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název

2. zasedání Národní stálé konference

datum

27. března 2015, 10:00 – 15:15

místo

Praha, Slovanský dům

účastníci

viz prezenční listina

přílohy zápisu

1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,
3. Prezentace, 4. Soubor usnesení

Stran

7

Zasedání Komory ITI a IPRÚ
A Průběh zasedání
Bod 1 - Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ
David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky MMR, zahájil jednání Komory pro ITI a IPRÚ. Uvedl, že předmětem
diskuze v této komoře je urbánní dimenze ESI fondů. Shrnul metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy
integrovaných strategií a promluvil o aktivitách MMR v roce 2015. Nastínil hlavní témata, která se v oblasti implementace
integrovaných nástrojů řeší v dalších zemích a není na ně jednotný pohled na úrovni EU. Představil projekt Metodického
centra pro integrované nástroje při MMR, který poskytne aktivní podporu všem nositelům integrovaných strategií.
Informoval také o databázi strategií, kde budou aktuálních verze dokumentů zveřejněny.
Bod 2 - Jednání ITI a IPRÚ s Řídicími orgány
Své aktuální pozice shrnuli zástupci za ITI a IPRÚ:
- ITI mají zpracovány první verze integrované strategie, které upravují dle připomínek z jednání s ŘO OP.
Očekávají další kolo jednání s ŘO s cílem diskutovat o konkrétních číslech a indikátorech. Apelují na ŘO, aby
schůzky proběhly co nejdříve, aby mohli nositelé strategií přistoupit ke schvalovacímu procesu. Pro
zpracování a realizaci strategie je důležité nastavení systému implementace integrovaných nástrojů,
ukotvení ZS ITI a taktéž otázka finálního složení Řídicích výborů ITI. Apel na aktualizaci MPIN a NDÚD. (Erich
Beneš, ITI Plzeň; Marie Zezůlková, ITI Brno)
- Situace u IPRÚ je obdobná jako u ITI. Navázání na přípravu před volbami je plynulé. Příprava strategie
probíhá na partnerském principu. Strategie IPRÚ jsou limitované v integrovanosti, jsou si svým věcným
zaměřením podobné, protože možnosti jsou omezené - průmět je omezený, celková alokace je
problematická, stejně tak jako její rozdělení. Ztrácí se synergie, apel na ostatní ŘO na umožnění alespoň
bonifikace, nejlépe však alokace z jednotlivých OP pro zajištění plné integrovanosti. (Tomáš Sýkora, IPRÚ
Karlovy Vary; Rudolf Chloupek (IPRÚ Jihlava)
Bod 3 - Reakce Řídicích orgánů
ŘO IROP – bilaterární jednání ŘO s ITI a IPRÚ pravidelně probíhají. V prvním kole jednání se diskutovalo o věcném
zaměření strategií, v dalším kole budou řešeny monitorovací indikátory a vztah k finančním požadavkům.
ŘO OP VVV –SC 2 v PO 1 je otevřen pro ITI, je zde vyčleněna alokace. Jednání se všemi ITI probíhaly. IPRÚ byl vyřazen
z OP na základě připomínky EK, ale ŘO si uvědomuje, že je vázán NDÚD a jsou otevřeni diskusi.
ŘO OP ŽP – rezervovaný přístup k ITI, jelikož smyslem FS není regionální podpora. Toto se promítá do alokace. Již se
uskutečnila setkání s ITI Ostrava, HK-Pardubice a Plzeň. Není ještě rozhodnuto, jak bude alokace rozdělena. Přislíbena
diskuse o uplatnění bonifikace projektů spadajících do strategie IPRÚ (za předpokladu splnění určitých podmínek doložení synergií, ekologický přínos atd.).
ŘO OP PIK – proběhlo jednání s Plzní a Brnem. S Brnem se plánuje další jednání. Zástupce potvrdil, že ŘO nezamýšlí
bonifikaci či jinou podporu IPRÚ.
ŘO OP D – systematicky se setkávají s městy. Mají portfolio projektů, na jehož základě očekávají spuštění prvních výzev.
Uvažuje se o samostatných výzvách pro IN nebo sérii kontinuálních výzev, kde budou vyčleněny prostředky pro
jednotlivé IN. Diskuze s EK o plánech udržitelné mobility.
ŘO OP Z – probíhají bilaterární jednání včetně diskuze nad projektovými záměry. S ITI a IPRÚ se zatím poněkud
rozcházejí v alokacích a investičních prioritách, do kterých by ITI a IPRÚ chtělo směřovat.
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Bod 4 - Aktuální podoba MPIN, systém specifických výzev
Iveta Baťalová představila aktuální podobu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém
období 2014-2020. Dne 6. 3. 2015 byl rozeslán draft dílčí aktualizace MPIN k připomínkám ŘO, MMR-NOK, MMR-OSMS a
nositelům IN. Byly aktualizovány kapitoly povinná struktura integrovaných strategií a jejich hodnocení a schvalování a
hodnotící kritéria IN. Informovala o okruzích nejpodstatnějších připomínek od nositelů IN a ŘO. Připomínky jsou nyní
vypořádávány a souběžně je zahájena i práce na dalších kapitolách.
David Koppitz představil dva modely výzev pro integrované nástroje: zacílené a kombinované výzvy pro integrované
projekty, vyzdvihl výhody a nevýhody každého z modelů.
Bod 5 - Právní nositelství ITI
Oldřich Praus informoval o problematice právního nositelství ITI, zaměřil se na funkci zprostředkujícího subjektu,
veřejnoprávní smlouvu a obsah činností ZS.
Reakce: Erich Beneš – města ITI s návrhem nesouhlasí, ale berou jej na vědomí. Očekávají další diskuzi na půdorysu EKMMR – města ITI k vyjasnění implementace.
Bod 6 - Shrnutí závěrů z jednání komory
•

