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název 4. zasedání Národní stálé konference 

datum 29. dubna 2016, 9:30 – 16:00 

místo Praha, Slovanský dům 

účastníci viz prezenční listina 

přílohy 

zápisu 

   1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,  

   3. Prezentace, 4. Soubor usnesení, 5. Kontrola 

usnesení z NSK 3 

 

Stran 21 

 

Z a s e d á n í  k o m o r y  I T I  a  I P R Ú  

A Průběh zasedání 

Mgr. Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských programů) zahájil 

komoru ITI / IPRÚ. 

 

 

Bod 1 - Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných 

strategií ITI a IPRÚ 

 

Mgr. František Kubeš (vedoucí urbánního oddělení) představil projekt MEDUIN II, 

který je realizován od dubna 2016 do září 2018. Koncipován byl i na základě velmi 

dobré odezvy projektu MEDUIN I a aktivit, které nositelé v rámci dotazníkového šetření 

uvedli.  

 Byly představeny klíčové aktivity (viz prezentace z Komory). 

 Zazněla nabídka spolupráce tematických expertů – konzultace věcného zaměření 

integrovaných projektů (pro nositele) i v rámci konzultací s řídícími orgány, na 

které lze experta v případě zájmu přizvat. 

 Zároveň budou připravovány workshopy, 2 setkání ročně; 1. setkání v červenci/ 

v srpnu 2016, 2. ke konci roku 2016. 

 Plánuje se i zřízení reprezentativní webové prezentace integrovaných nástrojů. 

 

František Kubeš předal aktuální informace k EU Urban Agenda (nově Urban Agenda for 

the EU). 

 Zaslána nová verze Amsterodamského paktu městům ze strany MMR, který má 

být 30. 5. 2016 schválen na neformálním jednání ministrů odpovědných za 

urbánní politiku. Na jednání vrchních ředitelů odpovědných za rozvoj měst 

(12. května 2016) má ČR poslední možnost připomínkovat uvedený dokument 
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 Zřízení partnerství složených z měst a jejich asociací, zástupců EU a dalších 

expertů. K jednotlivým oblastem vznikají akční plány aktivit. Záměrem je aby se 

nástroje a iniciativy soustředily na podporu měst, dojde k úpravě legislativy pro 

příští programové období. Role MMR spočívá v metodické pomoci, je žádoucí, aby 

se česká města zapojila. Veškeré informace jsou dostupné na 

www.urbanagenda.nl. 

 

František Kubeš informoval o implementaci integrovaných nástrojů 

 Shrnut stav hodnocení formálních náležitostí přijatelnosti. ISg byly podány, 

posouzeny ze strany hodnotitelů a vráceny k doplnění, 4 strategie jsou ve věcném 

hodnocení. Očekávané schválení ISg – červen 2016. Zpracování interních postupů 

na úrovni zprostředkujícího subjektu. Příprava výběrových kritérií (reflektována 

první vlna již v únoru 2016 pro IROP). 

Zdeněk Semorád doplnil informace k veřejnosprávní smlouvě, jež musí schválit 

nadřízený orgán a nabývá účinnosti dnem podpisu, výdaje jsou způsobilé dnem podpisu. 

 

 

Bod 2 a 3 - Vstupy nositelů ITI a IPRÚ 

 

Detailní informace jsou v prezentacích, které jsou přílohou tohoto zápisu. Mimo 

prezentace zaznělo v rámci tohoto bodu následující. 

Dr. Ing. Marie Zezůlková (zástupce ITI Brno) so dotázala, zdav návaznosti na revizi 

ISg v roce 2018, bude možné do jejich ISg zařadit opatření 3.1. Dle vyjádření náměstka 

Zdeňka Semoráda je toto možné. Dále vyzvala ŘO, aby před vyhlášením příslušné výzvy 

uspořádaly s  IT/IPRÚ setkání.  

RNDr. Ladislav Šnevajs (zástupce ITI Olomouc) požádal ŘO OP VVV o individuální 

konzultace kvůli výzvám a vznesl podobný dotaz jako Marie Zezůlková týkající se 

rozšíření aktivit – tedy, jestli by se v roce 2018 mohli věnovat sociální oblasti.,  

Ing. Tomáš Sýkora (zástupce IPRÚ Karlovy Vary) vznesl dotaz ohledně překryvu 

s KPSVL a k sociálnímu bydlení. Odpověď viz dále. 

 

Za města IPRÚ bylo shrnuto, že budou před vydáním akceptačního dopisu informovat 

zastupitelstva o projednaných změnách; ŘO tedy byly požádány, aby nositele 

informovaly s dostatečným předstihem, aby se stihlo projednání zorganizovat. 

Zazněl návrh na změnu formátu projednání ISg – diskutovat po tématech namísto po 

aglomeracích (František Kubeš přislíbil, že tento návrh bude zvážen, nicméně 

představení jednotlivých ISg bylo nutné z hlediska podmínky v MPIN). 

http://www.urbanagenda.nl/


Zápis ze 4. zasedání Národní stálé konference 

3 
 

 

Bod 4 - Vstupy jednotlivých ŘO 

 

Mgr. Zdeněk Semorád (zástupce ŘO IROP) 

 MV – do 2. května 2016 je nutné poslat podklady na jednání členům MV,  

18. května 2016 se uskuteční videokonference, 23. května bude MV – 

schvalována budou kritéria ITI a IPRÚ (SC 2.1 a 2.4.),  

 Vyhlášení výzev koncem května 2016, interní postupy ZS – první verze obdrženy 

od4 aglomerací, po jednání MV společné jednání k tomuto tématu. 

Mgr. Michal Ulrich (zástupce ŘO OP D) 

 Dlouhodobá komunikace s městy, věcné hodnocení ISg proběhne ze strany ŘO 

v řádu dnů, pro IN je určen SC 1.4 a 2.3 – vysvětlení rozdělení alokací, 

harmonogram výzev (červen/červenec) je na webových stránkách, 

 ŘO je otevřen ke konzultaci alokací. 

Ing. Tomáš Novotný (zástupce ŘO OP PIK) 

 Výzvy srpen/září 2016 napříč operačním programem, 

  projekty by měly dosáhnout minimálně bodů posledního úspěšného projektu 

individuální výzvy, výzvy budou vyhlašovány společně, důraz na kvalitu,  

 první VPS Hradec-Pardubice, 

 s EK proběhne 13. května 2016 jednání v Bruselu. 

Ing. Helena Barbořáková (zástupce ŘO OP VVV) 

 Konzultují projektové záměry, ale neumí postavit výzvu na klíč jednotlivým ITI, 

 jednání se zástupci ITI k procesu  administrace ITI se uskuteční dne 24. Května 

2016, 

 výzvy, kde budou ZS ITI říjen (listopad) 2016, kritéria budou představena na MV 

OP VVV v září 2016. 

 draft výzvy je intenzivně projednáván, výzvy jsou schvalovány plánovací komisí, 

ve které jsou zástupci MMR - po vzniku ZS ITI budou i zástupci ITI. 

