
4. zasedání
29. dubna 2016, Praha



Program zasedání regionální komory NSK

Čas Bod programu

10:00 – 10:30
Úvod
• Metodické a koordinační aktivity MMR
• Aktuálně řešená témata v regionální politice ČR

10:30 – 11:15 Reflexe konání Regionálních stálých konferencí

11:15 – 12:00
Územní dimenze v jednotlivých OP
• Naplňování územní dimenze v roce 2015
• Aktuální stav přípravy harmonogramu výzev

12:00 – 12:30 Krajský akční plán vzdělávání 

12:30 – 13:00 Různé, shrnutí závěrů z jednání komory



Úvod
Metodické a koordinační aktivity MMR

Aktuálně řešená témata v regionální politice ČR

Klára Dostálová



Operativní pracovní skupina RSK

• Pravidelné schůzky MMR, sekretariátů RSK a vybraných ŘO 

• Aktualizace RAP – komunikováno s ŘO

• Průběžný sběr podnětů z území směrem k řídicím orgánům

• Data z MS2014+ 

• Intenzivnější spolupráce s řídicími orgány

• Možnosti spolupráce s RSK

• Podoba aktualizace RAP

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci územní 
dimenze



Platforma CLLD

• Setkání 1x měsíčně

• Aktuální informace

• Současná témata platformy: předkládání žádostí, výzvy MAS, proces administrace 

strategie v MS2014+

Operativní pracovní skupina ITI/IPRÚ

• Implementace ITI v příslušných operačních programech 

• Role zprostředkujícího subjektu – veřejnoprávní smlouvy

• Výběrová kritéria výzev ITI

• Urbánní aktivity na evropské úrovni

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci územní 
dimenze



MEDUIN II

• Cíle: 

1. hodnocení integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD

2. poskytnout nositelům expertní podporu k zajištění souladu strategií 

s požadavky operačních programů

a. 2 experti pro oblast CLLD

b. 4 tematičtí experti (doprava, sociální oblast, životní prostředí a vzdělávání)

3. řešit právní aspekty implementace integrovaných nástrojů

4. vyhodnotit úspěšnost implementace územní dimenze

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci územní 
dimenze



Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 

a Karlovarského kraje

• Dlouhodobá potřeba systematicky řešit socioekonomické problémy v dotčených 

regionech usnesení vlády č. 826/2015

• Nejedná se o komplexní rozvojovou strategii, témata:

• ekonomická výkonnost a internacionalizace ekonomiky, 

• trh práce a struktura zaměstnanosti

• výzkum a vývoj

• lidské zdroje pro konkurenceschopnost

• Analytická část dokončena

• Základní makroekonomická analýza

• Problémová analýza

• Strukturované rozhovory s aktéry regionálního rozvoje

• Návrhová část – meziresortní tým pod vedením MPO a MMR

Aktuálně řešená témata v regionální politice ČR



Příprava Akčního plánu SRR 2017-2018

• První schůzka s resorty v 2. pol. května

• Mj. prioritizace aktivit naplňujících v daném období Strategii regionálního rozvoje, 

sladění resortních záměrů s územním rozměrem a potřeb území, aktualizace 

souhrnného seznamu plánovaných národních dotačních titulů a rozšíření o přehled 

krajských dotačních titulů

Národní program na podporu cestovního ruchu 2016

• rozvoj investičních a neinvestičních aktivit na principu provázanosti s nově 

budovaným systémem organizace cestovního ruchu

• Cca 80 % (240 mil. Kč) programu do území krajů – výše alokace do kraje se bude 

odvíjet od výše vlastních investic do cestovního ruchu (max. 17 mil. Kč)

• Připomínky regionů ke znění programu, průběžné konzultace s MF

Aktuálně řešená témata v regionální politice ČR



Reflexe z Regionálních stálých konferencí

Zita Kučerová, zástupci jednotlivých RSK



Reflexe z Regionálních stálých konferencí
Souhrn

Činnost RSK v závěru roku 2015

• Listopad 2015 a leden 2016 mapování pro potřeby IROP 

• Absorpční kapacita, bariéry čerpání, projektové záměry pro vyhlášené výzvy

Pravidelné schůzky MMR a sekretariátů RSK

• Od 1. 3. se konala 4 setkání

• Program dle podnětů zaslaných sekretariáty RSK

• Přizvání ŘO IROP, OP VVV, OP Z, Ministerstvo zdravotnictví a ASZ

• MMR – ORP: aktuální informace (aktualizace RAP, Zpráva o plnění ÚD)

