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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 

Z 8. ZASEDÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zasedání: 14. prosince 2017 

Místo:  Hlavní město Praha 

 

 

Je povinností příjemce vyhodnotit rizika přijímaných doporučení pro jejich realizaci. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-34/2017  

Věc: Příprava SRR21+ 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí aktuální rozpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, 

II. bere na vědomí dosavadní výsledky tvorby analytického podkladu a problémové analýzy, 

které jsou zpracovány pro účely Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, 

III. doporučuje MMR-ORP větší zohlednění venkova v návrhu SRR 2021+ a upřesnění definice 

kategorie „Regionální centra a jejich zázemí“ a zvážení úpravy jejího názvu. 

 

přílohy:  bez příloh 

Splněno. Po dohodě s NS MAS byla kategorie "Regionální centra a jejich zázemí" přejmenována na 

"Centra regionálního významu a jejich venkovské zázemí". Ve spolupráci s NS MAS byly upraveny 

i teze v příslušném problémovém stromu tak, aby zohledňovaly jak regionální centrum, tak jeho 

venkovské zázemí.   

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-35/2017  

Věc: NKR politiky soudržnosti po roce 2020 

 

Národní stálá konference 

I. doporučuje územním partnerům aktivně spolupracovat při přípravě politiky soudržnosti po 

roce 2020, a to zejména prostřednictvím přípravy návrhové a implementační části SRR jako 

výchozího dokumentu pro nastavení regionální politiky po roce 2020, 

II. doporučuje MMR-NOK využívat pracovní skupiny ustavené pro tvorbu SRR i pro diskusi nad 

aktuálním stavem zpracování Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020. 

 

přílohy:  bez příloh 

Plněno. Pro účely projednávání aktuálních podkladů k Národní koncepci realizace kohezní politiky po 

roce 2020 (resp. obecně k nastavení kohezní politiky po roce 2020) vznikne poradní regionální 

pracovní skupina. Nadále platí, že v oblasti územní dimenze je Strategie regionálního rozvoje ČR 

základním podkladem i pro Národní koncepci realizace Kohezní politiky po roce 2020. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-36/2017  

Věc: Stav implementace ITI a IPRÚ 

 

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu implementace integrovaných nástrojů na 

úrovni nositele (ITI i IPRÚ) a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI včetně informace od 

řídicích orgánů. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-37/2017  

Věc: Spolupráce řídicích orgánů a měst 

 

Národní stálá konference 

I. doporučuje řídicím orgánům a městům nadále spolupracovat při přípravě výzev pro 

integrované projekty a v případě zapojení ZS ITI i na přípravě hodnotících kritérií výzev ZS 

ITI. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

Plněno. Spolupráce probíhá. Výzvy jsou průběžně dle potřeby projednávány se ZS ITI, případně 

s nositeli IN. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-38/2017  

Věc: Konzultace k absorpční kapacitě 

 

Národní stálá konference  

I. vyzývá nositele ITI a IPRÚ k zajištění součinnosti při konzultacích MMR k absorpční kapacitě, 

které se budou konat od ledna do března 2018 u jednotlivých nositelů. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

Plněno. Probíhají setkání s nositeli, dne 31. 1. proběhlo setkání s ITI Praha, dne 7. 2. s IPRÚ Jihlava, 

dne 16. 2. s ITI Plzeň, 22. 2. s ITI Brno, 23. 2. s ITI Ostrava. Další termíny jsou v řešení. 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-39/2017 

Věc: Urychlení administrace Žádostí o dotaci v rámci CLLD 

 

Národní stálá konference 

I. vyzývá ŘO IROP aby v nejbližším možném termínu významně zkrátil provádění Závěrečného 

ověření způsobilosti a vystavování Právního aktu u Žádostí o dotaci v rámci CLLD. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Plněno. ŘO IROP posílil kapacity hodnotitelů, kteří provádí závěrečné ověření způsobilosti a 

administrativní ověření výzev MAS. K 23. 2. 2018 prošlo hodnocením a bylo schváleno již 90 projektů. 

Žadatelé jsou po schválení projektů informování, že projekt splnil podmínky ŘO IROP a může být 

zahájena jeho realizace. Celkem bylo předáno k závěrečnému ověření způsobilosti po hodnocení MAS 

418 projektů. ŘO IROP v současnosti upravuje podmínky pro kontrolu a zrychlení procesu 

závěrečného ověření způsobilosti a pro zefektivnění procesu administrativního ověření výzev MAS. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-40/2017 

Věc: Revize nastavení podmínek pro přípravu Výzev MAS a Žádostí o dotaci v rámci CLLD 

 

Národní stálá konference  

I. vyzývá všechny ŘO, aby ve spolupráci s NS MAS ČR provedly reflexi nastavení všech 

podmínek pro přípravu Výzev MAS a předkládání a hodnocení Žádostí o podporu/dotaci, 

zejména s ohledem na účelnost a nezbytnost nastavení těchto podmínek a minimalizaci 

byrokratické zátěže a následně provedly redukci těchto podmínek. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

Plněno. ŘO IROP ve spolupráci s NS MAS provádí reflexi podmínek pro žadatele a příjemce, v 

jednotlivých specifických pravidlech pro žadatele a příjemce budou upraveny požadavky pro 

zpracování studie proveditelnosti. Tyto změny budou zapracovány současně s úpravou kritérií pro 

závěrečné ověření způsobilosti. V rámci PRV je nastavení podmínek diskutováno na jednáních TPS 

LEADER, kterých se účastní zástupci NS MAS. Podmínky v OP ŽP jsou nastaveny v souladu s JMP. 