Ing. Helena Petroková (zástupce ŘO OP Z) 

 k možným překryvům v rámci strategických dokumentů (ITI/IPRÚ 

a strategických plánů soc. začleňování obcí v KPSVL): koordinace musí probíhat 

primárně na úrovni strategie, předpoklad komunikace na úrovni Agentury pro 

sociální začleňování, fáze projektová je ta poslední - je nutné zajistit, aby 

nedocházelo k duplicitám, a to jak v území, v tématech i v cílových skupinách, 

 nutná koordinace strategie IPRÚ KV (ale i ostatních) s KPSVL, a to v případě SVL 
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 v případě OPZ výzvy byly vyhlášeny dne 31. 3. 2016; a to 2 výzvy v rámci 

investiční priority 1.1 (výzva č. 45 pro ITI a výzva č. 46 pro IPRÚ) a 2 výzvy 

v rámci investiční priority 2.1 OPZ (výzva č. 48 pro ITI a výzva č. 49 pro IPRÚ), při 

jejich formulování obsahově vycházeli ze strategií, 

 očekávají změny alokací výzev (neboť se liší alokace ve výzvách, které vycházely 

z pracovních verzí strategií, oproti částkám uvedeným v předložených 

strategiích, které jsou v současné době v procesu hodnocení), případně 

i obsahové změny, pokud by vyplynuly v rámci fáze hodnocení strategií; změny 

ve výzvách budou provedeny před vydáním akceptačního dopisu na základě 

schválených strategií. 

 v rámci OPZ dosud k věcnému hodnocení obdrženy strategie Jihlavy, Karlových 

Varů, Mladé Boleslavi, Zlína, jednání hodnotící komise je plánováno v 2. polovině 

května, největší problém lze spatřovat ve stanovení hodnot indikátorů ve 

strategiích, je pravděpodobné, že v tomto ohledu bude komise požadovat 

upřesnění, 

 s ohledem na předpokládaný termín schválení prvních strategií jsou plánované 

semináře pro žadatele k jednotlivým výzvám, předpokládá se i účast nositelů na 

seminářích (předpoklad srpen, září 2016, termíny budou uvedeny na webu 

esf.cz), 

 o případných změnách v rámci jednotlivých schválených strategií je možné 

diskutovat nejdříve tak v roce 2018, a to s ohledem na stav realizace strategií 

a vývoj čerpání,  jsou jim otevřeni,  

 sociální bydlení – rekonstrukce stávajících bytů na sociální bydlení je jediné 

možné řešení, bude diskutováno dále s EK, v 1. Výzvě budou pouze rekonstrukce 

+ menší domy do 8 bytů, nová výstavba je vyloučena.  

Ing. Lenka Kárová (zástupce OP ŽP) 

 ve fázi hodnocení nutná spolupráce věcných garantů (expertů) za jednotlivé 

specifické cíle – to může vést k maximálnímu využití termínu hodnocení 

uvedených v  MPIN. Byli připraveni v dubnu. 

 výzvy plánují na začátek 2017 se shodnými výběrovými kritérii, jako mají běžné 

výzvy. ITI projekt musí být schválen ŘO ITI.  

 požadavek NS MAS na navýšení alokace a změnu zaměření je s Řídicím orgánem 

OPŽP dále diskutován a záleží na výsledcích vyhodnocení první fáze 

implementace nástroje CLLD. 

 

Mgr. Zdeňka Filipová (zástupce OP PPR) 

 Vyhlášení výzev v srpnu 2016, 

 SC 2.2 - na plánu v srpnu výzva s alokací 350 mil. Kč, 
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 MV OP PPR se konal 22. dubna 2016, schválen proces výběru projektů ITI. 

Mgr. Marek Kupsa (zástupce ŘO OPTP) 

 Po podepsání VPS bude následovat projednání zaměstnanecké kapacity, 

 2 aglomerace dosud nepředložily ještě ani jeden z projektů – projekt u ITI 

Ostrava bude připraven teprve po schválení ISg, dtto ITI Plzeň; v případě již 

předloženého projektu je možné řešit změny projektů, či ukončení a předložení 

nových projektů (pokud by např. došlo k navýšení počtu funkčních míst, aby ti 

nositelé ITI, kteří projekt už podali, mohli také počet pracovníků navýšit). 

Mgr. Eva Hipmannová (zástupce OSMS MMR) - Stav ISKP 

 Proběhla prvotní instalace modulu k vyhlašování výzev pro integrované nástroje 

(ITI a  CLLD),  

 školení a zadávání do organizační struktury bude kontinuální proces, doladí se na 

platformě ITI/IPRÚ, 

 OSMS připraví vstupní školení školitelů, ti budou školit dále. 

 

 

Bod 5 - Různé 

František Kubeš závěrem zmínil, že se aktuálně řeší publicita pro integrované nástroje. 

Marie Zezůlková informovala o konferenci QUO Vadis, která proběhne v Brně 12. května 

2016. 

František Kubeš představil návrhy usnesení. 

Náměstek Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských programů) 

ukončil komoru ITI / IPRÚ. 
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Z a s e d á n í  k o m o r y  C L L D  

A Průběh zasedání 

 

 

Bod 1 – Úvod, aktuální stav výzvy pro předkládání SCLLD, aktuální stav procesu 

hodnocení, představení projektu MEDUIN II 

 

Ing. David Koppitz (ředitel odboru regionální politiky MMR) zahájil zasedání komory CLLD. 

Úvodem zmínil úlohu NSK jako nástroj posílení komunikace mezi územím a státem. Uvedl, že 

MMR se po mnoha letech začalo koncepčně věnovat venkovu. Téma CLLD by mělo být vnímáno 

v širším kontextu než jen jako nástroj čerpání evropských peněz, a bylo by dobré jej udržet 

dlouhodobě na evropské scéně. Dle bodů programu následně informoval o aktuálním stavu 

výzvy pro předkládání SCLLD. První výzva pro předkládání žádostí o podporu SCLLD byla 

ukončena k 31. 3. 2016. Bylo podáno165 strategií (z možných 180). V současnosti je připravena 

návazná 2. výzva s předpokladem vyhlášení v nejbližších dnech. S ukončením 2. výzvy se počítá k 

29. 7. 2016 (pátek) s možností jejího prodloužení. Obsah výzvy je obdobný včetně indikátorů, 

které byly řídicími orgány doplněny při modifikacích 1. výzvy. Výzva obsahuje přílohou tabulky 

finančního plánu a indikátorů v editovatelné podobě pro snadnější vyplnění. Kromě 15 SCLLD, 

které dosud nebyly podány, je výzva určena i pro SCLLD, které nesplnily podmínky pro schválení 

a jsou podávány znovu.  

 

Ing. Andrea Daňková (oddělení podpory venkova) podala informaci o aktuálním stavu 

procesu hodnocení SCLLD.  Do fáze věcného hodnocení bylo zasláno 22 SCLLD. Dne 26. 4. se 

konalo jednání velké komise k prvním 6 SCLLD. V příštích týdnech je předpoklad zpracování 

posudků k cca 12-15 SCLLD týdně. 

Objasnila důvody vracení SCLLD ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti k doplnění 

či přepracování žadateli. Konstatovala, že ke vracení dochází téměř u všech strategií. 

MAS nejvíce ve strategiích chybovaly: 

- finanční plán neodpovídá tabulkám e), f) MPIN 

- tabulka indikátorů není zpracována dle tabulky g) MPIN 

 -absence informací o průběžné evaluaci, zamezení střetu zájmů, povinnosti předkládat 2x ročně 

Zprávu o plnění SCLLD, vazby na strategické dokumenty, popisu integrovaných a inovativních 

rysů SCLLD, funkčních odkazů na důkazy o zapojení komunity, informování žadatelů 

o vyhlašování výzev, procesu administrace, výběru a schvalování projektů, opatření k řízení 

rizik. 

 

Ing. David Koppitz následně informoval o projektu MEDUIN II, který navazuje na projekt 

MEDUIN – Metodické centrum pro integrované nástroje, jehož realizace proběhla v období 

1. 4. 2015 – 31. 12. 2015, a představil cíle projektu MEDUIN II. 
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Bod 2 – Připravenost ISKP a CSSF na implementaci integrovaných nástrojů 

 

Příspěvek přednesli zástupci odboru správy monitorovacího systému MMR (OSMS) Mgr. Eva 

Hipmannová a Mgr. Petr Dušek. V krátkosti představili připravenost systému MS2014+ (ISKP, 

CSSF) na implementaci integrovaných nástrojů, modul pro vyhlašování výzev MAS, funkcionality 

pro administraci žádostí konečných žadatelů, administraci změn a monitorovacích zpráv, 

hodnocení projektů MAS. 

