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1. Úvod
Regionální stálá konference (RSK) je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní
dimenze, do kterého aktivně vstupuje a svou činností by měla přispívat k naplnění tohoto
konceptu především v rámci programového období 2014-2020, i když její tematický záběr se
v čase postupně rozšiřuje i mimo problematiku ESI fondů. V období roku 2020 byla činnost RSK
rozšířena i na oblast spolupráce v rámci přípravy a zpracování Akčního plánu Strategie
regionálního rozvoje ČR 21+ (AP SRR ČR 21+) pro roky 2021-2022, zpracování Karet
regionálně-specifických aktivit a pokračování v přípravě na programové období EU 2021-2027 na
národní a na regionální úrovni.
Cílem této výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity RSK OK, jejích pracovních skupin
a sekretariátu v průběhu roku 2020 s ohledem nejen na role stanovené statutem RSK OK, ale i
na konkrétní situaci ovlivněnou pandemií COVID-19. Důvodem zpracování dokumentu je i
zhodnotit efektivitu této činnosti i samotnou komunikaci, ať už v rámci RSK OK, s jednotlivými
řídicími orgány programů ESI fondů či s MMR ČR jakožto subjektem odpovědným za naplnění
konceptu územní dimenze. Dále identifikovat realizované kroky vedoucí k lepšímu naplňování
funkcí RSK OK a rizika spojená s činností RSK OK včetně plánu rozvoje fungování RSK OK.
Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni. Jedná se zejména
o odbor regionální politiky MMR ČR, jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit fungování
všech RSK a rovněž mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze.
Zpráva bude také sloužit pro nastavení další spolupráce s platformou Národní stálé konference
(NSK). Dále zpráva poskytne řídicímu orgánu OP VVV shrnutí činnosti ve vztahu ke krajským
a místním akčním plánům rozvoje vzdělávání včetně hodnocení funkčnosti Pracovní skupina
Vzdělávání RSK OK. V neposlední řadě bude zpráva součástí monitorování projektů na podporu
činnosti RSK OK a sekretariátu RSK OK „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období
EU 2014-20“, které jsou pro finančně podpořeny z OP TP.
Zdroje pro zpracování výroční zprávy:
 Zápisy ze zasedání RSK OK
 Zápisy z jednání pracovních skupin RSK OK
 Zápisy ze zasedání NSK
 Plán činnost sekretariátu RSK OK na rok 2020 a 2021
 Statut a Jednací řád RSK OK
 Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Rozvoj regionálního
partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.“
 Zápisy z jednání MMR ČR a sekretariátů RSK
 Výroční zpráva RSK OK za rok 2019
 Zápisy z jednání platforem pro přípravu programového období EU 2021-2027
 Zápisy z jednání pracovních skupin pro přípravu SRR ČR 21+ a Akčního plánu SRR ČR
21 pro rok 2021-2022
 Informace z webu územní dimenze
 Informace z webu operačních programů ČR
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2. Přehled aktivit RSK OK za rok 2020
2.1 Přehled činnosti RSK OK
RSK OK byla ustavena dne 15. 10. 2014, kdy proběhlo první zasedání. V roce 2020 se
uskutečnila pouze 2 zasedání, a to z důvodu aktuální situace spojené s pandemií COVID-19
a z důvodu voleb do krajských zastupitelstev na podzim 2020. RSK OK měla celkem 21 členů,
některé pozice náhradníků nebyly obsazeny. V pozici stálých hostů bez hlasovacího práva jsou
4 organizace.
2.1.1 Seznam členů a náhradníků RSK OK
Tabulka č. 1: Seznam členů a náhradníků RSK OK v roce 2020 ke dni posledního zasedání
RSK OK dne 17. 9. 2020
Členská instituce
RSK

Zástupci kraje
(Olomoucký kraj)

Zástupce
statutárních měst
zastoupený
nositelem ITI/IPRÚ
(SMO ČR)

www.olkraj.cz/partnerstvi

Počet členů s
hlasovacím
právem

5

1

Člen RSK OK

Náhradník člena RSK OK

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje
předseda RSK OK

Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Ing. Jan Zahradníček,
2. náměstek hejtmana

pan Ladislav Hynek,
náměstek hejtmana

Bc. Pavel Šoltys, DiS.,
náměstek hejtmana

bude doplněn

Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička,
vedoucí odboru dopravy a
silničního hospodářství, KÚOK

Ing. Radek Dosoudil,
vedoucí odboru strategického
rozvoje kraje KÚOK
místopředseda RSK OK

Ing. Marta Novotná,
vedoucí oddělení regionálního
rozvoje, KÚOK

Mgr. Matouš Pelikán,
náměstek primátora
Statutárního města Olomouc

Ing. Petr Měřínský,
primátor Statutárního města
Přerov
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Členská instituce
RSK
Zástupce středně
velkých měst
(zpravidla okresních
měst mimo nositele
ITI/IPRÚ)
(SMO ČR)

Počet členů s
hlasovacím
právem

Člen RSK OK

Náhradník člena RSK OK

Mgr. Tomáš Spurný,
starosta města Šumperk

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová,
starostka města Jeseník

RNDr. Mgr. František John,
Ph.D., starosta města Zábřeh

Ing. Jan Vrána,
starosta města Němčice nad
Hanou

pan Radim Haitl,
starosta obce Střítež nad
Ludinou

Bronislav Drozd,
starosta obce Ruda nad
Moravou

Mgr. Marta Husičková,
starostka městyse Náměšť na
Hané

Ing. Lubomír Žmolík,
starosta obce Lipová-lázně

2

Zástupce malých
měst
(SMO ČR)

2

Zástupce za venkov
(SMS ČR)

1

Mgr. Radek Brázda,
starosta obce Troubky, člen
představenstva SMS ČR

Ing. Radim Sršeň, Ph. D.,
starosta obce Dolní Studénky
a 2. místopředseda SMS ČR

Zástupce za venkov
(SPOV)

1

pan Jiří Řezníček,
starosta obce Tučín
a předseda SPOV
Olomouckého kraje

Mgr. Jaroslav Střelák,
starosta obce Krumsín

Zástupce Strategie
inteligentní
specializace (např.
regionální RIS3
manažer)

1

Mgr. Tomáš Dostál,
regionální RIS3 manažer

bude doplněn

Zástupce krajské
sítě MAS

1

Mgr. Ondřej Večeř,
předseda KS MAS

Ing. František Kopecký,
1. místopředseda KS MAS

Zástupce krajské
hospodářské komory

1

Mgr. Bc. Jitka Janečková
Moťková,
ředitelka TPZ OK, z.ú.

Ing. Bořivoj Minář,
předseda představenstva
KHK OK

Zástupce nestátních
neziskových
organizací

1

Ing. Marek Podlaha,
předseda UNO

Mgr. Marcela Vystrčilová,
místopředsedkyně UNO
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Počet členů s
hlasovacím
právem

Člen RSK OK

1

doc. PhDr. Hana Marešová,
Ph.D., MBA,
prorektorka pro strategické
plánování a kvalitu UP OL

Prof. PhDr. Jiří Lach, M.A.,
Ph.D.,
prorektor pro organizaci
a rozvoj UP OL

Zástupce Agentury
pro sociální
začleňování

1

Mgr. Jan Mochťák,
MMR ČR, Odbor pro sociální
začleňování (Agentura)
vedoucí Oddělení
regionálního centra východ

Markéta Chkheidze,
MMR ČR, Odbor pro sociální
začleňování (Agentura)

Zástupce krajské
pobočky Úřadu
práce ČR

1

Ing. Jiří Šabata,
ředitel krajské pobočky Úřadu
práce v Olomouci

Ing. Bořivoj Novotný,
vedoucí oddělení
zaměstnanosti Úřadu práce

Mgr. Miroslav Adámek,
zástupce za Jesenicko

bude doplněn

Mgr. Tomáš Rak,
zástupce za specifickou
oblast lázeňství

bude doplněn

Členská instituce
RSK
Zástupce
akademického
sektoru

Vlastní výběr dle
potřeb regionu

2

Celkový počet
členů

21

Náhradník člena RSK OK

2.1.2 Seznam stálých hostů RSK OK
Tabulka č. 2: Aktuální seznam stálých hostů RSK OK v roce 2020 ke dni posledního zasedání
RSK OK dne 17. 9. 2020
Instituce