Členové komory se shodli na tom, že je při vyjednávání třeba hledat kompromisní řešení vyplývající z OP i
z integrovaných strategií.

•

OP ŽP přislíbilo další diskuzi o průmětu ITI a o uplatnění bonifikace pro IPRÚ; OP VVV přizve nositele ITI a IPRÚ k
tvorbě KAP/MAP. IROP, OP Z a OP D pokračuje v sériích bilaterárních schůzek s ITI a IPRÚ. Obdobně i OP PIK by
měl přistoupit k pokračování diskuse s ITI a IPRÚ.

•

Preferencí MMR je vyhlašování zacílených výzev pro integrované projekty.

•

Prezentován způsob řešení nositelství ITI – funkce a obsah činností ZS ITI a povaha veřejnoprávní smlouvy
uzavírané mezi jádrovým městem a ŘO OP.

•

Shoda na vyvolání společného jednání MMR, nositelů ITI a EK zejména k vyjasnění obsahu odpovědnosti měst
za výběr operací

Návrhy usnesení
- Usnesení č. NSK-02/2015: Národní stálá konference bere na vědomí aktuální informace o právních
aspektech nositelství ITI dle materiálu č. NSK-KURB-03-2015-01.

-

Usnesení č. NSK-03/2015: Národní stálá konference doporučuje Řídicím orgánům a nositelům
integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ pokračovat ve dvoustranných jednáních o promítnutí požadavků a potřeb
v území do zpracovávaných integrovaných strategií a informovat MMR o výsledcích jednání, T: 30. 4. 2015.
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Zasedání komory regionální
A Průběh zasedání
Bod 1 – Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, zahájila zasedání regionální komory.
Připomenula vývoj RSK/RAP, představila očekávání MMR vůči zpracovávaným regionálním akčním plánům a činnosti
RSK a zmínila aktuální výzvy jejich dalšího vývoje.
Bod 2 - Jednotliví zástupci RSK komentovali dosavadní výsledky a průběh zasedání, ustanovení a činnost pracovních
skupin apod. Na adresu MMR a Řídicích orgánů vznesli zástupci RSK dotazy v návaznosti na vlastní zkušenosti z
oblasti fungování RSK a tvorby RAP, např. Jak bude financován sekretariát RSK? Má být členem/stálým hostem RSK
zástupce katolické církve po vzoru RSK pro území Jihomoravského kraje? Bude před finalizací RAP uskutečněno další
metodické setkání k jeho tvorbě? Budou v programovém období 2014-2020 realizovány regionální individuální projekty
z OP Z? – reakce viz bod 4 – odstavec Závěry ze zasedání regionální komory NSK.
Bod 3 – Rostislav Mazal (IROP) ve spolupráci s RNDr. Zitou Kučerovou (RSK Královehradeckého kraje)
prezentovali příklad výstupu RAP pro IROP a možnosti jeho aplikace jednak v území, jednak Řídicím orgánem.
Bod 4 - Aktuální informace o územní dimenzi v jednotlivých OP, diskuze.
V rámci daného bodu vystoupili zástupci přítomných řídicích orgánů.
Pavel Rosol (OP PIK) připomenul pojetí ÚD v programu jako uplatnění bonifikace u projektů v hospodářsky
problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti, které vychází z usnesení vlády č. 344 a 952 z roku
2013. ŘO nad rámec NDÚD zvažuje podporu regionů (okresů) s vyšší mírou nezaměstnanosti napříč všemi programy
a všemi SC prostřednictvím bonifikace – vyplynulo z debat nad výzvami, obdobně i u OP VVV, bude navrženo
k dodatečnému doplnění do programu. OP PIK nepočítá v programu s nástrojem IPRÚ. ŘO vnímá RSK jako zdroj informací
o absorpční kapacitě v území.