 

K proškolení MAS: aby se uživatelé mohli registrovat do CSSF14+, musí být nejprve jejich údaje 

vloženy do modulu Organizační struktura (OS), tím je zamezeno přístupu neoprávněných osob 

do CSSF14+. 

Vkládání do modulu OS zajistí gestoři. OSMS těmto gestorům umožní přednostní registraci, 

přidělí jim potřebné role a seznámí je s administrací modulu OS. 

Úvodní školení pro uživatele modulu CSSF14+ zajistí OSMS  a dodavatel MS2014+ Tesco SW a.s. 

Absolventi školení se po aktualizaci jejich profilu v modulu OS budou moci sami registrovat 

a získat přístup do CSSF14+. Role pro práci v modulech vyžádá MMR prostřednictvím Service 

desku po absolvování odborného školení. OSMS zajistí školení školitelů pro ŘO a NS MAS (cca 

20 lidí). Tito školitelé po splnění úkolu a získání certifikátu budou moci školit další uživatele 

z řad MAS, aby mohli požadovat přidělení rolí. Školitelé budou nejprve proškoleni pro výzvy 

MAS a poté pro hodnocení projektů v rámci výzev MAS. V diskusi byl pak zástupci OSMS 

zodpovězen dotaz, jak budou vstupovat hodnotitelé do systému, a jak je počítáno 

s proškolováním zástupců MAS. E-learningový způsob proškolování není možný. 

 

 

Bod 3 – Vstupy nositelů SCLLD  

 

Jan Florian (zástupce NS MAS ČR) a přítomní zástupci KS MAS informovali o aktuálním stavu 

přípravy SCLLD ve svém kraji, o skladbě strategií dle specifických cílů jednotlivých operačních 

programů a předpokládané finanční náklady na jejich uskutečnění. Financování MAS je částečně 

kryto dotacemi krajů, informovali rovněž o zapojení MAS do přípravy Místních akčních plánů 

vzdělávání (MAP) a o zkušenostech v rámci Regionální stálé konference v porovnání se 

spoluprací s kraji. Zástupci KS MAS byli seznámeni s tím, že plenární zasedání obsahuje speciální 

bod k MAP, a diskuse se proto bude odvíjet na plenárním zasedání. Byla vyjádřena obava o 

zajištění funkčnosti MS2014+ a vznesena žádost o navržení usnesení. Byly zodpovězeny dotazy 

na formu komunikace ohledně SCLLD (e-maily), na prodloužení lhůty k opravám SCLLD žadateli 

(podat žádost prostřednictvím depeše v MS). Na dotaz ohledně potřebnosti vydání potvrzení o 

podání strategie pro potřeby úvěru (viz zápis z minulého jednání) bylo přislíbeno vydat seznam 

podaných SCLLD. Byly též zmíněny problémy MAS ohledně prodlužování termínů ukončení 

hodnocení SCLLD. Byl vznesen dotaz na předpokládané termíny vyhodnocení strategií.  
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Diskuze 

Na dotaz ohledně plateb za školení a školitele v rámci KS MAS – řešením by měl být projekt NS 

MAS v Operačním programu technická pomoc (dále jen „OP TP“). 

 

Dotaz na připravenost ORP na přiřazování rolí – ORP v rámci prvotního zadání ve spolupráci 

s NS MAS zadá pracovníky MAS do organizační struktury (NS MAS zašle seznam, cca 300 jmen a 

přihlašovacích údajů). 

 

 

Bod 4 - Vstupy ŘO 

 

Ing. Lucie Chlupáčová (zástupce ŘO PRV) – s výzvou pro místní akční skupiny (dále jen 

„MAS“) se počítá od 1. července 2016. Bude vyhlášena přes Portál farmáře, jak jsou žadatelé 

zvyklí. Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) chystá pro zástupce MAS velké semináře  

(5. a 12. května 2016, v rámci nichž MMR zajišťuje základní školení pro zástupce MAS). Dále 

bude pořádat školení (Celostátní síť pro venkov). S registrací projektů konečných žadatelů MAS 

na Státním zemědělském intervenčním fondu se počítá od 1. září 2016 do  

31. srpna 2017. Dále specifikovala nejčastější chyby v rámci PRV. 

Ing. Anna Vilímová (zástupce ŘO IROP) – vyhlášení výzvy pro SC 4.1 je plánováno na  

2. pololetí 2016. Je závislé na připravenosti MS 2014+ (nové funkcionality). Dne  

23. května 2016 se koná monitorovací výbor Integrovaného regionálního operačního programu 

(dále jen „MV IROP“), kde by měl být projednán harmonogram výzev pro rok 2017. Dále hovořila 

o kritériích závěrečného ověření způsobilosti projektů, kde upozornila na nutnost navázat je na 

výzvy MAS. MAS musí odsouhlasit svá kritéria i ve vztahu k transparentnosti a rovnému 

přístupu a dobře nastavit interní postupy. Taktéž zmínila nejčastější chyby v SCLLD. 

 

Diskuze 

Na dotaz na úpravu podmínek IROP pro projekty o menším rozpočtu informovala o základním 

nastavení programu, které neumožňuje měnit limity. 

 

Ing. Jana Šmíd-Winterová (zástupce ŘO OP VVV) ve vztahu k MAP seznámila přítomné 

s počtem podaných žádostí a s problémem krácení rozpočtů žádostí (blíže bylo diskutováno na 

plenárním zasedání).  

Ing. Renáta Kučerová (zástupce ŘO OP Z) informovala o operačním programu Zaměstnanost 

(dále jen „OP Z“). Dnes, tedy 29. dubna 2016 byla vyhlášena výzva ŘO OP Z pro MAS. Výzva je 

vyhlášena na celé programové období a celou alokaci určenou v OP Z na CLLD (cca 1,8 mld. Kč) 

z důvodu zjednodušení implementace, kdy MAS budou vypisovat jednotlivé specifické výzvy 

vždy v jejím rámci. Výzva ŘO zahrnuje nabídku veškerých aktivit, které lze z OP Z v CLLD 

podpořit. K výzvě byla zároveň vydána Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ 

(Příručka pro MAS), která obsahuje postupy MAS při administraci jejich výzev. Jsou plánovány 

tři semináře pro .MAS k vyhlášení výzvy a další návazná podpora. Ve věcném hodnocení jsme 
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doposud zhodnotili 8 SCLLD s výsledky „ano s výhradou“ a vždy jsme dodrželi termíny pro 

hodnocení stanovené v MPINu. V listopadu a prosinci 2015 proběhlo 8 workshopů pro MAS ke 

zpracování SCLLD – programového rámce OPZ a v únoru a březnu ve spolupráci s ASZ dva 

semináře na téma komunitní sociální práce a komunitní centra. Připravují se další tematické 

semináře (sociální podnikání, zaměstnanost). 1. 3. 2016 zrealizoval ŘO OP Z školení pro skupinu 

zástupců MAS k základům práce v MS2014+ a zadávání výzev, aby se MAS mohly zapojit do 

testování systému. Na komunikační platformě ESF Fórum byl zřízen diskusní klub pro MAS, kam 

mohou zasílat své dotazy, na webu esfcr.cz byla zřízena složka pro MAS a ŘO OP Z rovněž zasílá 

metodická doporučení pro MAS formou tzv. číslovaných informací. 

