2017

• RSK využít jako platformu pro strategický rozvoj kraje, přípravu a implementaci krajských strategických priorit 

v dalším období —Strategie rozvoje kraje 2021+ 

• RSK využít jako platformu pro řešení regionálních potřeb, priorit, disparit, návrhy intervencí uvnitř kraje 

(podklad pro krajské dotační tituly), řešení rozvojových problémů území, opatření pro podporu hospodářsky 

slabých oblastí, 

• propojit RSK s dalšími aktivitami týkající se řešení rozvojových problémů a potřeb (strategie restrukturalizace, 

strategie zaměstnanosti, …)

• možnost využít a zapojit sekretariáty RSK do připravovaných a realizovaných aktivit ve vazbě na strategické 

plánování kraje 

• bude naplňováno, plánuje se větší zapojení sekretariátu RSK

• tuto možnost se do budoucna zvažuje 

• naplňováno ze strany MMR. RSK prozatím není využívána jako platforma pro strategický 

rozvoj kraje, kraj má v tomto směru nastavené jiné mechanismy

• v současné době je více realizováno prostřednictvím odboru regionálního rozvoje KÚ

8 ANO  5 NE

Reakce, proč ne



Doporučení Regionálním stálým konferencím pro její 
další činnost pro členy regionální komory NSK - ŘO

Jakým způsobem zohleďnuje ŘO doporučení pro další činnost, která jsou 
směrována na zástupce ŘO? (viz usnesení NSK březen)

• Zvýšit význam RSK pro územní a věcné zacílení výzev

• Posílit zpětnou vazbu ze strany ŘO

• Posílit význam RAP, atd.

Jaký je váš názor na roli RSK v nové programovém období 2020+  a regionální 
politice ČR (v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 2020+)? 



• AK ČR

• SMO ČR

• SMS ČR

• NS MAS ČR

Jakým způsobem naplňuje vaše organizace uvedená doporučení, která jsou 
směrována na členy RSK, resp. na členy vaší organizace?

• Zintenzivnit komunikaci se svou členskou základnou

• Usilovat o zajištění kontinuity práce člena RSK a jeho aktivní

Jaký je váš názor na roli RSK v nové programovém období 2020+  a regionální politice 
ČR (v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 2020+)? 

Doporučení Regionálním stálým konferencím pro její 
další činnost pro členy regionální komory NSK



Usnesení NSK-xx/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí aktuální stav naplňování doporučení pro činnost RSK a NSK,

II. doporučuje dále členům regionální komory NSK pokračovat v naplňování 
rozpracovaných doporučení při své další činnosti.



Různé



Výzva MAP II

• Je možné měnit území stávajícího MAP?

• Je možné měnit nositele MAP?

• Změnu území a změnu nositele opět bude schvalovat RSK?

• Pokud nedojde ke změně území a nositele MAP, bude pro výzvu MAP II stačit 
původní schválení v RSK nebo bude nutné znovu schvalovat v RSK?

• Je možné, že se někteří současní nositelé MAP nepřihlásí do výzvy MAP II. Bude v 
tomto případě OP VVV podnikat nějaké kroky a případně bude očekávat nějakou 
spolupráci s RSK? 



Usnesení NSK-8/2017 

Národní stálá konference 

I. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doplnit své 
zástupce do PS vzdělávání a zajistit nominaci zástupce NIDV.

T: 28. 4. 2017



Usnesení NSK-9/2017 

Národní stálá konference 

vyzývá řídicí orgán OP ŽP

I. k zaslání dopisu všem krajům, kterým bude garantováno, že případné 
nenaplnění indikátoru z důvodu struktury podaných žádostí, který byl 
krajům stanoven v 2 výzvě pro kraje v rámci SC 2.1, PO2 OPŽP, nebude 
sankciováno. T: 20. 4. 2017

II. Ke zohlednění požadavku ad I. v rozhodnutí o poskytnutí dotace.



Shrnutí závěrů z komory

Klára Dostálová



Další program

Prohlídka Bílé věže / Galerie moderního umění

Začátek 17:00 u vstupu do budov

Společná večeře

Začátek 19:00 – Nové Adalbertinum
(předpokládaný konec 22:00)