Stálý host bez hlasovacího práva

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky –
regionální sekce

Ing. Radana Leistner Kratochvílová,
vedoucí oddělení řízení strategie
regionálního rozvoje

Česká biskupská konference

Mgr. Štěpán Sittek,
projektový manažer Olomoucké diecéze
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Zástupce územně příslušného zprostředkujícího
subjektu pro implementaci Integrovaného regionálního
operačního programu – Centrum pro regionální rozvoj
(CRR)

Ing. Aleš Marousek,
ředitel územního odboru IROP pro
Olomoucký kraj

Agentura pro podnikání a inovace (API)

Mgr. Vojtěch Marek,
regionální kancelář Olomouc

Celkový počet stálých hostů

4

2.1.3 Zasedání RSK OK uskutečněná v roce 2020
18. zasedání RSK OK dne 2. 3. 2020:
 Projednané body:
-

Schválení programu zasedání
Volba členů a náhradníků RSK OK
Přenos informací z 15. NSK
Prezentace MMR ČR
Karty regionálně-specifických aktivit Jesenicka a Šumperska v Akčním plánu Strategie
regionálního rozvoje ČR 21+ pro roky 2021-2022 – aktuální stav

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. RSKOK/18/1/2020:
RSK OK:
 schvaluje program 18. zasedání
Stanovisko č. RSKOK/18/2/2020:
RSK OK:
 zvolila pana Mgr. Miroslava Adámka za člena RSK OK za oblast Jesenicka
Stanovisko č. RSKOK/18/3/2020:
RSK OK:
 bere na vědomí informaci o 15. zasedání NSK
Stanovisko č. RSKOK/18/4/2020:
RSK OK:
 bere na vědomí aktuální informaci o Kartách regionálně-specifických aktivit pro Jesenicko
a Šumpersko pro Akční plán SRR ČR 21+ pro období 2021-2022
Stanovisko č. RSKOK/18/5/2020:
RSK OK:
 schvaluje Výroční zprávu RSK OK za rok 2019
19. zasedání RSK OK dne 17. 9. 2020:
 Projednané body:
-

Schválení programu zasedání
Prezentace MMR ČR
Regionální akční plán (RAP) Olomouckého kraje – absorpční kapacita témat IROP
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-

Karty regionálně-specifických aktivit Jesenicka a Šumperska v Akčním plánu Strategie
regionálního rozvoje ČR 21+ pro roky 2021-2022 – aktuální stav

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. RSKOK/19/1/2020:
RSK OK:
 schvaluje program 19. zasedání
Stanovisko č. RSKOK/19/2/2020:
RSK OK:
 projednala absorpční kapacitu pro Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK)
Stanovisko č. RSKOK/19/3/2020:
RSK OK:
 bere na vědomí absorpční kapacitu pro Regionální akční plán Olomouckého kraje
(RAP OK)
Stanovisko č. RSKOK/19/4/2020:
RSK OK:
 doporučuje MPSV a ŘO OPZ+ co nejrychlejší zveřejnění informací o konkrétních cílových
skupinách, které budou podporovány v rámci jednotlivých prioritních os OPZ+, a to
z důvodu včasné přípravy projektových záměrů
 doporučuje MPSV a ŘO OPZ+ co nejrychlejší zveřejnění informací, které sociální služby
ve vztahu k těmto cílových skupinám budou podporovány, případně další specifikace
služeb
Stanovisko č. RSKOK/19/5/2020:
RSK OK:
 doporučuje MMR a ŘO OP uznávat v rámci realizace aktivit projektů na stejné úrovni
prezenční i distanční formy setkávání, workshopů, seminářů, konzultací, apod.
Stanovisko č. RSKOK/19/6/2020:
RSK OK:
 schvaluje Zprávu o hodnocení plnění RAP OK za rok 2019
2.1.4 Podněty, které vzešly ze zasedání RSK OK a byly předány na úroveň NSK, včetně
reakce ze strany ŘO OP nebo ministerstev
Podněty z 19. zasedání RSK OK:
Stanovisko č. RSKOK/19/4/2020, zaslané ze sekretariátu RSK OK dne 2. 10. 2020 na ŘO OPZ
Stanovisko č. RSKOK/19/4/2020:
RSK OK:
 doporučuje MPSV a ŘO OPZ+ co nejrychlejší zveřejnění informací o konkrétních cílových
skupinách, které budou podporovány v rámci jednotlivých prioritních os OPZ+, a to
z důvodu včasné přípravy projektových záměrů
 doporučuje MPSV a ŘO OPZ+ co nejrychlejší zveřejnění informací, které sociální služby
ve vztahu k těmto cílových skupinám budou podporovány, případně další specifikace
služeb
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Reakce ŘO OPZ č. RSKOK/19/4/2020, zaslané na sekretariát RSK OK dne 6. 1. 2021
K uvedenému stanovisku uvádíme za ŘO OPZ následující:
ad 1) Informace o konkrétních cílových skupinách OPZ+ jsou uvedeny v návrhu textu OPZ+,
jehož jednotlivé verze jsou průběžně zveřejňována na www.esfcr.cz v sekci „OPZ+ 2021-2027“
(viz https://www.esfcr.cz/opz-plus). Po schválení programu ze strany EK, které se očekává ve
2. polovině roku 2021 budou následně detailní informace o konkrétních cílových skupinách
uváděny ve vyhlašovaných výzvách, které budou připravovány standardním způsobem při
respektování principu partnerství.
ad 2) Vzhledem k probíhajícímu procesu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
není v současné chvíli možné přesný rozsah podporovaných sociálních služeb z OPZ+
specifikovat. Pro oblast sociálních služeb, do jejichž realizace budou zapojeny kraje, připravuje
ŘO OPZ+ využití zjednodušených metod vykazování. Pracovní návrh bude v průběhu roku se
zástupci krajů diskutován.
Stanovisko č. RSKOK/19/5/2020, zaslané ze sekretariátu RSK OK dne 2. 10. 2020 na ŘO IROP,
OPPIK, OPVVV, OPZ, OPŽP a PRV
Stanovisko č. RSKOK/19/5/2020:
RSK OK:
 doporučuje MMR a ŘO OP uznávat v rámci realizace aktivit projektů na stejné úrovni
prezenční i distanční formy setkávání, workshopů, seminářů, konzultací, apod.
Reakce ŘO IROP ke stanovisku č. RSKOK/19/5/2020, zaslaná na sekretariát RSK OK
dne 6. 1. 2021
Naše reakce je v tom duchu, jak to chtělo RSK OK, tzn. projektů IROP, které jsou investiční, se
uvedená problematika netýká. Týká se zřejmě ostatních OP (OPZ a OP VVV), které financují
přímo „aktivity“ (tzv. měkké projekty). Takže je třeba se obrátit s tímto na příslušné OP.
Reakce ŘO OPPIK ke stanovisku č. RSKOK/19/5/2020, zaslaná na sekretariát RSK OK
dne 3. 2. 2021
S odkazem na zaslané stanovisko a náš dnešní telefonát Vám tímto sděluji, že OP PIK podporuje
zejména investiční projekty v podnikatelské sféře včetně budování a modernizace školicích
středisek, ne však tzv. měkké projekty, kterých se toto stanovisko týká zejména. Důvody, které
k formulaci tohoto stanoviska vedly, jsou však zřejmé a plně bychom je za dané nestandardní
situace podpořili.
Reakce ŘO OPVVV ke stanovisku č. RSKOK/19/5/2020, zaslaná na sekretariát RSK OK dne
3. 2. 2021
Za OP VVV uznáváme distanční formu realizace aktivit ve většině případů – v některých to však
dle EK možné není, nelze tedy plošně říci, že umožníme vše. Vycházíme maximálně vstříc, pokud
něco nelze realizovat distančně, prodlužujeme projekty. Bylo by však nezodpovědné umožnit to
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automaticky všude i s vědomím, že dojde k nezpůsobilým výdajům – to by nám příjemci jistě
nepoděkovali.
Reakce ŘO OPZ ke stanovisku č. RSKOK/19/5/2020, zaslaná na sekretariát RSK OK dne
6. 1. 2021
Za ŘO OPZ sděluji, že v návaznosti na podzimní vlnu pandemie onemocnění COVID-19 vydal
řídicí orgán OPZ řadu výjimek pro realizaci aktivit v projektech OPZ, které mj. rozšiřují možnosti
realizace aktivit také v elektronické a telefonické formě (detailní podmínky jsou uvedeny v textu
výjimky). Platnost uvedených výjimek byla stanovena od 5. 10. 2020 do 31. 12. 2020 (viz
https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/vyjimky-prirealizaci-aktivit-v-projektech-opz?inheritRedirect=false) a následně byly výjimky prodlouženy i na
období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 (viz https://www.esfcr.cz/aktuality-opz//asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/vyjimky-pri-realizaci-aktivit-v-projektech-opz-od-1-12021?inheritRedirect=false).
Obecně doporučujeme příjemcům sledovat naše webové stránky www.esfcr.cz, kde se dozví
všechny informace potřebné pro realizaci projektů.
Reakce ŘO OPŽP ke stanovisku č. RSKOK/19/5/2020, zaslaná na sekretariát RSK OK dne
8. 1. 2021
Za ŘO OPŽP bych k rád uvedl ke stanovisku č. RSKOK/19/5/2020 z 19. zasedání RSK
Olomouckého kraje následující: Aktivity, jež jsou vyjmenovány v usnesení RSK Olomouckého
kraje nejsou přímo v projektech OPŽP podporovány, nicméně pravidla programu by ani
neuvažovaly o rozlišování mezi distanční a prezenční formou.
Reakce ŘO PRV ke stanovisku č. RSKOK/19/5/2020, zaslaná na sekretariát RSK OK dne
6. 1. 2021
Za ŘO PRV sděluji, že v současné době se připravují pravidla pro jarní kolo příjmu žádostí
Programu rozvoje venkova v operaci 1.1.1 Vzdělávací akce, kde by mělo být umožněno pořádání
vzdělávacích akcí i on-line formou.
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2.2 Přehled činnosti PS RSK OK
Pod RSK OK bylo ustaveno celkem 5 pracovních skupin (PS): PS Vzdělávání, PS Sociální oblast,
PS Zaměstnanost, PS RIS3, PS Cestovní ruch.
V roce 2020 se uskutečnila celkem 2 jednání PS Cestovní ruch RSK OK, 1 jednání PS Vzdělávání
RSK OK, 1 jednání PS Sociální oblast RSK OK a 1 jednání PS Zaměstnanost RSK OK. PS RIS3
je totožná s fungující Krajskou radou pro inovace.
2.2.1 Jednání PS RSK OK uskutečněná v roce 2020
5. jednání PS Cestovní ruch RSK OK dne 9. 3. 2020:
 Projednané body:
-