Ing. Libor Dorňák (zástupce ŘO OP ŽP) informoval o tom, že výzvy jsou plánované na rok 

2017. Probíhá komunikace s NS MAS ohledně některých úprav v programu. 

 

Bod 5 - Závěry ze zasedání Komory CLLD 

 

Ing. David Koppitz přednesl návrh usnesení: 

- navrhnout do usnesení - MMR a příslušným ŘO maximální možné urychlení procesu hodnocení 

strategií komunitně vedeného místního rozvoje; 

- zveřejnění přehledu podaných strategií; 

- navrhnout do usnesení - MMR zajistit komplexní funkčnost monitorovacího systému MS2014+ 

ve vztahu k zajištění implementace nástroje CLLD; 

- navrhnout do usnesení - MMR upřesnit postup zaškolení pracovníků MAS pro práci 

s monitorovacím systémem MS2014+ (v modulu výzvy MAS a hodnocení projektů v CSSF14+) 

a navrhnout způsob spolupráce s NS MAS;  

– OSMS zajistí podrobnou příručku pro uživatele systému; 

- byla upravena usnesení a navržena nová usnesení.  

 

  



Zápis ze 4. zasedání Národní stálé konference 

10 
 

Z a s e d á n í  k o m o r y  r e g i o n á l n í  

A Průběh zasedání 

 

 

Bod 1 - Metodické a koordinační aktivity MMR  

 

Ing. Klára Dostálová (náměstkyně ministryně pro místní rozvoj) 

Pořádají se pravidelné schůzky se zástupci regionálních stálých konferencí (dále jen „RSK“) 

a řídicích orgánů (dále jen „ŘO“). Je pozitivní, že vybrané ŘO se pravidelně účastní jednání 

a vysvětlují podněty ze strany RSK. Momentálně probíhá ze strany RSK aktualizace regionálního 

akčního plánu (RAP). V RAP se mapuje více témat pro operační programy. RAP bude podkladem 

pro harmonogram výzev a případnou úpravu národních dotačních titulů.  

Velmi dobrá spolupráce zatím funguje s IROP (mapování absorpční kapacity, projektových 

záměrů, bariér čerpání). V rámci OP Z se aktuálně mapuje absorpční kapacita ve vybraných 

aktivitách. V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále 

jen „OP PIK“) se momentálně řeší případná podpora podnikatelů v cestovním ruchu a větší 

zapojení velkých podniků. V OP VVV je tématem především problematika MAP a KAP. OP ŽP má 

své tematické skupiny, ale jsou připraveni je otevřít pro zástupce RSK. OP D vidí RSK spíše jako 

facilitátora při projednávání klíčových dopravních staveb. 

MMR také koordinuje platformy k integrovaným nástrojům. Na platformě CLLD se řeší 

překládání žádostí MAS (více než 20 strategií ve věcném hodnocení). Snaha o urychlení 

hodnocení. Ve skupině ITI a IPRÚ probíhají individuální setkávání s řídícími orgány. Byl zahájen 

projekt MEDUIN II. – metodická podpora pro realizaci integrovaných nástrojů.   

 

Aktuálně řešená témata v regionální politice 

Ing. Klára Dostálová informovala o zpracovávání Strategie hospodářské restrukturalizace 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Jedná se o úkol v reakci na potřebu 

systematicky řešit problémy v těchto třech regionech. Připravuje se Akční plán Strategie 

regionálního rozvoje 2017-2018, aktuálně probíhají první schůzky s resorty. Předpoklad úzké 

součinnosti s RSK při tvorbě dokumentu.  

V oblasti podpory cestovního ruchu se chystá národní program zaměřený na jednotlivé kraje. 

Vznikne 13 regionálních programů na podporu infrastruktury a 14 programů na marketingové 

aktivity (tj. včetně Prahy). Aktuálně MMR vyjednává s Ministerstvem financí (dále jen „MF“) – 

návrh programu byl posílán hejtmanům. Požadavek MF – krajské programy musí mít indikátory, 

diskutuje se víceleté financování a datum způsobilosti výdajů. V příštích týdnech bude probíhat 

intenzivní debata ve věci nastavení krajských dotačních titulů. Stát vloží stejnou částku do 

podpory cestovního ruchu v regionu jako daný kraj (maximálně však 17,5 mil. Kč).  
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Bod 2 - Reflexe konání regionálních stálých konferencí  

 

RNDr. Zita Kučerová (zástupce MMR): sekretariáty RSK se sešly již 4x. Jednání sekretariátů RSK 

se dle potřeby účastní i řídící orgány. Podařilo se vyjednat výstup z MS2014+, sekretariáty RSK 

budou dostávat výstupy z databáze. Data mohou být využita pro mapování územní dimenze.  

Chystá se druhá verze RAP (2017-2018). Bude sloužit jako podklad pro Akční plán Strategie 

regionálního rozvoje 2017-2018 i jako podklad pro nastavení národních dotačních titulů. RSK 

budou mimo jiné hodnotit aktivity AP SRR z pohledu jejich významu pro daný kraj.   

Nejčastější témata identifikovaná ze strany RSK (RNDr. Zita Kučerová) 

RNDr. Zita Kučerová uvedla pět společných témat za RSK 

1. vzdělávání (KAP + MAP): RSK by uvítaly roli při tvorbě MAP. RSK by mohly být nápomocny při 

synchronizaci tvorby MAP. Zájmové a neformální vzdělávání - ať je zahrnuto do akčních plánů. 

Pokrytí speciálních škol --- potřeba vypsat národní dotační tituly (nejsou na to zdroje z ESIF) - 

mohl by být určitý typ šablony. Potřeba mít informace o dalším postupu při tvorbě KAP II. ve 

vazbě na výzvy IROP.  

Diskuze 

Zástupce ŘO OP VVV: Evropská komise nechce podporovat aktivity podporující 

segregované vzdělávání, nicméně se povedlo vyjednat i šablony na speciální školy - bude 

připravena speciální výzva (v červenci 2016). ŘO OP VVV vyjednává s EK, jaké konkrétní 

aktivity budou podpořeny, mělo by se jednat zejména o aktivity vedoucí k usnadnění 

přechodu na trh práce a usnadnění přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu.  

2. Kotlíkové dotace v Operačním programu životní prostředí (dále jen „OP ŽP“): bylo by vhodné 

říci, kdy bude druhá výzva a v jakém bude finančním objemu. Kraje potřebují informace včas, 

aby mohly kvalitně připravit nové výzvy. 

3. Cestovní ruch: je pozitivní, že MMR rychle reagovalo na vzniklé bílé místo (nemožnost 

podpory z evropských zdrojů) – je potřeba pravidelně kraje informovat o stavu přípravy 

dotačního titulu. 

4. Zaměstnanost: Výzvy OPZ týkající se paktů zaměstnanosti a Observatoří trhu práce by měly 

být řešeny ve spolupráci s regiony, nejlépe RSK.  

5. RSK by rády plnily roli poskytovatele informací a dat. Nechť jsou RSK v maximální možné míře 

koordinačním místem pro sběr informací z území.  

 

 

Bod 3 - Územní dimenze v OP 

 

Mgr. Michal Kokeš (zástupce ŘO OP D): územní dimenze je naplňována v rámci SC 1.4 

(Podpora rozvoje a modernizace infrastruktury městské drážní dopravy), v červenci 2016 bude 

vyhlášeno 12 kontinuálních výzev pro ITI, IPRÚ a Prahu. Alokace na SC 1.4 zřejmě nebude 

vyčerpána, některá města (dopravní podniky) budou realizovat později. V červenci 2016 bude 

vyhlášena kolová výzva v SC 2.3 - jen pro území ITI a IPRÚ. V NDÚD není uvedeno, ale územní 
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dimenze bude naplňována i výzvami vyhlašovanými pro kraje, resp. pro dopravce v území krajů 

prostřednictvím (SC 1.5) – účel: nákup nových jednotek pro regionální železniční dopravu.   

