
 
 
 

Ing. Klára Dostálová 
námEstkynE pro Uízení sekce regionálního rozvoje 

 
 

Praha 20. Uíjna 2016 

Č. j.: MMR – 37932/2016-52/1 

 

1 

 

 

Vážený pane pUedsedo, 

 

   

   reaguji na Váš dopis, ve kterém se na mne obracíte s podnEty pro Národní stálou konferenci, 

které jsou významné pro efektivní čerpání evropských prostUedk] v programovém období  

2014 – 2020. Jedná se o pEt podnEt], které schválila Regionální stálá konference Libereckého 

kraje (dále jen „RSK LBK“) dne 7. záUí 2016 usnesením č. 7/3/2016 a které se týkají 

následujících vyhlášených či v budoucnu vyhlašovaných výzev: 

 

1. IROP 1.1 - výzva Vybrané úseky silnic II. a III. tUídy 

2. IROP 3.1 - výzva č. 25 Knihovny 

3. IROP 2.1 - výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 

začleOování II. 

4. OP PIK 1.2  - výzva III Služby infrastruktury 

5. Státní fond životního prostUedí a MŽP 

 

    Vámi zaslané podnEty byly projednány Národní stálou konferencí (dále jen „NSK“) na jejím  

5. zasedání ve dnech 5. – 6. Uíjna 2016. Jednání probíhalo za pUítomnosti zástupc] Uídicích 

orgán] a dalších člen] a stálých host] NSK. VypoUádání zmínEných podnEt], které tvoUí pUílohu 

č. 1 tohoto dopisu, bylo také všem zasláno elektronicky dne 30. záUí 2016 spolu s dalšími 

podnEty ostatních regionálních stálých konferencí. 
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Vážený pane pUedsedo, velice mE tEší aktivní pUístup RSK LBK k problematice čerpání 

evropských prostUedk] v tomto programovém období. Vaše zpEtná vazba je pro nás velmi 

užitečná. VEUím, že projednání tEchto témat na prvním výjezdním zasedání NSK za pUítomnosti 

relevantních aktér] pozitivnE ovlivní další vývoj čerpání finančních prostUedk] z Evropských 

strukturálních investičních fond].   

 

S podEkováním za spolupráci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUíloha č. 1 - VypoUádání podnEt] pro 5. zasedání Národní stálé konference 

 

Vážený pan 

Martin P]ta  

hejtman  

Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a 

461 80 Liberec 2 



Pギｷヮﾗﾏ
ｹﾐﾆ; Lく

Pギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ;っPﾗSﾐ[デ ﾐ; NSK DﾗデLWﾐ┠ ŘO V┞ヮﾗギ=S=ﾐｹ ヮギｷヮﾗﾏｹﾐﾆ┞

1

IROP ヱくヱ ┗┠┣┗; V┞Hヴ;ﾐY ┎ゲWﾆ┞ ゲｷﾉﾐｷI IIく ; IIIく デギｹS┞ に ┗┞ｴﾉ=ジWﾐｹ S;ﾉジｹ ┗┠┣┗┞ ﾗS ヱく ヱく ヲヰヱΑが デﾃく Sギｹ┗W ﾐW┥ ﾃW 
┌┗WSWﾐﾗ ┗ ｴ;ヴﾏﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ┌ ┗┠┣W┗ ふHギW┣Wﾐ ヲヰヱΑぶが ;H┞ ﾏﾗｴﾉ┞ H┠デ Iﾗ ﾐWﾃSギｹ┗W ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ┞ ヮヴﾗﾃWﾆデ┞が 
ﾆデWヴY ﾃゲﾗ┌ ﾃｷ┥ ヮギｷヮヴ;┗Wﾐ┞ ﾆ ヴW;ﾉｷ┣;Iｷ ┗ ヴﾗIW ヲヰヱΑが ;ﾉW ﾐWH┌Sﾗ┌ ┌ﾆﾗﾐLWﾐ┞ Sﾗ  ンヱく ヱヰく ヲヰヱΒ SﾉW 
ゲﾗ┌L;ゲﾐ┠Iｴ ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ ┗┠┣┗┞ Lく ヱく