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Posouzení souladu předložených projektů se strategickými dokumenty a rozvojovými
prioritami v oblasti cestovního ruchu Olomouckého kraje
Vydání stanoviska Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK OK k předloženým projektům

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. PS CR 5/1/2020
Pracovní skupina Cestovní ruch RSK OK:
- prohlašuje, že níže uvedené projekty vykazují vazbu na priority kraje, respektive
strategické dokumenty kraje:







Muzeum rapotínské sklárny, žadatel: obec Rapotín,
Modulární pumptrack, žadatel: město Zlaté Hory,
Rozhledna Svébohov, žadatel: JAMAPA, z. s.
Turistický mobiliář v Mikroregionu Kostelecko, žadatel: Mikroregion Kostelecko,
Rozvoj cykloturistiky v mikroregionu Bystřička, žadatel: Sdružení obcí
mikroregionu Bystřička,
Zatraktivnění cyklostezky Bečva, žadatel: obce Skalička

Stanovisko č. PS CR 5/2/2020
Pracovní skupina Cestovní ruch RSK OK:
- vydává
posudek
k projektům
č.: 1/2020/117D72100.

předloženým

v rámci

výzvy

NPPCRR

6. jednání PS Cestovní ruch RSK OK dne 16. 7. 2020:
 Projednané body:
-

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Posouzení souladu předložených projektů se strategickými dokumenty a rozvojovými
prioritami v oblasti cestovního ruchu Olomouckého kraje
Vydání stanoviska Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK OK k předloženým projektům

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. PS CR 6/1/2020
Pracovní skupina Cestovní ruch RSK OK:
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-

prohlašuje, že níže uvedené projekty vykazují vazbu na priority kraje, respektive
strategické dokumenty kraje:



Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji 2020, žadatel: Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu,
Marketing TO Střední Morava 2020, žadatel: Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu.

Stanovisko č. PS CR 6/2/2020
Pracovní skupina Cestovní ruch RSK OK:
- vydává posudek k projektům
2/2020/117D72200.

předloženým

v rámci

výzvy

NPPCRR

č.:

11. jednání PS Vzdělávání RSK OK dne 7. 9. 2020:
 Projednané body:
-

Aktuální informace z projektu KAP
Změny v realizaci aktivit projektu v souvislosti s opatřeními k nouzovému stavu v ČR
Spolupráce s RT IKAP na podpoře distančního vzdělávání na školách v kraji
Realizace projektů z výzvy na implementaci KAP II
Informace k výzvě Akční plánování v území
Informace k přípravě nového programového období EU po roce 2020
Regionální akční plán (RAP) Olomouckého kraje – absorpční kapacita témat IROP

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. PS V 11/1/2020
Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK:
- projednala absorpční kapacitu pro Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK)
Stanovisko č. PS V 11/2/2020
Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK:
- bere na vědomí absorpční kapacitu pro Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP
OK)
7. jednání PS Sociální oblast RSK OK dne 10. 9. 2020:
 Projednané body:
-

Informace k přípravě nového programového období EU po roce 2020
Regionální akční plán (RAP) Olomouckého kraje – absorpční kapacita témat IROP

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. PS SO 7/1/2020
Pracovní skupina Sociální oblast RSK OK:
- doporučuje RSK OK požadovat po MPSV a ŘO OPZ+, aby vymezily konkrétní cílové
skupiny, které budou podporovány v rámci jednotlivých prioritních os OPZ+, a to
z důvodu včasné přípravy projektových záměrů
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doporučuje RSK OK požadovat po MPSV a ŘO OPZ+, aby stanovily, které sociální služby
ve vztahu k těmto cílových skupinám budou podporovány, případně další specifikace
služeb
Stanovisko č. PS SO 7/2/2020
Pracovní skupina Sociální oblast RSK OK:
- doporučuje RSK OK doporučit nositeli ITI OA, aby zřídil platformu, v rámci které budou
vyjednávány cíle a prioritní projekty sociální oblasti v rámci území ITI OA
Stanovisko č. PS SO 7/3/2020
Pracovní skupina Sociální oblast RSK OK:
- doporučuje RSK OK doporučit MMR a ŘO OP uznávat v rámci realizace aktivit projektů
na stejné úrovni prezenční i distanční formy setkávání, workshopů, seminářů, konzultací,
apod.
Stanovisko č. PS SO 7/4/2020
Pracovní skupina Sociální oblast RSK OK:
- doporučuje RSK OK požadovat po MMR a ŘO IROP, aby vyhradily významnou alokaci
finančních prostředků na udržení a rozvoj infrastruktury sociálních služeb, zejména
s ohledem na potřeby cílových skupin po nouzové situaci spojené s COVID-19
-

7. jednání PS Zaměstnanost RSK OK dne 15. 9. 2020:
 Projednané body:
-

Aktuální vývoj nezaměstnanosti, nástroje podpory a regionální individuální projekty
v Olomouckém kraji
Informace k přípravě nového programového období EU po roce 2020
Regionální akční plán (RAP) Olomouckého kraje – absorpční kapacita témat IROP
Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje, z. ú. (TPZ OK), projekt KOMPAS