Mgr. Rostislav Mazal (zástupce ŘO IROP): výzvy vyhlášené na sociálně vyloučené lokality i na 

sociálně nevyloučené lokality. Přesun alokace mezi těmito výzvami není možný. Posunuty výzvy 

na integrované nástroje na květen a červen 2016. S nositeli integrovaných nástrojů se 

komunikuje. ŘV IROP (23. května) – budou se schvalovat kritéria pro ITI. IROP využívá RAP 

v rámci SC 1.1 – považují toto za dobrou praxi a chtějí v ní pokračovat. Poděkování za podněty  

a vstupy ze strany RSK. Cenné jsou zejména bariéry čerpání. Duplicita sběru dat v území: RSK 

nemohou být jediným zdrojem dat - v některých tématech je logické využít ověřené kanály. 

Úroveň a kvalita výstupů z regionů je rozdílná - proto je potřeba některá data ověřit. V dubnu 

aktualizován harmonogram výzev (kvůli posunu integrovaných strategií). Terminály nelze 

posouvat. MV (květen): bude projednán i harmonogram výzev na rok 2017.  

Mgr. Ferdinand Hrdlička (zástupce ŘO OP VVV): územní dimenze naplňována 

prostřednictvím MAP a KAP. Téměř celé území je již pokryto akčními plány. Všechny kraje 

podaly projekt na KAP (všechny schváleny výběrovou komisí). Plně nastavena podpora 

odborného garanta. Připravuje se šablona rámce MAP - nejpozději 11. / 12. 5. bude na webu 

MŠMT. MAP: 127 žádostí o podporu doporučeno k financování. OP VVV bude rádo za 

koordinační roli RSK při tvorbě MAP. RSK by mohly sbírat informace o tom, jaký je postup prací 

při přípravě MAP v krajích. Vyhlášeny 3 výzvy pro kraje - konec května 2016 - projekty MŠ a ZŠ 

prostřednictvím šablon (konečná podoba šablon se aktuálně intenzivně vyjednává s EK). Pro SŠ -

-- podzim/listopad 2016 --- souběžně na 14 tematických partnerství a sítí.  

Ing. Břetislav Grégr (zástupce ŘO OP PIK): územní dimenze naplňována prostřednictvím 

zúžení výzev pro strukturálně postižené oblasti (Technologie), případně prostřednictvím 

systému bonifikací, a integrovanými nástroji (ITI). OP PIK klade důraz na naplnění indikátorů 

(zvýšení obratu firmy, nárůst pracovních míst). Většina výzev pro integrované nástroje na konci 

srpna - mezitím vyhodnocení efektů prvních výzev. Nebudou jen kombinované výzvy ale 

i specializované výzvy pro projekty ITI – podpořeny ale jen takové projekty, které získají alespoň 

tolik bodů, kolik získá poslední schválený projekt v individuální výzvě. Vyhlášení inovačních 

voucherů: zatím nelze vzhledem k měnícímu se postoji DG Competition nechat jejich rozdělování 

na krajích (případně jejich inovačních centrech). Na monitorovacím výboru v květnu se bude 

řešit modifikace programového dokumentu - snaha o podporu cestovního ruchu, resp. místního 

podnikání napojeného na cestovní ruch. Snaha také o podporu velkých podniků a podniků 

zřizovaných municipalitami. Tlak EK intervence spíše zužovat. EK (ve vazbě na RIS3) vadí, že 

první výzvy v inovacích byly příliš široké - dle EK by měly být směřovány do vybraných 

oblastí/oborů - u MSP bonifikace projektů řešících témata v RIS3 - byť původně chtěli takto 

bonifikovat až ve druhé části programového období. 

Mgr. Jiří Kinský (zástupce OP Z): v roce 2015 byla územní dimenze v OPZ naplňována 

vyhlášením 9 výzev v objemu 11,3 mld. Kč. Výzvy pokrývaly oblasti sociálních služeb a podpory 

procesů ve službách na krajské úrovni (výzvy 5, 6, 7 a 8), podpory projektů v rámci 

koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (výzvy 26 a 42), aktivit na podporu 

zaměstnanosti mladých v regionu NUTS 2 Severozápad (výzvy 3 a 116) a řešení specifických 

problémů na regionální úrovni kombinací nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (výzva 10). 

Dále v minulém roce probíhala jednání s nositeli ITI, IPRU a CLLD ohledně věcného zaměření 

strategií a intenzivní spolupráce s MMR na nastavení metodického prostředí pro integrované 

nástroje. V roce 2016 ŘO OPZ již vyhlásil výzvy pro všechny integrované nástroje. Pro oblast 
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přístupu k zaměstnání se jednalo o výzvu 45 pro ITI a 46 pro IPRU, pro aktivní začleňování byly 

vyhlášeny výzvy 48 pro ITI a 49 pro IPRU a dnes (29. 4. 2016) byla vyhlášena také výzva č. 47 

pro MAS pro předkládání výzev MAS v objemu 1,8 mld. Kč. Letos byla také vyhlášena výzva na 

regionální projekty paktů zaměstnanosti (výzva 55) a výzva na podporu zaměstnanců 

ohrožených propouštěním pro kraje Moravskoslezský, Ústecký a Vysočina (výzva 44). Podíl 

výzev, které naplňují územní dimenzi, dosahuje v rámci OPZ 30 % objemu dosud vyhlášených 

výzev.  

Ing. Barbora Holková (zástupce ŘO OP ŽP): územní dimenze v OP ŽP naplňována 

prostřednictvím integrovaných nástrojů (CLLD, ITI) a kotlíkových dotací. U CLLD došlo k dohodě 

o rozšíření aktivit, u ITI o navýšení alokace, která bude předmětem technické změny 

programového dokumentu a následně schválena EK. V problematice kotlíkových dotací probíhá 

komunikace s kraji (administrativně - technická). Další výzva na kotlíkové dotace bude dříve, 

než bylo plánováno (v harmonogramu výzev 3. čtvrtletí 2017), ale až po vyhodnocení první 

výzvy (EK požaduje vyhodnocení efektů první výzvy, až poté je možné vyhlášení další výzvy). OP 

ŽP nevyzývá k mapování absorpční kapacity ze strany RSK, ale jsou připraveni podněty z RSK 

zohlednit, nicméně jen v případě, že budou podloženy analýzou. OP ŽP apeluje, ať jsou využívány 

standardní platformy, kde mají regiony své zástupce (tematické pracovní skupiny, Monitorovací 

výbor). V otázce čistíren odpadních vod by OP ŽP souhlasilo s navýšením alokace (podnět 

z RSK), nejsou k tomu však momentálně finance – je to možné pouze v případě realokace mezi 

operačními programy. 

 

Diskuze 

Václav Pošmurný (zástupce NS MAS ČR) komunikace OP ŽP s CLLD probíhá - dochází 

k posunům (rozšíření aktivit) – to je pozitivní. Největší problém je MS2014+. Situace s MAP není 

tak dobrá, jak byla prezentována ŘO OP VVV. Kolik je podepsaných smluv a kolik je vyplacených 

záloh? Sporná kapitola výběru projektů tvorby MAP - problém s krácením mezd v MAP, 

v extrémních případech dojde až ke snížení rozpočtu projektu pod minimální stanovenou 

hranici. Některé projekty prošly v předložené podobě, jiné byly zkráceny až o 1,5 milionu. 

Systém hodnocení považuje za nebezpečný i vzhledem k významu tohoto strategického 

dokumentu také pro IROP, navíc doposud není známa podoba strategického rámce MAP. 

Některé projekty MAP začaly být realizovány po schválení jejich přijatelnosti, avšak následně 

byly zastaveny v důsledku rizika nefinancování. Není tedy možné říci, kolik projektů běží. Města 

ORP na rozdíl od MAS nemají potřebné informace ohledně tvorby MAP. 