Jitka Baťková (OP VVV) informovala o aktuálním stavu vyjednávání programu, upozornila na odlišnou implementační
logiku programu - PO 2 a 3 naplňovány intervencemi a výzvami vyhlašovanými napříč SC dané prioritní osy tak, aby
subjekty mohly komplexně řešit svoje potřeby a nemusely předkládat větší počet projektů. U regionálního školství bude
většina intervencí realizována formou výzev na zjednodušené vykazování, tzn. šablonové projekty pro školy (první výzvy
plánovány od 1.Q 2016). OP VVV předpokládá zapojení RSK v procesu rozdělení území pro tvorbu MAP tak, aby se
zabránilo překryvům území a současně území kraje pokryly celé. V rámci přípravy KAP počítá ŘO OP VVV se zapojením
PS „Vzdělávání“ příslušné RSK. OP VVV apeluje na šíření informací o KAP a MAP v území. ŘO vnímá RAP pouze
v obecné rovině.
Václav Čermák (OP Z) ujistil o pokračování regionálních individuálních projektů úřadu práce (RIP) v novém
programovém období. Dále připomenul význam sociálně vyloučených lokalit pro celý program, Koordinovaný přístup
k řešení sociálně vyloučených lokalit a představil způsob využití informací z RAP, kdy ŘO bude zajímat věcné zaměření
výzev a absorpční kapacita v území (budou vyhlašovány výzvy přes více SC - obdobně jako v OP VVV). Deklarována
připravenost na individuální jednání s nositeli IN.
Barbora Holková (OP ŽP) připomenula výrazně nižší alokaci OP oproti předchozímu programovému období a existenci
národních priorit, doporučující charakter závěrů vydaných NSK a to s ohledem na řadu podnětů nezbytných
a zohledňovaných při vyhlašování výzev – doporučení budou sloužit ke zjišťování absorpční kapacity. V případě
zohledňování usnesení vlády č. 952/2013 (zacílení výzev do MSK a ÚLK kraje) je uvažována bonifikace.
Jana Zelinková (OP D) shrnula, že ÚD je pro OP D spíše okrajovým tématem. Program primárně cílí na budování
liniových staveb. Z pohledu ŘO není zapojení RSK ohledně absorpční kapacity nutné, ŘO zvažuje možnost spolupráce
s územními aktéry při projednávání komplikovaných projektů a průběžně komunikuje s nositeli IN (ITI i IPRÚ).
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Závěry ze zasedání regionální komory NSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systém RSK je implementován a jsou připravována další zasedání
RSK očekávají zintenzivnění procesu metodické podpory zpracování RAP
MMR dokončuje metodiku tvorby Regionálních akčních plánů SRR 2014-2020 s termínem rozeslání k 10. 4. 2015
MMR přislíbilo poskytnout metodickou podporu formou dodatečného metodického setkání k tvorbě RAP
před jejich odevzdáním k 30. dubnu 2015
Zakomponování člena regionálních kolegií (oblast cestovního ruchu) mezi členy RSK vyplyne z výsledku
připomínkového řízení a postoje regionů k návrhu MMR
V případě zacílených výzev je uvažováno jejich vyhlašování i pro území nižší než území krajů – např. sociální
lokality (úroveň ORP), regiony se zvýšenou podporou státu
Financování sekretariátu RSK bude zabezpečeno prostřednictvím OP TP
MMR nepředpokládá povinné zapojení zástupce římskokatolické církve po vzoru RSK Jihomoravského kraje jako
stálého hosta každé RSK – na zvážení jednotlivých RSK
MŠMT prezentovalo návrh předpokládající zapojení RSK v procesu rozdělení území pro tvorbu MAP