2.2.2 Podněty, které vzešly z jednání pracovních skupin RSK OK a byly předány na
RSK OK
Stanovisko č. PS SO 7/1/2020
Pracovní skupina Sociální oblast RSK OK:
- doporučuje RSK OK požadovat po MPSV a ŘO OPZ+, aby vymezily konkrétní cílové
skupiny, které budou podporovány v rámci jednotlivých prioritních os OPZ+, a to
z důvodu včasné přípravy projektových záměrů
- doporučuje RSK OK požadovat po MPSV a ŘO OPZ+, aby stanovily, které sociální služby
ve vztahu k těmto cílových skupinám budou podporovány, případně další specifikace
služeb
Stanovisko č. PS SO 7/2/2020
Pracovní skupina Sociální oblast RSK OK:
- doporučuje RSK OK doporučit nositeli ITI OA, aby zřídil platformu, v rámci které budou
vyjednávány cíle a prioritní projekty sociální oblasti v rámci území ITI OA
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Stanovisko č. PS SO 7/3/2020
Pracovní skupina Sociální oblast RSK OK:
- doporučuje RSK OK doporučit MMR a ŘO OP uznávat v rámci realizace aktivit projektů
na stejné úrovni prezenční i distanční formy setkávání, workshopů, seminářů, konzultací,
apod.
Stanovisko č. PS SO 7/4/2020
Pracovní skupina Sociální oblast RSK OK:
- doporučuje RSK OK požadovat po MMR a ŘO IROP, aby vyhradily významnou alokaci
finančních prostředků na udržení a rozvoj infrastruktury sociálních služeb, zejména
s ohledem na potřeby cílových skupin po nouzové situaci spojené s COVID-19
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2.3 Činnost RSK OK a PS RSK OK ve vazbě na funkce dané statutem
a) V rámci přípravy témat a programů zasedání RSK OK a jednání PS RSK OK probíhá
komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry regionálního rozvoje
území kraje.
b) RSK OK spolupracuje s ostatními platformami na území kraje, které se věnují rozvoji regionu.
Spolupráce probíhá prostřednictvím výměny informací mezi sekretariátem RSK OK,
sekretariátem řídicího výboru ITI OA, Krajskou sítí MAS Olomouckého kraje, týmy projektů
Smart Akcelerátor a Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP) a také
s realizátory Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji (MAP).
c) RSK OK představuje partnerskou platformu, která pomocí RAP OK sestavila předpokládané
potřeby území a směřování ESI fondů a národních zdrojů do území (tematicky, územně).
d) RSK OK je informována o realizaci integrovaných nástrojů v území kraje v programovém
období EU 2014-2020 a o přípravě integrovaných nástrojů v území kraje na programové
období EU 2021-2027.
e) RSK OK a zejména PS RSK OK projednávají územní a věcné zaměření výzev OP.
f) RSK OK zejména prostřednictvím sekretariátu RSK OK reaguje na požadavky, které vyplynuly
ze zasedání NSK.
g) RSK OK iniciuje absorpční kapacitu regionu prostřednictvím svých členů a jejich zastřešujících
organizací, které v RSK OK zastupují.
h) RSK OK každoročně, příp. dle potřeb, předkládá NSK a MMR ČR Zprávu o hodnocení plnění
RAP, dále navrhuje a schvaluje jejich případné doplnění, úpravy či aktualizace.
i) RSK OK každoročně projednává a schvaluje Výroční zprávu RSK OK.
j) RSK OK iniciuje sběr informací potřebných pro vyhodnocení realizovaných intervencí.
k) RSK OK informuje potenciální žadatele v regionu v souladu s příslušnými komunikačními
strategiemi NOK a programů ESI fondů o příležitostech, které ESI fondy pro rozvoj území
přinášejí, a to prostřednictvím webových stránek RSK OK, aktivit směřovaných do území
a také svých členů.
l) RSK OK prostřednictvím svých členů komunikuje a šíří pozitivní dopady evropské podpory.
m) RSK OK zároveň slouží jako platforma pro komunikaci zástupců regionu s řídicími orgány OP
prostřednictvím NSK. Využívá k tomu stanoviska přijatá na jednání PS RSK OK.
n) RSK OK pokračuje v přípravě regionu na programové období EU 2021-2027, na každém
zasedání RSK OK je představen aktuální stav vyjednávání na evropské a národní úrovni.
o) RSK OK zejména prostřednictvím sekretariátu RSK OK projednává a komunikuje absorpční
kapacitu RAP OK pro regionální obálky IROP pro 4 oblasti podpory (silnice II. třídy, střední
školství, zdravotnická záchranná služba a deinstitucionalizace sociálních služeb).
p) RSK OK se zapojila do přípravy AP SRR ČR 21+ pro roky 2021-2022 prostřednictvím
projednání Případové studie Jesenicka.
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2.4 Činnost sekretariátu RSK OK
Sekretariát zajišťuje činnost RSK OK po administrativní, organizační a koordinační stránce.
Sekretariát RSK OK tvoří tři pracovníci oddělení regionálního rozvoje. Pracovníci sekretariátu
nejsou členy RSK OK, ale účastní se zasedání RSK OK i jednání pracovních skupin, bez
hlasovacího práva. V roce 2020 tvořily sekretariát RSK OK tyto osoby: Ing. Leona Valovičová,
Ing. Petr Smička a Ing. Petr Heinisch.
Na podporu činnosti sekretariátu RSK OK i v roce 2020 pokračoval Olomoucký kraj v realizaci
projektu v rámci Prioritní osy 1 „Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství“, Specifického
cíle 3 „Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni“ OP TP
v programovém období EU 2014-2020.
Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020 – III.“ navázal na
aktivity projektů „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020 – II.“ a
„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020 – I.“, které byly
realizovány v letech 2016-2019.
2.4.1 Sekretariát RSK OK
Sekretariát RSK OK:
a) svolává zasedání RSK OK na základě rozhodnutí předsedy RSK OK a svolává jednání
PS RSK OK na základě rozhodnutí předsedů pracovních skupin,
b) zpracovává program zasedání RSK OK na návrh předsedy RSK OK a zpracovává program
jednání PS RSK OK na návrh předsedů pracovních skupin,
c) připravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá zasedání RSK OK a jednání
PS RSK OK, a zajišťuje jejich distribuci členům, náhradníkům a stálým hostům RSK OK
a členům PS RSK OK,
d) organizačně zajišťuje zasedání RSK OK a jednání PS RSK OK, odpovídá za zpracování,
distribuci, připomínkování a uveřejnění zápisů ze zasedání a jednání včetně jejich evidence,
e) zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností RSK OK (zejména schválený
statut a jednací řád RSK OK, nominace členských institucí, rezignace členů, zápisy ze
zasedání RSK OK a jednání PS RSK OK, stanoviska RSK OK a PS RSK OK apod.),
f) zajišťuje zveřejnění výstupů, které RSK OK nebo PS RSK OK určí k předání veřejnosti, a to
prostřednictvím e-mailové komunikace ze schránky rsk@olkraj.cz nebo zveřejněním na
internetových stránkách RSK OK www.olkraj.cz/partnerstvi,
g) vede seznam členů RSK OK, jejich náhradníků a stálých hostů, vede seznam členů
PS RSK OK,
h) pomáhá zajistit iniciační roli RSK OK ve spolupráci se členy RSK OK a členy PS RSK OK –
doporučení pro územní a věcné zacílení výzev OP ČR a jejich harmonogramů,
i) podporuje zajištění komunikační, plánovací a koordinační role RSK OK ve spolupráci se členy
RSK OK a členy PS RSK OK – komunikace s nositeli integrovaných nástrojů v území
Olomouckého kraje (ITI OA, CLLD),
j) realizuje aktivity spojené s pořízením a aktualizací RAP OK,
k) koordinuje sběr dat pro RAP OK, zpracování RAP OK, aktualizaci RAP OK dle požadavků
členů RSK OK a členů PS RSK OK,
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l) napomáhá koordinaci integrovaných nástrojů pomocí RAP OK v území Olomouckého kraje,
m) zajišťuje monitorovací a vyhodnocovací role RSK OK ve spolupráci se členy RSK OK – Zprávy
o hodnocení plnění RAP OK,
n) každoročně připravuje Výroční zprávu RSK OK,
o) sleduje aktuální vývoj OP ČR (výzvy, termíny předkládání projektů), vede databázi
realizovaných projektů nositelů z území Olomouckého kraje, včetně realizace projektů v rámci
integrovaných nástrojů,
p) připomínkuje a zpracovává stanoviska k dokumentům a materiálům řídicích orgánů
a ministerstev k programovému období 2014-2020 a k realizaci územní dimenze v rámci
operačních programů,
q) v souvislosti s aktuálním čerpáním finančních prostředků z EU zahájil s MMR ČR spolupráci
na identifikaci zbývající alokace jednotlivých operačních programů ČR a identifikaci možných
aktivit směřujících k úspěšnému dočerpání,
r) spolupracuje s MMR ČR na identifikaci „bílých míst“ v rámci operačních programů ČR s cílem
nastavit podporu z jiných zdrojů (národních, popřípadě krajských),
s) pokračuje v aktivitách zaměřených na přípravu Olomouckého kraje na programové období EU
2021-2027 (absorpční kapacita Olomouckého kraje a území, spolupráce s partnery v kraji,
sběr prioritních projektů Olomouckého kraje, spolupráce s ITI OA při zjištění absorpční
kapacity pro připravovanou strategii, apod.),
t) pokračuje v aktivitách spolupráce na naplňování cílů SRR ČR 21+ a na přípravě AP SRR ČR
21+, zvlášť prostřednictvím pracovních skupiny k přípravě SRR ČR 21+ a na Kartách
regionálně-specifických aktivit a Případové studii Jesenicka,
u) připravuje a realizuje projekty Olomouckého kraje „Rozvoj regionálního partnerství
v programovém období EU 2014-2020“ v rámci Prioritní osy 1 „Podpora řízení a koordinace
Dohody o partnerství“, Specifického cíle 3 „Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší
než národní úrovni“ OP TP v programovém období EU 2014-2020.
2.4.2 Komunikace s územím kraje
Komunikace sekretariátu RSK OK s územím kraje probíhala po celý rok 2020 na více tématech
týkajících se rozvoje regionu, ale i tato činnost byla ovlivněna dopady pandemie COVID-19.
Zásobník projektových námětů
Správcem aplikace je sekretariát RSK OK a je určena všem potencionálním příjemcům z území
Olomouckého kraje. Zásobník slouží k zjištění absorpční kapacity projektových námětů
ucházejících se o dotaci z evropských i českých dotačních titulů. V rámci aktivit sekretariátu
RSK OK jsou poskytovány nositelům projektových námětů konzultační a poradenské služby.
Existence zásobníku je propagována letáky a přednáškami na setkáních se starosty obcí, MAS,
členy RSK OK nebo regionalisty z obcí s rozšířenou působností. Zásobník je přístupný na
webových stránkách http://zpn.olkraj.cz
V rámci aktivity byly v roce 2020 vkládány na vývěsku aktualit v zásobníku aktuální zprávy
o vyhlášených výzvách OP ČR programového období EU 2014-2020 a národních dotačních
programech, které sloužily předkladatelům k přípravě projektových námětů. V aplikaci bylo ke
konci roku 2020 evidováno 3 756 projektů poskytnutých z převážné většiny obcemi. Přístupem