Ing. Dan Jiránek (zástupce SMO ČR): ITI a IPRÚ --- přes letní prázdniny se nebudou scházet --- 

aby bylo možné schválit strategie v polovině června, je třeba je ze strany řídících orgánů schválit 

co nejdříve. Pokud se budou přesouvat finance z OP Doprava (dále jen „OP D), měly by směřovat 

do územní dimenze - IROP (silnice II. a III. třídy) a OP ŽP. 

Ing. Klára Dostálová (MMR): OP D je složen ze dvou fondů (ERDF + FS), přičemž Fond 

soudržnosti nelze přesunout do IROP.  

PaeDr. Zdeněk Peša (zástupce RSK Jihomoravský kraj): MAPy není reálné zpracovat do 

června 2016. IROP (výzva na MŠ) - v únoru 2016 se měnily podmínky, navýšení finanční alokace 

bude nově možné pouze navýšení kapacit nad 16 dětí - v té době již některé školy podaly žádosti. 
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Mgr. Jelena Kriegelsteinová (zástupce RSK Karlovarský kraj): kvalita výzev OP VVV po 

technické stránce není dobrá – požadavky výzvy jsou složité až překombinované, přílohy 

k přílohám, různé číslování i názvy stejných příloh apod. 

Mgr. Michael Otta (zástupce RSK Liberecký kraj): poděkování, že MŽP řeší vyhlášení výzvy na 

kotlíkové dotace. Lokality Natura2000 - nechť MŽP zváží klíč pro rozdělování alokace, rozloha 

by neměla být hlavním kritériem.  NÚV začal v kraji fungovat - zjistil 280 nových požadavků, dle 

NÚV by měly být zapracovány do KAP - nejsou schopni je zapracovat, vzhledem k faktu, že výzva 

IROP na SŠ končí v listopadu 2016. Ať je prodloužena výzva pro SŠ v IROP. Cestovní ruch: kdy 

bude program vyhlášen, od kdy budou způsobilé výdaje, bude vyúčtování nutné v letošním roce?  

Ing. Rostislav Mazal (zástupce ŘO IROP): ve výzvě na MŠ bylo od začátku řečeno, že veškeré 

investice jsou možné jen při navýšení kapacity, často ale šlo o navýšení o 1 žáka. Dle vyhlášky 

MŠMT musí mít třída 16 žáků. Další navýšení alokace SC 1.1 není reálné. Výzva na SŠ posunuta 

nebude. Dne 4. 5. bude schůzka IROP x MŠMT, kde se ujasní se struktura rámce MAP. Podněty od 

NÚV není nutné brát v potaz. 

Ing. Ferdinand Hrdlička (zástupce ŘO OP VVV): V oblasti vydávání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a zálohových plateb došlo k technickým problémům na celé výzvě MAP, které jsou 

intenzivně řešeny s dodavatelem systému. Několik žádostí k vydání rozhodnutí je již 

v testovacím režimu. Doba vydání rozhodnutí za předpokladu dobré součinnosti s žadatelem se 

odhaduje na 14 dní. Zálohové pak budou vypláceny cca do měsíce od podepsání rozhodnutí. 

Krácení mezd projektů MAP - horní hranice stanoveny výběrovou komisí, jejíž snahou je nastavit 

jednotnou hladinu mezd mezi projekty, z nichž některé využívají maximální výši, které jsou však 

určeny pro excelentní pracovníky ve vědě a výzkumu, do toho nemůže ŘO zasahovat. Výběrová 

komise stanovila 40 000 hrubé mzdy pro projektového/finančního manažera, 250 Kč/hod. pro 

odborné pracovníky a 350 Kč/hod. u lektorů. Žadatel může podat odvolání k přezkumné komisi. 

Oceňují spolupráci s MAS, resp. s NS MAS, se kterými připravují podoby příslušných dokumentů. 

Nicméně metodická podpora tvorby MAP se rozvíjí i skrze SMOČR. Bude konference, kde by se 

předaly informace ke sjednocení metodické podpory ve věci MAP. V první výzvě IROP pro 

infrastrukturu vzdělávání nechť jsou podpořeny stavby, které jsou rozpracovány (musí být 

ukončeny do 31. prosince 2018). Problém s monitorovacím systémem je již odstraněn. Od 

příštího týdne (2. května) budou vydávána rozhodnutí. Zálohové platby budou vypláceny co 

nejdříve, za 3 až 4 týdny od podepsání rozhodnutí.  

Mgr. Marta Valešová (zástupce Asociace krajů České republiky): Jak se bude koordinovat 

MAP? 

Ing. Ferdinand Hrdlička (zástupce ŘO OP VVV): NIDV zřídí střediska podpory školám 

(ve 13 krajích) --- bude působit koordinátor MAP - budou facilitovat proces v území. Původně 

plánovaný termín rozjezdu středisek byl plánován na 1. 6. 2016, nicméně experti již při 

krajských pracovištích NIDV již působí. Ve věci MAP se chystají se 3 semináře pro příjemce.  

Mgr. Michal Kokeš (zástupce ŘO OP D): Není ohroženo pravidlo n+3, neboť je dostatek 

projektů, které mají „novou“ EIA --- Realokace mimo OP D je poslední možnost, zatím se s ní 

nepočítá.  

Ing. Barbora Holková (zástupce ŘO OP ŽP): kotlíkové dotace: poděkování krajům za 

spolupráci. Rozdělení alokace pro NATURA2000 - kontinuální výzva bude vyhlášena s poloviční 

alokací (250 mil. Kč), bez omezení na jednotlivé kraje.  
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Ing. Klára Dostálová (MMR): způsobilé výdaje v národním dotačním titulu na podporu 

cestovního ruchu budou ode dne podání žádosti nebo ode dne rozhodnutí (není zatím jasné – je 

řešeno s MF), víceleté financování bude možné, marketingové aktivity ale jen do konce roku 

2016. Během příštích 14 dnů se očekává intenzivní jednání s kraji o podobě jejich programů. Na 

konci května diskuze s MF ČR. Na konci června, či začátku července by mohly být vyhlášeny 

první výzvy.   
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P l e n á r n í  z a s e d á n í   

A Průběh zasedání 

Ing. Klára Dostálová (náměstkyně ministryně pro místní rozvoj), zahájila plenární zasedání 

4. Národní stálé konference. Představila její program a poděkovala všem za zaslané příspěvky na 

program plenárního zasedání. 

 

 

Bod 1 – Kontrola plnění usnesení z 3. jednání Národní stálé konference; Shrnutí jednání 

jednotlivých komor NSK; Přijetí usnesení NSK 

 

Ing. Klára Dostálová informovala plénum o plnění usnesení, přijatých na 3. Národní stálé 

konferenci. Všechna Usnesení byla naplněna.  
 

 

Bod 2 - Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK 

 

Ing. Klára Dostálová zprostředkovala plénu průběh jednání a závěry Komory regionální. Hlavním 

bodem bylo zohlednění územní dimenze ze strany řídících orgánů (dále jen „ŘO“). V tomto 

směru běží vše bez problémů. Dále informovala o aktualizaci akčního plánu k 3. říjnu 2016. 

Z proběhlé diskuze vešla společná témata pro regionální partnery, kde byly identifikovány 

největší problémy. Jedná se o kotlíkové dotace, cestovní ruch a krajské a místní akční plány (dále 

jen „KAP“ a „MAP“). V souvislosti s KAP a MAP proběhne 4. Května 2016 schůzka s ŘO OP VVV. 

Na závěr požádala o schválení navrhovaných usnesení v jednom bloku. Toto bylo plenárním 

zasedáním odsouhlaseno. Následně byla schválena usnesení č. NSK 1/2016 – č. NSK 7/2016. 