Intenzivnější spolupráce s řídicími orgány

• Dobrá praxe s IROP, OP Z a OP VVV

• Rámcová spolupráce s OP PIK a OP D



Reflexe z regionálních stálých konferencí
Regionální akční plán

• Základní dokument regionální stálé konference založený na sběru

projektových záměrů z území

• Obsah

• Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR

• Vazba na strategii rozvoje kraje

• Identifikace finančních zdrojů

• Finanční plán

• Účel

• Tvorba akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR

• Komunikace s řídicími orgány (absorpční kapacita, bariéry čerpání,

harmonogram výzev)

• Komunikace s resorty (národní dotační tituly)



Reflexe z Regionálních stálých konferencí
Aktualizace regionálních akčních plánů

• Období 2017 - 2018

• Stanovení významu aktivit Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje

z pohledu rozvoje kraje

• Mapování absorpční kapacity z Národních dotačních titulů, příp. identifikace „bílých

míst“ – tj. témat, která nejsou podporovatelná z národních ani evropských zdrojů

• Mapování absorpční kapacity napříč ESI fondy

1. Do 30. 6. 2016 – zpracovat absorpční kapacitu, bariéry čerpání, případně další

potřebná data

2. Do 31. 7. 2016 – Předložit pracovní verzi MMR (není nutné schválení)

3. Do 30. 9. 2016 – předložit MMR schválenou verzi, která se stane podkladem pro AP

SRR 2017-2018



Reflexe z Regionálních stálých konferencí

Vzdělávání - Krajské a místní akční plány vzdělávání

Životní prostředí - „Kotlíkové dotace“

Cestovní ruch - Národní program na podporu cestovního ruchu

Zaměstnanost

Sjednocení sběru dat z území

• stejná nebo podobná data sbírají různé instituce



Územní dimenze v jednotlivých OP
Naplňování územní dimenze v roce 2015

Aktuální stav přípravy harmonogramu výzev
Reakce na reflexi z RSK

Zástupci řídicích orgánů



Krajský akční plán vzdělávání

Ferdinand Hrdlička



Různé, shrnutí závěrů z jednání komory

Klára Dostálová



Návrh usnesení



Národní stálá konference

I. bere na vědomí pokyny a termíny stanovené MMR pro aktualizaci 

regionálních akčních plánů,

II. ukládá sekretariátu NSK zveřejnit aktualizované regionální akční plány na 

webu www.uzemnidimenze.cz. T: 3. 10. 2016

Usnesení NSK č. 1/2016

http://www.uzemnidimenze.cz/


Národní stálá konference

I. ukládá sekretariátu NSK poskytovat výstupy z RAP řídicím orgánům včetně 

podnětů týkajících se nastavení výzev.

II. doporučuje řídícím orgánům využít výstupy z aktualizace RAP a o způsobu 

jejich využití informovat na následujícím jednání NSK.

Usnesení NSK č. 2/2016



Národní stálá konference

I. doporučuje řídícím orgánům a dalším ústředním orgánům státní správy 

a jejich příspěvkovým organizacím využívat při sběru primárních dat z území 

a dalších šetřeních v maximální možné míře regionální stálé konference.

Usnesení NSK č. 3/2016



Národní stálá konference

I. ukládá sekretariátu NSK poskytovat sekretariátům RSK v pravidelných 

intervalech vybraná data z MS2014+.

Usnesení NSK č. 4/2016



Národní stálá konference

I. doporučuje řídicímu orgánu OP VVV stanovit pokyny a termíny navazující na

proces koordinace místních akčních plánů sekretariátům regionálních stálých

konferencí.

Usnesení NSK č. 5/2016



Národní stálá konference

I. doporučuje řídícímu orgánu OP ŽP navázat spolupráci s RSK

prostřednictvím tematické pracovní skupiny, jejichž seznam poskytne řídicí

orgán OP ŽP.

Usnesení NSK č. 6/2016



Národní stálá konference

I. doporučuje řídícím orgánům a jejich partnerům v území spolupracovat s RSK

a vzájemně se informovat o svých činnostech a požadavcích z národní úrovně.

Usnesení NSK č. 7/2016