IROP

D[ﾆ┌ﾃWﾏW ┣; ヮﾗSﾐ[デが ヮﾗ┗;┥┌ﾃWﾏW ｴﾗ ┣; ヴWﾉW┗;ﾐデﾐｹく NｷIﾏYﾐ[ ŘO IROP ﾏ┌ゲｹ Hヴ=デ ヮギｷ ヮﾉ=ﾐﾗ┗=ﾐｹ S;ﾉジｹ ┗┠┣┗┞ ┗ SC ヱくヱ ┗ ヮﾗデ;┣ デ;ﾆY 
ゲデ;┗ LWヴヮ=ﾐｹ ┗ ヱく ┗┠┣┗[が ﾆデWヴ┠ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗH[ ┗┞ﾆ;┣┌ﾃW ┣ヮﾗ┥S[ﾐｹ ; ﾆデWヴ┠ H┞ ﾏﾗｴﾉ H┠デ S=ﾉW ﾐWｪ;デｷ┗ﾐ[ ﾗ┗ﾉｷ┗ﾐ[ﾐ ゲﾗ┌H[ｴWﾏ ゲ S;ﾉジｹ ┗┠┣┗ﾗ┌ 
┗ SC ヱくヱ ゲ ┗ﾗﾉﾐ[ﾃジｹﾏｷ ヮﾗSﾏｹﾐﾆ;ﾏｷ L;ゲﾗ┗Yｴﾗ ┌ﾆﾗﾐLﾗ┗=ﾐｹ ヮヴﾗﾃWﾆデ└く Pﾗﾆ┌S ﾆヴ;ﾃW Sﾗ ﾆﾗﾐIW ヴﾗﾆ┌ ヲヰヱヶ ヮギWSﾉﾗ┥ｹ Sﾗ ヱく ┗┠┣┗┞ ヮヴﾗﾃWﾆデ┞ 
SﾉW ｴ;ヴﾏﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ┌ ┣;ゲﾉ;ﾐYｴﾗ ﾐ; ŘO IROP ; H┌SW デｹﾏ ┣ ┗WﾉﾆY L=ゲデｷ ┣;ﾃｷジデ[ﾐﾗ ヮﾉﾐ[ﾐｹ ┗[Iﾐ┠Iｴ ; aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ┌ﾆ;┣;デWﾉ└ ﾆ ヴﾗﾆ┌ ヲヰヱΒが ŘO 
IROP ﾏ└┥W H[ｴWﾏ ﾉWSﾐ; ヲヰヱΑ ┗┞ｴﾉ=ゲｷデ S;ﾉジｹ ┗┠┣┗┌ ゲ ヮﾗL=デﾆWﾏ ヮギｹﾃﾏ┌ ┥=Sﾗゲデｹ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ┗ ┎ﾐﾗヴ┌ ヲヰヱΑく

2 IROP ンくヱ ┗┠┣┗; Lく ヲヵ Kﾐｷｴﾗ┗ﾐ┞ に ヮﾗﾐWIｴ=ﾐｹ ゲデ=┗;ﾃｹIｹｴﾗ デWヴﾏｹﾐ┌ ヮヴﾗ ヮギｹﾃWﾏ ┥=Sﾗゲデｹ Sﾗ ンヱく ヱヲく ヲヰヱΑく IROP TWヴﾏｹﾐ ┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ ヮギｹﾃﾏ┌ ┥=Sﾗゲデｹ ンヱくヱヲくヲヰヱΑ H┌SW ヮﾗﾐWIｴ=ﾐく
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IROP ヲくヱ ┗┠┣┗; Lく ヴΓ DWｷﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉｷ┣;IW ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹIｴ ゲﾉ┌┥WH ┣; ┎LWﾉWﾏ ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹｴﾗ ┣;LﾉWﾒﾗ┗=ﾐｹ IIく に ┣ 
S└┗ﾗS┌ L;ゲﾗ┗Y ﾐ=ヴﾗLﾐﾗゲデｷ ヮギｹヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮヴ;Iｹ ヮヴﾗSﾉﾗ┌┥ｷデ デWヴﾏｹﾐ ヮヴﾗ ヮギｹﾃWﾏ ┥=Sﾗゲデｹ ┣W ゲﾗ┌L;ゲﾐ┠Iｴ Γ 
ﾏ[ゲｹI└ ;ﾉWゲヮﾗﾒ ﾐ; ヱヲ ﾏ[ゲｹI└く