 

Ing. David Koppitz informoval o průběhu jednání a závěrech Komory CLLD. Informoval přítomné 

o dohodě na zrychlení postupu hodnocení strategií. V souvislosti s tím uvedl, že v květnu bude 

vyhlášena druhá výzva pro Místní akční skupiny (dále jen „MAS“) pro předkládání strategií. Ta 

by se měla týkat posledních 15 MAS. Na jednání byly představeny funkcionality MS 2014+ a bylo 

přislíbeno školení pro zástupce NS MAS. Jako problematická byla identifikována rychlost MS 

2014+ a rychlost hodnocení předložených strategií. V neposlední řadě informoval o kvalitě 

předložených strategií, přičemž uvedl, že všechny byly vráceny k přepracování. Na závěr své 

informace požádal plénum o schválení usnesení č. NSK 8/2016 - č. NSK 11/2016. Všechna 

usnesení byla přijata. 

 

Mgr. František Kubeš shrnul jednání komory ITI a IPRÚ. Informoval přítomné o možnosti 

metodické pomoci pro nositele a ŘO k integrovaným přístupům v rámci projektu MEDUIN II. 

Jednotlivá ITI/IPRÚ představila své strategie, zejména pak cíle a integrované projekty. ŘO 

informovaly o plánovaných výzvách a překryvu jednotlivých projektů. Zástupce OP Z přislíbil 

v tomto směru pomoc. Následně požádal plenární zasedání o schválení usnesení č. NSK 12/2016 

- NSK 16/2016. Plénum s tímto souhlasilo a následně usnesení schválilo. 
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Bod 3 – Místní akční plány vzdělávání 

 

Mgr. Ferdinand Hrdlička (zástupce OP VVV) uvedl, že bylo projednáno 129 žádostí; 127 jich bylo 

doporučeno a 2 vypadly, protože jejich hodnota klesla pod minimální stanovenou výši nákladů 

(1mil. Kč). V prosinci 2015 proběhlo dotazníkové šetření mezi školskými zařízeními. Jeho 

výstupy posloužily také jako podklad pro čerpání ze šablon. Potenciálním rizikem je jednotnost 

metodického vedení na úrovni municipalit; z tohoto důvodu probíhají jednání se SMO ČR. Pokud 

jde o Strategický rámec MAP po 11. květnu 2016 bude zveřejněna jeho šablona. Rizika byla 

identifikována v průběhu hodnotící fáze a ve vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a zasílání 

zálohových plateb způsobeného problémem s MS2014+, jehož vyřešení se předpokládá 

v nejbližších dnech a následně budou vydávána rozhodnutí jednotlivým příjemcům během 2 až 

3  týdnu a zálohové platby cca do měsíce poté. Pro vyjasnění některých otázek se budou konat 

semináře k MAP a KAP (16., 19., 24. května a 2. června). V součinnosti se SMO ČR bude k této 

problematice také konference. 

Vystoupení doplnil Mgr. Zdeněk Semorád (zástupce IROP), který vyzdvihl potřebu a význam 

MAP a KAP. Je potřeba vytvořit strategický rámec, který bude v souladu s plány vzdělávání. 

Požádal o informace přítomné, kteří zajišťují tvorbu MAP, zdali a v jakém množství budou ke 

konci června vyhotoveny MAP. 

 

Diskuze 

Zástupce ITI Hradec Králové – Pardubice požádal o vysvětlení postupu při krácení příspěvku za 

MAP. 

 

Zástupce ŘO OP VVV informoval o nepřiměřené hodinové sazbě. Jednotnost v tomto směru má 

být zajištěny tím, že minimálně jeden člen „staré“ komise bude zasedat i v komisi nové. Dále 

bude členem jeden zástupce ŘO s právem veta. 

 

Zástupkyně KS MAS Královéhradeckého kraje informovala, že krácení je z pohledu MAS 

neúměrné a v některých případech ohrožuje samotnou realizaci projektu, proto některé MAS 

zvažují, že od něj odstoupí. 

 

Zástupce ŘO OP VVV uvedl, že popsané případy jsou extrémní a je to případ 1 – 2 projektů. Nemá 

informace o tom, že by se jednalo o krácení ohrožující realizaci projektu. Rozpětí průměrné 

hodinové sazby pro manažera projektu je 250 – 350 Kč/hod. V případě nesouhlasu s krácením je 

možné podat žádost o přezkum. 

 

Zástupkyně KS MAS Pardubického kraje se dotázala, kolik žadatelů podalo odvolání proti 

rozhodnutí ŘO. Na otázku Mgr. Semoráda ohledně doby vytvoření MAP, resp. strategických 

rámců odpověděla, že do konce června budou hotové maximálně jednotky, reálnější termín je 

nejdříve podzim tohoto roku. 

 

Zástupce ŘO OP VVV přislíbil tuto informaci zjistit. 

- Po jednání byly dodány následující informace platné k 24. červnu 2016: 

o Celkem ve výzvě MAP bylo podáno 301 žádostí o podporu 

o Projednáno a schváleno výběrovou komisí bylo 187 žádostí o podporu 

o V procesu hodnocení je 19 žádostí o podporu 
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o 95 žádostí o podporu bylo vyřazeno nebo staženo žadatelem 

o Žádostí o přezkum bylo podáno 27 

Zástupce KS MAS Moravskoslezského kraje uvedl, že oba vyřazené projekty byly poníženy 

hodnotiteli a z tohoto důvodu došlo k jejich vyřazení; větší projekty někteří žadatelé nemohli 

předložit z důvodu malých předchozích obratů. Navrhuje metodicky ošetřit, aby krácení 

projektu nemohlo být v takovém rozsahu, aby byl projekt následně vyřazen z důvodu 

nedodržení minimální výše celkových nákladů projektu. 

Zástupce ŘO OP VVV poděkoval za tento podnět, který bude zvážen při přípravě další výzvy či 

v rámci jednání s MMR. 

 

Zástupce ITI Hradec Králové – Pardubice informoval o podání rozkladu proti rozhodnutí ŘO. 

 

Zástupce ŘO OP VVV uvedl, že výzva musí být transparentní a její změny jsou předmětem 

metodického prostředí. ŘO odpovídá za tvorbu plánů nikoli za jejich realizaci 

 

Zástupce IROP varoval, že je ohrožen termín předkládání strategických rámců. 

 

Zástupce RSK Jihomoravského kraje vyjádřil obavu nad časovým harmonogramem a upozornil, 

že celý proces je významně zpožděn. 

 

Zástupce ŘO OP VVV uvedl, že si je tohoto rizika vědom a znovu zdůraznil potřebu strategického 

rámce. 

 

Zástupce SMO ČR informoval, že za účelem vyjasnění této situace bude uskutečněna avizovaná 

konference. Z pohledu SMO ČR je termín 30. 6. pro zpracování strategického rámce MAP 

nereálný s ohledem na aktuální stav přípravy MAP i schvalování projektů. 

 

Zástupce NS MAS vznesl dotaz, zdali by v tomto případě nebylo dostatečné zpracovat „pouze“ 

strategický rámec, protože odkaz na MAP je podmínkou jen pro IROP a v rámci šablon OP VVV 

není vyžadován. Vytrácí se význam strategického dokumentu. 

 

Zástupce ŘO OP VVV upozornil, že jde o strategický dokument, který je důležitý. Příští rok jsou 

plánována tematická partnerství MAP. MAP jsou pro OP VVV zdrojem informací, co území 

potřebuje a na co zacílit podporu z PO 3. Dále uvedl, že nepokrytá území se pokusí motivovat 

zpracovat MAP, protože podmínkou čerpání není mít projekt na tvorbu MAP, ale samotný 

dokument MAP. Dále informoval o navazující výzvě MAP 2, kde lze provést revizi metodik 

a procesů hodnocení. V případě nesouhlasu doporučil podání žádosti o přezkum. Dále 

informoval o připravované koordinační schůzce mezi Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen 

„MMR) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), která proběhne 

4. května a bude zde dohodnut návrh strategického rámce. 
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Bod 4 - Vystoupení řídících orgánů 

 

Ing. Helena Barbořáková (zástupce ŘO OP VVV) informovala o připravované strategii RIS 3. Nyní 

probíhají jednání mezi Úřadem vlády a Evropskou komisí. V průběhu května a června 2016 by 

měl být dokončen implementační plán RIS 3 strategie, který schválí vláda. 