Usnesení č. NSK-04/2015: Národní stálá konference
I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu Regionálních akčních plánů SRR 2014-2020.
Usnesení č. NSK-05/2015: Národní stálá konference
I. doporučuje MMR dokončit metodiku tvorby Regionálních akčních plánů SRR 2014-2020, T: 10. 4. 2015.
Usnesení č. NSK-06/2015: Národní stálá konference
I. doporučuje ŘO jednat s Regionálními stálými konferencemi pod vedením MMR o promítnutí vzájemných potřeb
do Regionálních akčních plánů SRR 2014-2020 a informovat o výsledcích sekretariát NSK, T: 31. 5. 2015.
Usnesení č. NSK-07/2015: Národní stálá konference
I. doporučuje Komorám NSK nominovat své zástupce do platforem jednotlivých OP pro plánování výzev, T: 3. 4. 2015.
Usnesení č. NSK-08/2015: Národní stálá konference
I. doporučuje ŘO, které nezřizují ZS v souladu s čl. 7 Nařízení o EFRR, zajistit účast zástupců všech tří Komor NSK
ve všech platformách jednotlivých OP pro plánování výzev.
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Zasedání komory CLLD
A Průběh zasedání
Bod 1 – František Kubeš (vedoucí oddělení urbánní politiky odboru regionální politiky MMR) zahájil zasedání
komory CLLD. Informoval o metodické a koordinační činnosti MMR, tj. existenci Platformy k CLLD (dosud 5 setkání),
probíhajícím posouzení prvních 50 strategií CLLD v rámci evaluace výzvy OP TP č. 2, přípravě celostátního semináře
k CLLD ve spolupráci s NS MAS a projektu Metodického centra pro integrované nástroje (MEDUIN), který je zaměřen na
přípravu dalších expertních posouzení a organizaci seminářů ve spolupráci s KS MAS, a zároveň představil realizační tým.
Bod 2 – Jan Florián (místopředseda Národní sítě místních akčních skupin ČR) prezentoval aktuální stav přípravy
integrovaných strategií CLLD. Zaměřil se na územní působnost MAS, jejich aktuální úkoly - aktualizace stanov dle Nového
občanského zákoníku a požadavků Standardizace MAS (zajišťována SZIF), uspořádání jednání nejvyššího orgánu MAS,
volba členů povinných orgánů MAS, registrace na rejstříkové soudy, dokončení podkladů pro Standardizaci MAS (SZIF),
dokončení Strategie CLLD, příprava žádosti o podporu zpracování Místních akčních plánů vzdělávání - MAP (OP VVV).
Dále uvedl, že 112 MAS, které byly podpořeny v rámci IV.1.1. PRV, má povinnost provést audit režijních výdajů SPL za rok
2014 a závěrečnou evaluaci SPL za celé období 2008-2014.
Problémy a aktuální body k řešení - upřesnění úkolů MAS v rámci administrace Strategií CLLD, vzorce pro rozdělení
alokací na jednotlivé MAS, definice způsobilých výdajů na režijní výdaje MAS, účast na tvorbě prováděcích pravidel a
metodik pro konečné příjemce, využití zkušeností z předchozího období , pro konzultace s jednotlivými ŘO má NS MAS ČR
vytvořenu Pracovní skupinu LEADER.
Bod 3 – František Kubeš shrnul témata projednávaná na Platformě k CLLD - standardizace MAS (probíhá v souladu
s usnesením vlády č. 368/2014 o Metodice pro standardizaci místních akčních skupin a byla zahájena 24. 11. 2014; dosud
bylo podáno 74 žádostí, žádosti jsou doplňovány na základě „chybníků“, zatím nebylo vydáno žádné osvědčení),
povinnost MAS dodržovat plnění podmínek standardizace v průběhu programového období, plánovaný posun termínu
vyhlášení první výzvy na příjem strategií CLLD vzhledem k celkovému zpoždění schvalování programů a návaznému
dopracování integrovaných strategií MAS na červenec 2015 (původní termín 25. 2. 2015), probíhající aktualizace
Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020 (MPIN) – termín duben
2015, vymezení rozsahu činností, které mají vykonávat MAS a ŘO v rámci implementace, administrace MAS v MS 2014+,
schvalování hodnotících kritérií, hodnocení projektů v rámci (pod)výzev MAS, výběr oprávněných MAS OP Z a OP ŽP.
Bod 4- Různé - zástupci ŘO a zastřešující organizací – prezentovali své vstupy
- diskuze ke kritériím zahrnutým do vzorce MPSV pro výběr oprávněných MAS.
- zástupci KS MAS upozornili na procesní problémy standardizace MAS.
- návrh MPSV – možnost realizace klíčových projektů MAS v případě, že MAS nebude vybrána k podpoře v rámci OPZ SC
2.3.1
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Závěry ze zasedání Komory CLLD
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zástupci KS MAS upozornili na procesní problémy standardizace MAS – MZe prověří situaci na SZIF
Výběr oprávněných MAS v OPZ a OPŽP – diskuze ke kritériím zahrnutým do vzorce MPSV pro výběr MAS
Zástupci KS MAS upozornili na možnost, že vybraná MAS nebude mít zájem o realizaci aktivit v OP Z a OP ŽP; např.
OP ŽP – nereálná výše alokací, objem nelze vyčerpat, může vytvářet negativní obraz schopností MAS, nejsou
známy aktuální podklady pro stanovení alokací
IROP – příprava výzvy na SC 4.2 – předpokládané vyhlášení výzvy červenec 2015, podmínka pro způsobilost
výdajů - standardizace MAS a schválená strategie CLLD
Řeší se nastavení kontrol plnění podmínek standardizace po nyní realizované standardizaci MAS - ŘO IROP, MZe,
SZIF
IROP - není možné rozšířit podporované aktivity MAS (např. zdravotnictví, kulturní dědictví)
Shoda na pozvání zástupců OP VVV na další jednání Komory CLLD
SCLLD budou v regionálních akčních plánech SRR (RAP) uvedeny pouze pro informaci
Členství v platformách pro plánování výzev programů (MPSV – Programové partnerství, IROP – počítají s jedním
zástupcem)