IROP
PヴﾗSﾉﾗ┌┥Wﾐｹ ﾐWヮﾉ=ﾐ┌ﾃWﾏWが デWヴﾏｹﾐ ﾃゲﾏW Iｷデﾉｷ┗[ H;ﾉ;ﾐIﾗ┗;ﾉｷ ｷ ゲW ┣=ゲデ┌ヮIｷ AKČR ; MPSV ﾐ; ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾏ デ┠ﾏ┌が ;H┞Iｴﾗﾏ Sﾗゲ=ｴﾉｷ 
ﾏ;┝ｷﾏ; L;ゲ┌ ﾐ; ヮギｹヮヴ;┗┌ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ ; ┣=ヴﾗ┗Wﾒ  ﾏ[ﾉｷ ヮギｷﾏ[ギWﾐﾗ┌ ﾃｷゲデﾗデ┌ ┗ ┣;ﾃｷジデ[ﾐｹ ヮﾉﾐ[ﾐｹ ｷﾐSｷﾆ=デﾗヴ└ ; LWヴヮ=ﾐｹく 
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OP PIK ヱくヲ ┗┠┣┗; III Sﾉ┌┥H┞ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ に ┣ S└┗ﾗS┌ L;ゲﾗ┗Y ﾐ=ヴﾗLﾐﾗゲデｷ ヮギｹヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮヴ;Iｹ ヮヴﾗSﾉﾗ┌┥ｷデ 
ヮギｹﾃWﾏ ┥=Sﾗゲデｹ Sﾗ LWヴ┗ﾐ; ヲヰヱΑが ヮギｹヮ;Sﾐ[ ヮﾗゲ┌ﾐﾗ┌デ ┗┞ｴﾉ=ジWﾐｹ ┗┠┣┗┞ ┣ ヮ└┗ﾗSﾐｹｴﾗ デWヴﾏｹﾐ┌ ギｹﾃﾐ; ヲヰヱヶ 
ﾐ; ┎ﾐﾗヴ ヲヰヱΑく