www.olkraj.cz/partnerstvi

Stránka 16 z 28

do aplikace nadále disponuje 137 uživatelů z celého území kraje. V roce 2020 byly ze zásobníku
odstraněny neaktuální projekty nebo projekty zrealizované, dále byly doplněny projekty v rámci
Krajského úřadu Olomouckého kraje a projekty příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Data ze Zásobníku projektových námětů byla využita Olomouckým krajem k aktualizaci krajské
části NIP a byla využita i v rámci zjištění absorpční kapacity pro připravovaný Národní plán
obnovy.
Prioritní projekty Olomouckého kraje pro programové období EU 2021-2027
V roce 2020 pokračovaly konkrétní aktivity k přípravě Olomouckého kraje na programové období
EU 2021-2027. V polovině roku bylo Radou Olomouckého kraje stanoveno zahájit projektovou
přípravu v roce 2021 dalších prioritních projektů. Po podzimních volbách do krajských
zastupitelstev byl pro novou krajskou samosprávu Olomouckého kraje (hejtman, členové rady
a zastupitelstva) v prosinci 2020 uspořádán workshop, jehož cílem bylo představit uceleným
způsobem možnosti financování projektů a investic z prostředků Evropské unie. A to jak v rámci
současného programového období (operační programy ČR, REACT-EU, apod.), tak v rámci
nového programového období EU 2021-2027 (připravované operační programy, Národní plán
obnovy, komunitární programy, Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci).
Spolupráce s ITI OA při přípravě na kohezní politiku EU po roce 2020
Konkrétní spolupráce pokračovala během celého roku 2020. V polovině roku 2020 Olomoucký
kraj reagoval na požadavek k upřesnění mapování absorpční kapacity ze strany nositele
Strategie ITI OA. Jednalo se zejména o zapojení projektů Olomouckého kraje do jednotlivých
integrovaných řešení Strategie ITI OA. Sekretariát RSK OK poskytl data za Olomoucký kraj, jeho
příspěvkové organizace a území kraje; jednalo se o unikátní projekty Olomouckého kraje a jeho
příspěvkových organizací a stručná data získaná při sběru projektových námětů z území kraje
v rámci databáze Zásobník projektových námětů a pro NIP.
Po volbách do krajských zastupitelstev a ustavení nové koalice se sekretariát RSK OK podílel
na přípravě podkladů pro jednání představitelů Olomouckého kraje a zástupců ITI OA k zařazení
sociální problematiky do Strategie ITI OA. Jednalo se zejména o spolupráce při zpracování
absorpční kapacity (projekty ze sociální oblasti) Olomouckého kraje a jeho příspěvkových
organizací pro Strategii ITI OA, Integrované řešení 9 „Propojování sociálních služeb s potřebami
aglomerace“.
Cyklodoprava
V roce 2020 pokračovala spolupráce s krajským cyklokoordinátorem a probíhala průběžná
jednání s obcemi a mikroregiony Olomouckého kraje s cílem zmapovat absorpční kapacitu
v oblasti projektů cyklistických komunikací. Získaná data slouží k aktualizaci projektových záměrů
v Zásobníku projektových námětů a na jejich základě jsou aktualizovány mapové podklady
zachycující síť cyklistických komunikací v jednotlivých obcích s rozšířenou působností.
Individuálně byly nositelům projektových záměrů poskytovány konzultace k dotačním možnostem
na realizaci projektů.
Brownfieldy
V roce 2020 probíhala spolupráce sekretariátu RSK OK s olomouckou regionální kanceláří
agentury CzechInvest spočívající ve zřízení přístupů pro členy sekretariátu RSK OK do Národní
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databáze brownfieldů, včetně oprávnění záznamy v ní editovat. Ze strany agentury CzechInvest
bylo také přislíbeno, že správce databáze zajistí proškolení k práci v databázi.
2.4.3 Komunikace s MMR ČR
Hlavní platformou spolupráce s MMR jsou pravidelné schůzky sekretariátů RSK s pracovníky
odboru regionální politiky. Jednání jsou zaměřena pracovně, dochází k výměně zkušeností
s prací sekretariátů v jednotlivých krajích, přenosu dobré i špatné praxe, k inspiraci pro práci
v jiných krajích v oblasti sběru dat a mapování absorpční kapacity. Program jednání je vždy
nastaven po dohodě sekretariátů RSK a MMR, stěžejním bodem je diskuse. Forma jednání byla
v roce 2020 ovlivněna pandemií COVID-19, proto schůzky probíhaly formou on-line a byla
přerušena spolupráce MMR a regionů při přípravě setkání v jednotlivých krajích.
Národní investiční plán
V roce 2020 byla spolupráce sekretariátu RSK OK a MMR v rámci agendy NIP obnovena v září.
Sekretariát RSK OK na základě požadavku z národní úrovně zpracoval aktualizaci strategických
investic Olomouckého kraje. Jednalo se o doplnění informací ke krajským projektům
a k projektům příspěvkových organizací, a to s rozpočtem nad 50 mil. Kč.
AP SRR ČR 21+ pro roky 2021-2022, Karty regionálně specifických aktivit a Případová studie
Jesenicka
Hlavní oblast spolupráce sekretariátu RSK OK a MMR se v roce 2020 soustředila na přípravu
podkladů a příloh pro schválení AP SRR ŠR 21+ ve vládě ČR. Karty regionálně-specifických
aktivit pro Jesenicko a Šumpersko byly vytipovány jako pilotní dokument pro přílohu AP SRR ČR
21+, který bude předložen ke schválení jako příloha ve formě Případové studie Jesenicka.
Sekretariát RSK OK připravil a připomínkoval dokument ve spolupráci s územím kraje a RSK OK.
Výsledkem spolupráce je schválení AP SRR ČR 2021-2022 včetně Případové studie Jesenicka
na jednání vlády ČR v lednu 2021.
Příručka činnosti RSK a výkonu práce sekretariátů RSK
Na podzim 2020 byla zahájena konkrétnější spolupráce mezi MMR ČR a sekretariáty RSK nad
nastavením obsahu práce a popisu činnosti všech RSK v programovém období EU 2021-2027.
Sekretariát RSK OK a jeho pracovníci se zapojili do připomínkování materiálu Příručka činnosti
RSK. V prosinci 2020 se zúčastnili jednání MMR ČR s vybranými sekretariáty RSK nad náplní
práce Manažera SRR a Koordinátora HSOÚ. Sekretariát RSK OK zpracoval poznámky a témata
k řešení pro výzvy OPTP na zajištění činnosti RSK pro programové období EU 2021-2027, které
by se měly stát podkladem pro jednání MMR ČR, OPTP a sekretariátů RSK při přípravě výzev
po roce 2023.
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3. Dobrá praxe za rok 2020
Tabulka č. 3: Dobrá praxe identifikovaná za období roku 2020
Oblast