Diskuse mezi jednotlivými ŘO a zástupci nositelů ohledně nastavení podmínek budou průběžně 

probíhat i nadále. 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-41/2017  

Věc: Výzvy v ŘO OP 

 

Národní stálá konference  

I. vyzývá ŘO IROP a ŘO OP TP k nastavení podmínek pro usnadnění sdílení a výměny 

zkušeností mezi jednotlivými MAS navzájem vč. zahraniční výměny, která je jedním ze 

základních principů metody LEADER a přímo souvisí se zlepšováním kvality implementace 

Strategií CLLD, 
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II. vyzývá ŘO PRV k vyhodnocení dosavadního nastavení opatření 19.3.1 na základě počtu 

podaných žádostí k 30. 6. 2018 a přijetí opatření potřebných k jeho většímu využívání ze 

strany MAS, a to nejdéle v rámci střednědobého hodnocení. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

Plnění zatím nelze plně zhodnotit.  

I. Nastavení podmínek pro výměnu a sdílení zkušeností MAS v rámci zahraničních cest je v současné 

době diskutováno v rámci přípravy projektu OPTP II. s předpokládaným termínem podání koncem 

roku 2018. V rámci projektu se předpokládá organizace cest pro zástupce více MAS, které budou 

koordinovány ze strany NS MAS. ŘO IROP v tomto směru současná pravidla upravovat nebude. 

V rámci další plánované revize pravidel se bude ŘO IROP zabývat zpřesněním podmínek a jejich 

výkladu pro tuzemské služební cesty a vzdělávací/školící akce pro zástupce MAS.   

II. Vyhodnocení proběhne po 30. 6. 2018. 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-42/2017 

Věc: Stav hodnocení žádostí o podporu SCLLD 

 

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu hodnocení a schvalování žádostí o podporu 

strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, 

II. bere na vědomí schválené strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. 

 

 

přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-43/2017 

Věc: Součinnost MAS pro urychlení procesu hodnocení žádostí o podporu SCLLD 

 

Národní stálá konference  

 

I. vyzývá MAS, které mají k 14. 12. 2017 žádost o podporu SCLLD v procesu hodnocení, aby 

vyvinuly maximální aktivitu a poskytly veškerou možnou součinnost v rámci procesu 

hodnocení žádostí o podporu SCLLD tak, aby hodnocení jejich žádostí bylo ukončeno do 

31. 12. 2017. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

Splněno. Po 14. 12. 2017 byla v procesu hodnocení žádostí o podporu SCLLD již pouze jedna žádost. 

Tato žádost byla i díky aktivnímu přístupu žadatele schválena dne 22. 12. 2017, hodnocení žádostí 

bylo tedy ukončeno do 31. 12. 2017. 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-44/2017 

Věc: Stanovení požadavků na mid-term evaluaci nositelů strategií CLLD 

 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MMR-ORP ve spolupráci s ŘO ke stanovení požadavků na střednědobou evaluaci 

nositelů SCLLD do 30. 6. 2018. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

Průběžně plněno. MMR–ORP na stanovení požadavků na střednědobou evaluaci nositelů SCLLD 

průběžně pracuje, a to tak, aby byly konečné požadavky zveřejněny nositelům do 30. 6. 2018. Při 

tvorbě požadavků MMR–ORP komunikuje s ŘO i MAS. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-45/2017 

Věc: Projednání výstupů z regionálních akčních plánů 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o stavu projednání výstupů z regionálních akčních plánů 

s resorty a řídicími orgány, 

II. doporučuje členům NSK spolupracovat při řešení vybraných podnětů, 

III. ukládá sekretariátu NSK na příštím zasedání NSK informovat o postupu řešení. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

Plněno částečně. Proběhla konkretizace a prioritizace bariér. Na navazující schůzce s ŘO 1. 2. byl 

identifikován postup řešení relevantních bariér, který bude představen na NSK9. Současně probíhá 

finalizace závěrů ze schůzky k výstupům RAP týkajících se národních zdrojů. Z důvodu většího počtu 

podnětů a časové náročnosti na jejich zpracování se plánovaná navazující schůzka odsouvá na 

začátek dubna. 

 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-46/2017 

Věc: Zpětná vazba ŘO na usnesení RSK 

 

Národní stálá konference 

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

 

 

přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-47/2017 

Věc: Doporučení pro činnost RSK a NSK 

 

Národní stálá konference 

I. doporučuje MMR-NOK zapojit regionální stálé konference do přípravy programového 

období po roce 2020, 

II. ukládá sekretariátu NSK připravit ve spolupráci s MMR-NOK návrh aktualizace statutu RSK 

ve vztahu k přípravě budoucího programového období. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

Plněno částečně. Podněty z RSK byly posbírány, návrh byl připomínkován ze strany NOK. Probíhá 

finalizace. 
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