 

Ing. Ferdinand Hrdlička (zástupce ŘO OP VVV) doplnil informace o projektech pro střední školy. 

V letošním roce budou vyhlášeny dvě stěžejní výzvy na tematická partnerství a sítě a na 

projektové šablony pro střední školy. Informoval také o skutečnosti, že v rámci prioritní osy 3, 

jsou střední školy oprávněnými žadateli téměř vždy. Implementace koordinovaného přístupu 

pro sociálně vyloučené lokality je realizována ve spolupráci s Agenturou pro sociální 

začleňování. Vyčleněno je 700 mil. Kč, vyhlášeny jsou dvě průběžné výzvy na inkluzivní 

vzdělávání. Na závěr poděkoval za vstupy a podněty z regionálních stálých konferencí (dále jen 

„RSK“) a ujistil, že tyto budou využity při přípravě nových výzev. 

 

Ing. Rostislav Mazal (zástupce ŘO IROP) informoval o mapování absorpční kapacity při 

odstraňování bariér. Dále poděkoval RSK za jejich činnost i možnost sdílení příkladů dobré 

praxe. 

 

Ing. Michal Kokeš (zástupce ŘO OP D) informoval účastníky o plánovaných výzvách pro projekty 

ITI/IPRÚ a CLLD. Dále informoval o jednání se zástupci Evropské komise. Ze strany Ministerstva 

dopravy je stěžejní posouzení rozhodnutí o projektu, ze strany Evropské komise jsou podstatné 

projekty s hodnocením EIA. Bohužel hrozí oddálení realizace strategicky významných staveb. 

 

Diskuze 

Zástupce SMO ČR vznesl dotaz, zdali v případě nedočerpání finanční alokace na stavbu dálnic 

bude možné přesunout tyto prostředky na realizaci vlakových tratí v území. 

 

Zástupce IROP odpověděl, že toto možné není. Nelze přesouvat peníze z OP D do IROP, neboť jde 

o dva různé zdroje financování (kohezní fond a fond na podporu regionálního rozvoje). 

 

Ing. Břetislav Grégr, MBA (zástupce ŘO OP PIK) informoval o záměru zpřístupnění OP PIK pro 

projekty cestovního ruchu. Tento záměr byl zamítnut Evropskou komisí s odůvodněním, že tato 

možnost nebyla součástí pozičního dokumentu. Ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního 

ruchu vyjednáváme v této věci dále. V případě úspěchu by rádi požádali o součinnost RSK 

a jejich pomoc při zmapování absorpční kapacity daných území. 

 

Mgr. Jiří Kinský (zástupce ŘO OP Z) uvedl, že již byly vyhlášeny výzvy v objemu 70 % celkové 

alokace programu. Příprava všech výzev OPZ probíhá na principu partnerství v rámci tzv. 

Programových partnerství, jejichž členy jsou zástupci územních partnerů (AK ČR, SMO ČR, SMS 

ČR, NS MAS ČR, SOV). Detailní informace o členství v těchto platformách budou zveřejněny na 

www.uzemnidimenze.cz. Poděkoval za podněty RSK a připomněl, že ŘO OPZ je připraven 

projednávat na příslušných platformách agregovaná doporučení z jednotlivých RSK týkající se 

(i) obsahového zaměření výzev, (ii) absorpční kapacity a (iii) zpětné vazby k již vyhlášeným 

výzvám. ŘO OPZ uvítá v rámci procesu přípravy AP SRR na roky 2017-2018 Vítány jsou 

doporučení k investičním prioritám 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.1 a v rámci celé prioritní osy 3. Naopak 

http://www.uzemnidimenze.cz/


Zápis ze 4. zasedání Národní stálé konference 

20 
 

s ohledem na věcné zaměření aktivit není relevantní vyjádření pro investiční priority 1.4, 1.5, 2.2 

a 2.3. 

 

Diskuze 

Zástupce SMO ČR upozornil na pokles absorpční kapacity u dětských skupin do roku 2020 

a u zajišťování sociálního bydlení. 

 

Zástupce IROP odpověděl, že budou vyhlášeny výzvy na rekonstrukci stávajícího bytového 

fondu, ale je k tomu potřeba podpora všech partnerů v území. K poklesu absorpční kapacity 

u dětských skupin s vysokou pravděpodobností nedojde. 

 

Ing. Barbora Holková (zástupce ŘO OP ŽP) informovala o jednáních se zástupci ITI/IPRÚ a CLLD. 

Dále uvedla, že územní dimenze je součástí kotlíkových dotací a připravují informační seminář 

pro příjemce podpory. Zástupce RSK vyzvala k zapojení přes již existující platformy 

(Monitorovací výbor, Tematické pracovní skupiny). Aktuální seznam bude k dispozici na 

www.uzemnidimenze.cz. Informovala o zpřístupnění části věnované územní dimenzi na webu 

www.opzp.cz.  

 

 

 

Bod 5 - Informace o zahraničních aktivitách MMR 

 

Mgr. František Kubeš (vedoucí oddělení urbánní politiky, MMR) informoval o Urbánní agendě 

EU, celosvětové konferenci HABITAT III, operačním programu URBACT III a informační 

platformě REFIT.  

Urbánní agenda EU je společnou iniciativou nizozemského předsednictví a Evropské komise. 

Byla vytvořena čtyři pilotní partnerství (bydlení, kvalita ovzduší, městská chudoba, migrace 

a uprchlictví), která mají za úkol v následujících 2 - 3letech zpracovat akční plán. Cílem je 

definovat směřování finančních nástrojů, zjistit dopady na legislativu atd. Výstupy budou 

i podkladem pro zaměření kohezní politiky po roce 2021. Bližší informace jsou k dispozici na 

stránkách www.urbanagenda.nl.  

Konference HABITAT III proběhla 16. – 18. března 2016 v Praze. Šlo o nejvýznamnější 

přípravnou akci na mezinárodní jednání HABITAT III v Ekvádoru na podzim 2016 a výstupem je 

Pražská deklarace. Jak konference v Praze, tak i deklarace zaznamenaly velice pozitivní ohlas od 

evropských ale i zaoceánských kolegů. 

Operační program URBACT III podporuje měkké projekty. Zapojit se mohou města, regiony či 

univerzity. Nyní je vyhlášena druhá výzva na implementační sítě, která by byla vhodná zejména 

pro ITI/IPRÚ. 

REFIT je novou platformou, kterou iniciovala Evropská komise. Jejím cílem je zmírnit 

administrativní bariéry v procesu předkládání projektů. Podněty může poskytnout kterýkoli 

partner z území. Momentálně jde o gesci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu. 

 

  

http://www.uzemnidimenze.cz/
http://www.urbanagenda.nl/
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Bod 6 - Závěr 

 

Ing. Klára Dostálová informovala, že další jednání národní stálé konference proběhne v září 

2016. 

 

Diskuze 

Zástupkyně Asociace krajů ČR připomněla, že podle jejich informací stále nejsou dořešeny 

některé problémy s MS 2014+. Informovala o tom, že připravují vypracování stanoviska.  

 

Ing. Klára Dostálová požádala o zaslání tohoto stanoviska, kterým se MMR bude následně 

zabývat. 

 

Na závěr Ing. Klára Dostálová poděkovala všem přítomným za dnešní jednání a ukončila jej. 

 

Zápis schválil 

Datum Jméno Podpis 

30. 6. 2015 Ing. Klára Dostálová  

 