Absorpční
kapacita území
Olomouckého
kraje pro
programové
období EU 20212027

Popis
RSK OK pokračovala v konkrétních aktivitách k přípravě na programové období EU
2021-2027, sekretariát RSK OK pokračoval v mapování absorpční kapacity
Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací a také prostřednictvím Zásobníku
projektových námětů v mapování absorpční kapacity území kraje.
1) Pro regionální obálky IROP pro 4 oblasti podpory (silnice II. třídy, střední školství,
zdravotnická záchranná služba a deinstitucionalizace sociálních služeb) proběhla
komunikace s partnery v území, sběr a následné projednání absorpční kapacity
RAP OK v území, poté byla absorpční kapacita projednána v PS RSK OK a na
zasedání RSK OK.
2) Po volbách do krajských zastupitelstev pokračovala intenzivněji spolupráce
s nositeli IN nástrojů, konkrétně ITI OA na spolupráci při zpracování absorpční
kapacity (projekty ze sociální oblasti) Olomouckého kraje a jeho příspěvkových
organizací pro Strategii ITI OA, Integrované řešení 9 „Propojování sociálních
služeb s potřebami aglomerace“.
3) Byly zahájeny kroky ke zpracování konkrétní absorpční kapacity pro REACT-EU
a pro nové programy a podpory z EU (Národní plán obnovy).
Cíl: Realizovat konkrétní aktivity pro přípravu Olomouckého kraje na programové
období EU 2021-207. Pokračovat v mapování absorpční kapacity regionu
Olomouckého kraje. Využít získaná data pro komunikaci s resorty a pro přípravu
integrovaných nástrojů v kraji.
V rámci aktivit RSK OK směrem k AP SRR ČR 21+ pro roky 2021-2022, na základě
jednání mezi Olomouckým krajem a MMR a poté i na základě výstupů ze zasedání
RSK OK a spolupráce s územím kraje (město Jeseník a město Šumperk) byly
přepracovány Karty regionálně-specifických aktivit pro Jesenicko a Šumpersko do
podoby Případové studie Jesenicka. Ta byla společně s AP SRR ČR pro roky 20212022 schválena na jednání vlády ČR v lednu 2021.

Spolupráce
s územím při
přípravě Karet
regionálněspecifických
aktivit – Případová
Cíl: Zapojit regionální partnery do aktivit stěžejních pro regionální rozvoj Olomouckého
studie Jesenicka
kraje. Prostřednictvím RSK OK konkrétně realizovat strategické plánování území kraje.
V období roku 2020 pokračovala pravidelná a intenzivní komunikace a spolupráce
mezi jednotlivými sekretariáty RSK. Předávání informací se týkalo zejména aktivit
souvisejících s mapováním absorpční kapacity pro nové programové období EU 20212027, způsobu sběru dat z území, přípravy podkladů pro zasedání RSK, spolupráce
Spolupráce
v rámci přípravy RAP jednotlivých krajů a postupu prioritizace projektů v rámci jednání
s ostatními
pracovních skupin RSK , přípravy na programové období EU 2021-2027 na regionální
úrovni a v neposlední řadě realizace projektu na podporu činnosti RSK z OP TP.
sekretariáty RSK

Cíl: Předávat zkušeností mezi sekretariáty RSK o činnosti RSK, koordinovat aktivity
směrem k NSK a k ŘO OP ČR, koordinovat společný postup všech RSK směrem
k národní úrovni.
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4. Rizika činnosti RSK OK a naplňování rolí RSK OK a sekretariátu
RSK OK pro rok 2021
Pro rok 2021 byla definována tři rizika: kompetence a pravomoci NSK, koordinace postupu RSK
při prosazování společných pozic na národní úrovni, aktivita členů pracovních skupin RSK OK.
Tabulka č. 4: Rizika činnosti RSK OK definována pro období roku 2021
Název rizika

Pravděpodobnost
(1-5)

Popis rizika

Riziko se týká kompetencí a pravomocí NSK vůči ŘO
OP, ministerstvům a krajům. Riziko se týká
závaznosti ustanovení NSK pro ostatní organizace a
subjekty zapojené do problematiky čerpání
finančních prostředků z EU, zejména s ohledem na
kompetence přípravu a realizaci programového období EU 2021a pravomoci 2027.
NSK
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od ochoty plnit
usnesení NSK dotčenými organizacemi a od
schopnosti NSK dosáhnout plnění svých usnesení.
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK.
Riziko bylo stanoveno u první Výroční zprávy RSK
OK a trvá i pro rok 2021.

3
(hodnota je
uvedena na
základě
zkušeností
z období od
vzniku RSK OK
do konce roku
2020)

Dopad (1-5)

4
(hodnota je
uvedena na
základě
odborného
odhadu
sekretariátu
RSK OK o
dopadu
daného rizika)

Významnost
(P*D)

12

Riziko se týká nedostatečné koordinace společného
2
3
postupu jednotlivých RSK při prosazování stejných
koordinace nebo společných pozic, popřípadě usnesení nebo
(hodnota je
(hodnota je
postupu
uvedena na
uvedena na
stanovisek na národní úrovni.
RSK při
základě
základě
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od dosavadního
prosazování
zkušeností
z
roku
odborného
průběhu koordinace společných stanovisek RSK
společných
2018, 2019 a
odhadu
a dosažených výsledků při prosazování společných
pozic na
2020)
sekretariátu
stanovisek na národní úrovni.
národní
RSK OK o
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK.
úrovni
dopadu
Riziko bylo stanoveno pro rok 2019 a trvá i pro rok
daného
rizika)
2021.

6

Riziko se týká práce některých členů nominovaných
do pracovních skupin RSK OK, jejich aktivity,
2
3
komunikace se členy RSK OK a přístupu k jednání
(hodnota
je
(hodnota
je
pracovních skupin.
uvedena
na
uvedena
na
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od konkrétní náplně
základě
základě
aktivita členů činnosti jednotlivých pracovních skupin RSK OK a
zkušeností
z
roku
odborného
pracovní
motivace jejích členů.
2019 a 2020)
odhadu
skupin
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK
sekretariátu
RSK OK
a byl zvýšen z důvodu vyšší důležitosti činnosti
RSK OK o
pracovních skupin a nutnosti vyšší aktivity jejich
dopadu
členů ve vztahu k projednávání absorpční kapacity
daného
rizika)
RAP OK.
Riziko bylo stanoveno pro rok 2020 a trvá i pro rok
2021.