OP PIK

Mﾗﾐｷデﾗヴﾗ┗;Iｹ ┗┠Hﾗヴ OP PIKが ﾆデWヴ┠ ヮヴﾗH[ｴﾉ SﾐW ヲヰく Γく ヲヰヱヶが ┗┣;ﾉ ンく ┗┠┣┗┌ Sﾉ┌┥WH ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ ﾐ; ┗[Sﾗﾏｹ ; ゲIｴ┗=ﾉｷﾉ ﾃWﾃｹ ┗┠H[ヴﾗ┗= 
ﾆヴｷデYヴｷ;く B[ｴWﾏ Sｷゲﾆ┌ゲW ﾐ; Mﾗﾐｷデﾗヴﾗ┗;Iｹﾏ ┗┠Hﾗヴ┌ H┞ﾉ; ┗┠ジW ┌┗WSWﾐ= ┥=Sﾗゲデ ┗┣ﾐWゲWﾐ; ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ┣=ゲデ┌ヮIW AゲﾗIｷ;IW ﾆヴ;ﾃ└ 
ČRが ヮ;ﾐ; M;ヴデｷﾐ; R;S┗;ﾐ;く V ﾗSヮﾗ┗[Sｷ ヮ;ﾐ┌ R;S┗;ﾐﾗ┗ｷ H┞ﾉﾗ ゲS[ﾉWﾐﾗが ┥W ゲ ヮヴﾗSﾉﾗ┌┥Wﾐｹﾏ ンく ┗┠┣┗┞ Sﾉ┌┥WH ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ ゲW 
ﾐWヮﾗLｹデ=が ﾐｷIﾏYﾐ[ SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉﾐｹ ;ﾉﾗﾆ;IW ┌ﾏﾗ┥ﾒ┌ﾃW ┗┞ｴﾉ=ゲｷデ ﾃWジデ[ S;ﾉジｹ ┗┠┣┗┌が ﾆデWヴﾗ┌ H┌Sﾗ┌ ﾏﾗIｷ ┣=ゲデ┌ヮIｷ LｷHWヴWIﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW 
ﾐ=ゲﾉWSﾐ[ ┗┞┌┥ｹデく Pヴﾗ ┎ヮﾉﾐﾗゲデ ┌┗=SｹﾏWが ┥W ┗ デYデﾗ ┗[Iｷ ┣;ゲﾉ;デ ｴWﾃﾏ;ﾐ LｷHWヴIﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW Sﾗヮｷゲ ヮ;ﾐ┌ ﾐ=ﾏ[ゲデﾆ┌ Tく Nﾗ┗ﾗデﾐYﾏ┌く RW;ﾆIW 
ﾐ; S;ﾐﾗ┌ ┥=Sﾗゲデ デWS┞ ヮヴﾗH[ｴﾐW ｷ ﾗaｷIｷ=ﾉﾐｹ ヮｹゲWﾏﾐﾗ┌ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹく
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Sデ=デﾐｹ aﾗﾐS ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹ ; MŽP に ┣=ゲ;Sﾐ[ ﾐWﾏ[ﾐｷデ SYﾉﾆ┌ ┗┞ｴﾉ=ジWﾐｹ ┗┠┣W┗ ﾗヮヴﾗデｷ ｷﾐSｷﾆ;デｷ┗ﾐｹﾏ┌ 
ｴ;ヴﾏﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ┌ ┗┠┣W┗ ┣ S└┗ﾗS┌ L;ゲﾗ┗Y ﾐ=ヴﾗLﾐﾗゲデｷ ヮギｹヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮヴ;Iｹ ふヮギく OP ŽP ヵくヱ に ┗┠┣┗; Lく ンΓぎ 
;┗ｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠ デWヴﾏｹﾐ ヮヴﾗ ヮギｹﾃWﾏ ┥=Sﾗゲデｹ Sﾗ ヲΒく ヲく ヲヰヱΑが ┗W ┗┞ｴﾉ=ジWﾐY ┗┠┣┗[ デWヴﾏｹﾐ Sﾗ ヲヰく ヱヲく ヲヰヱヶく

OP ŽP
ŘO OPŽPぎ V デﾗﾏデﾗ ヮギｹヮ;S[ Sﾗジﾉﾗ ﾆ IWﾉﾆﾗ┗Yﾏ┌ ヮﾗゲ┌ﾐ┌ ┗┠┣┗┞ ゲ ﾗｴﾉWSWﾏ ﾐ; ﾐ┌デﾐﾗゲデ ┗┞ｴﾉ=ゲｷデ ┗┠┣┗┌ ┗ ヮﾉ;デﾐﾗゲデｷ ┌ヴLｷデY ┗Wヴ┣W Pヴ;┗ｷSWﾉ 
ヮヴﾗ ┥;S;デWﾉW ; ヮギｹﾃWﾏIWく ŘO ゲ;ﾏﾗ┣ギWﾃﾏ[ SH= ﾐ; デﾗが ;H┞ ┗┞ｴﾉ=ジWﾐｹ ┗┠┣W┗ ┗ ﾏ;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾏﾗ┥ﾐY ﾏｹギW ﾗSヮﾗ┗ｹS;ﾉﾗ ｴ;ヴﾏﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ┌く

PUíloha č. 1 - VypoUádání podnEt] pro 5. zasedání Národní stálé konference