Usnesení č. NSK-09/2015: Národní stálá konference bere na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy
integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj.
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Plenární zasedání
A Průběh zasedání
Na plenárním zasedání byly schváleny následující usnesení:

-

Usnesení č. NSK-01/2015: Národní stálá konference:
I. schvaluje Statut a Jednací řád NSK dle materiálu č. NSK-03-2015-01,
II. ukládá sekretariátu NSK předložit Statut a Jednací řád NSK ministryni pro místní rozvoj k podpisu.

-

Usnesení č. NSK-02/2015: Národní stálá konference bere na vědomí aktuální informace o právních
aspektech nositelství Integrovaných územních investic dle materiálu č. NSK-KURB-03-2015-01.

-

Usnesení č. NSK-03/2015: Národní stálá konference doporučuje Řídicím orgánům a nositelům
integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ pokračovat ve dvoustranných jednáních o promítnutí požadavků a potřeb
v území do zpracovávaných integrovaných strategií a informovat MMR o výsledcích jednání, T: 30. 4. 2015.

-

Usnesení č. NSK-04/2015: Národní stálá konference
I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu Regionálních akčních plánů SRR 2014-2020.

-

Usnesení č. NSK-05/2015: Národní stálá konference
I. doporučuje MMR dokončit metodiku tvorby Regionálních akčních plánů SRR 2014-2020, T: 10. 4. 2015.

-

Usnesení č. NSK-06/2015: Národní stálá konference
I. doporučuje ŘO jednat s Regionálními stálými konferencemi pod vedením MMR o promítnutí vzájemných
potřeb do Regionálních akčních plánů SRR 2014-2020 a informovat o výsledcích sekretariát NSK, T: 31. 5.
2015.

-

Usnesení č. NSK-07/2015: Národní stálá konference
I. doporučuje Komorám NSK nominovat své zástupce do platforem jednotlivých OP pro plánování výzev, T:
3. 4. 2015.

-

Usnesení č. NSK-08/2015: Národní stálá konference
I. doporučuje ŘO, které nezřizují ZS v souladu s čl. 7 Nařízení o EFRR, zajistit účast zástupců všech tří
Komor NSK ve všech platformách jednotlivých OP pro plánování výzev.

-

Usnesení č. NSK-09/2015: Národní stálá konference bere na vědomí informace o aktuálním stavu
přípravy integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj.

Na závěr poděkovala Ing. Klára Dostálová přítomným za účast a avizovala, že další zasedání Národní stálé konference se
uskuteční pravděpodobně v září 2015, kdy už budou známy schválené verze operačních programů.

B Podpis
Strana

Zápis schválil
Datum

Jméno (čitelně hůlkově)

MMR

13. 4. 2015

Ing. Klára Dostálová

Podpis

7/7