6
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5. Plán rozvoje fungování RSK OK na rok 2021
5.1 Oblasti činností RSK OK, které mají potenciál dalšího rozvoje pro rok
2021











Spolupráce RSK OK s ostatními platformami na území kraje:
- výbory Zastupitelstva Olomouckého kraje a komise Rady Olomouckého kraje
- Projekt Smart Akcelerátor, Projekt technické pomoci Olomouckého kraje v rámci
INTERREG V-A ČR-Polsko, Projekt KAP
- Státní zemědělský a intervenční fond, Agentura ochrany přírody a krajiny, Státní fond
životního prostředí
- MAPy Olomouckého kraje
- Integrované nástroje (ITI OA, CLLD)
- Regionalisté – spolupracovníci na městských úřadech ORP
- MAS, mikroregiony a dobrovolné svazky obcí, jednotlivé obce
- Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest
- Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje z.ú., Projekt Kompas
- CRR ČR
Propagace činnosti RSK OK
- web Olomouckého kraje www.olkraj.cz/partnerstvi
- prezentace dobré praxe RSK OK na webu územní dimenze
- weby členů a stálých hostů RSK OK
Zásobník projektových námětů
- obce, podnikatelský sektor, nestátní neziskové organizace, další subjekty
Komunikace s územím kraje
- e-mailová adresa rsk@olkraj.cz
Národní investiční plán
- identifikace projektových záměrů: evropské dotace, „bílá místa“ v operačních
programech, bariéry čerpání alokace operačních programů, jiné zdroje podpory, jiné
zdroje spolufinancování
- správa Informačního systému projektových záměrů
Příprava na programové období EU 2021-2027
- na národní úrovni a na regionální úrovni, při přípravě OP ČR
Akční plán SRR ČR 21+ pro roky 2021-2022
- Případová studie Jesenicka
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5.2 Oblasti činností RSK OK, které mají potenciál zahájení cílených aktivit
pro rok 2021













Spolupráce RSK OK s ostatními platformami na území kraje
- Projekt Smart Akcelerátor, Projekt technické pomoci Olomouckého kraje v rámci
INTERREG V-A ČR-Polsko, Projekt KAP
- Státní zemědělský a intervenční fond, Agentura ochrany přírody a krajiny, Státní fond
životního prostředí
- MAPy Olomouckého kraje
- Integrované nástroje (ITI OA, CLLD)
- Regionalisté – spolupracovníci na městských úřadech ORP
- MAS, mikroregiony a dobrovolné svazky obcí, jednotlivé obce
- Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CRR ČR
- Eurocentrum Olomouc a Zlín
- Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje
- TA ČR, pracoviště Zlín
Propagace činnosti RSK OK
- web Olomouckého kraje www.olkraj.cz/partnerstvi
- prezentace dobré praxe RSK OK na webu územní dimenze
- weby členů a stálých hostů RSK OK
Zásobník projektových námětů
- obce, podnikatelský sektor, nestátní neziskové organizace, další subjekty
Národní investiční plán
- identifikace projektových záměrů: evropské dotace, „bílá místa“ v operačních programech,
bariéry čerpání alokace operačních programů, jiné zdroje podpory spolufinancování
- správa Informačního systému projektových záměrů
Příprava na programové období EU 2021-2027
- na národní úrovni: pracovní skupiny, kulaté stoly, připomínkování dokumentů, spolupráce
na přípravě OP ČR, apod.
- na regionální úrovni: pokračování v zahájených aktivitách, spolupráce s regionálními
partnery (pozice jednotlivých partnerů), akce sekretariátu RSK OK směrem k území kraje,
akční plánování ve vzdělávání v novém programovém období, územní spolupráce v nové
kohezní politice – integrované nástroje ITI OA a CLLD, zapojení RSK OK a PS RSK OK
do mapování absorpční kapacity Olomouckého kraje a území.
Spolupráce na řešení zbývající alokace OP ČR v programovém období EU 2014-2020
AP SRR ČR 21+
- Případová studie Jesenicka
Příručka činnosti RSK a výkonu práce sekretariátů RSK
- Nové pozice členů sekretariátů RSK OK (Manažer SRR a Koordinátor HSOÚ)
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5.3 Předpokládaný plán aktivit RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK
na rok 2021
(Poznámka pro MMR ČR: Plán aktivit na rok 2021 je uveden ve stručné podobě z důvodů
přetrvávajících dopadů pandemie COVID-19 a nejasností ve vývoji další situace. Bude
pravidelně aktualizován sekretariátem RSK OK a zveřejňován na webu RSK OK).
Tabulka č. 5: Předpokládaný plán aktivit RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK
na rok 2021
termín

akce
Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – III.“ – začátek 3. etapy projektu

poznámka

1. 1. 2021

projekt sekretariátu
RSK OK

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR (MS Teams)

20. 1. 2021

činnost sekretariátu
RSK OK

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – III.“ – termín odevzdání ZoR a ZŽoP
– 2. etapa

29. 1. 2021

projekt Sekretariátu
RSK OK

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR (MS Teams)

17. 2. 2021

činnost sekretariátu
RSK OK

20. zasedání RSK OK

24. 2. 2021 RSK OK

jednání ministryně pro místní rozvoj s hejtmany krajů (NSK,
RSK, DoP, územní dimenze OP, IN, RAP – IROP)

24. 2. 2021 MMR

Výroční zpráva RSK OK za rok 2020 – termín pro
připomínky od členů RSK OK

15. 3. 2021 RSK OK

společné jednání sekretariátů RSK, MMR ČR a PS
regionální (MS Teams)

24. 3. 2021 RSK OK

5. korespondenční hlasování RSK OK (Výroční zpráva
RSK OK za rok 2020)

26. 3. 2021 RSK OK

Výroční zpráva RSK OK za rok 2020 – schválená verze

31. 3. 2021 RSK OK
první polovina
RSK OK
roku 2021

21. zasedání RSK OK
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termín

akce

poznámka

průběžně dle
potřeby/první aktivita území
pololetí 2021

vzdělávací akce dle potřeb území

průběžně/první činnost sekretariátu
pololetí 2021 RSK OK

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR

průběžně dle
potřeby/první PS RSK OK
pololetí 2021
průběžně dle
potřeby/první AP SRR ČR 21+
pololetí 2021

jednání pracovních skupin RSK OK
jednání Pracovní skupiny regionální
Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – III.“ – ukončení 3. etapy projektu

30. 6. 2021

projekt Sekretariátu
RSK OK

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – III.“ – začátek 4. etapy projektu

1. 7. 2021

projekt Sekretariátu
RSK OK

29. 7. 2021

projekt Sekretariátu
RSK OK

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – III.“ – termín odevzdání ZoR a ZŽoP
– 3. etapa
22. zasedání RSK OK

druhé pololetí
RSK OK
2021

23. zasedání RSK OK

druhé pololetí
RSK OK
2021

vzdělávací akce dle potřeb území

průběžně dle
potřeby/druhé aktivita území
pololetí 2021
průběžně/druhé činnost sekretariátu
pololetí 2021 RSK OK

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR

průběžně dle
potřeby/druhé PS RSK OK
pololetí 2021
průběžně dle
potřeby/druhé AP SRR ČR 21+
pololetí 2021

jednání pracovních skupin RSK OK
jednání Pracovní skupiny regionální
Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – III.“ – ukončení 4. etapy projektu
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31. 12. 2021

projekt Sekretariátu
RSK OK

6. Vyhodnocení předcházející zprávy – Výroční zpráva RSK OK
za rok 2019
Pro Výroční zprávu RSK OK za rok 2019 je:
- popsána eliminace rizik činnosti RSK OK v roce 2020,
- provedeno vyhodnocení naplňování plánu rozvoje a aktivit RSK OK uvedených pro rok 2020.

6.1 Eliminace rizik činnosti RSK OK v roce 2020
Pro období roku 2020 byla definována čtyři rizika: kompetence a pravomoci NSK, příprava na
kohezní politiku EU 2021-2027, koordinace postupu RSK při prosazování společných pozic na
národní úrovni, aktivita členů pracovních skupin RSK OK.
Popis eliminace rizik v roce 2020 definovaných ve Výroční zprávě RSK OK za rok 2019.
6.1.1 Kompetence a pravomoci NSK
Riziko se týkalo kompetence a pravomocí NSK vůči řídícím orgánům operačních programů, vůči
ministerstvům a vůči krajům. Riziko se týkalo závaznosti ustanovení NSK pro ostatní organizace
a subjekty zapojené do problematiky čerpání finančních prostředků z EU.
Uvedené riziko je v současné době řešeno prostřednictvím MMR ČR, je nastaven postup reakce
ŘO OP a ministerstev na zaslané podněty a stanoviska vzešlá ze zasedání RSK. Nastavený
postup nicméně nezaručuje prosazení návrhů vzešlých z RSK OK nebo jejích pracovních skupin.
Riziko trvá i nadále.
6.1.2 Příprava na kohezní politiku EU po roce 2020
Riziko se týkalo zapojení RSK OK, jejích pracovních skupin a sekretariátu RSK OK do přípravy
na kohezní politiku EU po roce 2020. Nedostatečná spolupráce orgánů zodpovědných za
přípravu ČR na nové programové období s regionálními partnery v území mohla vést k ohrožení
role NSK a RSK, zvlášť v kombinaci s prvním uvedeným rizikem.
Uvedené riziko bylo v roce 2020 řešeno ze strany MMR ČR a NOK zapojením regionálních
subjektů AP SRR ČR 21+ pro roky 2021-2022, i prostřednictvím práce v Pracovní skupině
regionální SRR ČR 21+, nabídkou účasti na Kulatých stolech k budoucnosti politiky soudržnosti
po roce 2020, apod.
Toto riziko už pro rok 2021 nebylo identifikováno.
6.1.3 Koordinace postupu RSK při prosazování společných pozic na národní úrovni
Riziko se týká nedostatečné koordinace společného postupu jednotlivých RSK při prosazování
stejných nebo společných pozic, popřípadě usnesení nebo stanovisek na národní úrovni.
Uvedené riziko je v současné době řešeno prostřednictvím MMR ČR, je nastaven postup zasílání
usnesení všem sekretariátům RSK, aby bylo možné včlenit návrh na projednání na zasedání
dalších RSK, kterých se daný problém týká.
Riziko trvá i pro rok 2021.
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6.1.4 Aktivita členů pracovních skupin RSK OK
Riziko se týkalo aktivity členů pracovních skupin RSK OK na jednáních, při přípravě podkladů na
zasedání, při tvorbě programu, návrhu témat k projednání a podnětů pro jednání RSK OK a NSK.
Riziko se týkalo komunikace členů pracovních skupin RSK OK se svou členskou základnou a týká
se také sběru informací, požadavků a stanovisek členské základny k tématům jednání pracovních
skupin RSK OK.
Sekretariát RSK OK pokračuje v eliminaci tohoto rizika konkrétní komunikací s jednotlivými členy
pracovních skupin a také se členy RSK OK, kteří dané zástupce do pracovních skupin nominovali.
Toto riziko bylo identifikováno i pro rok 2021.
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6.2 Vyhodnocení naplňování plánu rozvoje a aktivit RSK OK pro rok 2020
6.2.1 Plán rozvoje RSK OK na rok 2020
Obě oblasti činností RSK OK (ty, které měly potenciál dalšího rozvoje i ty, které měly potenciál
zahájení cílených aktivit) byly v roce 2020 plněny. Pro rok 2021 jsou uvedeny ty činnosti, které
sekretariát RSK OK vnímá ze zkušenosti z minulých let jako důležité. Ve větší míře bude plán
rozvoje RSK OK na rok 2021 vztažen k pokračování spolupráce na plnění aktivit AP SRR ČR 21+
pro roky 2021-2022, konkrétně také aktivit uvedených v Případové studii Jesenicka. Další okruh
činnosti a rozvoje práce RSK OK se bude týkat absorpční kapacity a přípravy projektů pro
programy EU v období 2021-2027, včetně přípravy integrovaných nástrojů v území kraje jejich
vazby na RAP OK. V neposlední řadě se budou aktivity RKS OK a sekretariátu RSK OK soustředit
na konkrétní nastavení a zakotvení pozic Manažera SRR a Koordinátora HSOÚ v činnosti
sekretariátu RSK OK a nastavení podmínek OPTP na zajištění činnosti RSK v programovém
období EU 2021-2027.
6.2.2 Aktivity RSK OK plánované na rok 2020
Aktivity plánované na rok 2020 uvedené ve formě tabulky ve Výroční zprávě RSK OK za rok 2019
se nepodařilo naplnit podle plánu a předpokladů. Nejen do činnosti RSK a sekretariátu RSK OK
zasáhla pandemie COVID-19. Plán aktivit – harmonogram akcí – byl průběžně upravován,
realizace akcí prezenční formou musela být redukována.
V roce 2020 se uskutečnily 2 vzdělávací akce, a to vždy v době, kdy to bylo ze strany nařízení
vlády umožněno. Jednalo se o Seminář pro žadatele ve výzvě č. 107, Operační program
Zaměstnanost, Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní
vyučování mimo hl. město Praha, který se uskutečnil dne 13. 1. 2020. Druhou realizovanou akcí
byl Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji, ten proběhl dne
16. 9. 2020. Obě akce se konaly v Olomouci.
I v roce 2020 platilo, že hlavním cílem realizace prezenčních akcí bylo umožnit účast potenciálním
příjemcům podpory a realizátorům projektů přímo v Olomouckém kraji (bez nutnosti dojíždění do
Prahy) a podpořit tak absorpční kapacitu v území. Model realizace prezenčních seminářů v místě
blíž cílové skupině se osvědčil, jak dokazuje ohlas účastníků seminářů, tak i fakt, že se akcí
zúčastnili i zájemci z širšího okolí (Zlínský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj). Druhým
důvodem bylo užší zapojení členů a stálých hostů RSK OK do realizace aktivit pro území kraje.
Podrobný popis realizace jednotlivých aktivit je uveden ve Zprávách o realizaci projektu „Rozvoj
regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.“ podpořeného z OPTP, včetně
podrobné dokumentace jednotlivých akcí (pozvánky, prezentace, prezenční listiny,
fotodokumentace akcí, apod.).
Ostatní plánované vzdělávací akce, semináře, školení a workshopy se z důvodů pandemie
COVID-19 uskutečnili buď videokonferenčně, nebo byly přeplánovány, nebo byly zrušeny.
V roce 2020 došlo také k přerušení spolupráce s ŘO OP ČR na přípravě a realizaci prezenčních
vzdělávacích aktivit, protože resorty řešili školení videokonferenčně a samostatně bez spolupráce
se sekretariátem RSK OK. Nicméně dále pokračovala dlouhodobá spolupráce s Eurocentrem
Olomouc. Sekretariát RSK OK se podílel na pomoci při oslovení cílové skupiny pro tři akce,
realizované videokonferenčně. Jednalo se o seminář Dotace EU a projektové řízení
(18. 11. 2020), seminář Dotace EU a finanční řízení (19. 11. 2020) a seminář Dotace EU a cost-
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benefit analýza (20. 11. 2020). Dále pokračovala, ve spolupráci se členem RSK OK za MMR,
Odbor pro sociální začleňování (Agentura), příprava akce "Plánování ve školství jako nástroj pro
aplikaci principů společného vzdělávání", která byla přesunuta na rok 2021.
Mezi plánované akce, které se v roce 2020 podařilo úspěšně realizovat, patří prezenční zasedání
RSK OK a prezenční jednání PS RSK OK, účast zástupců nové krajské samosprávy na
videokonferenčním zasedání NSK, účast na jednání sekretariátů RSK a MMR ČR –
videokonferenčně, a další.
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