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ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ NSK

Datum zasedání:

17. října 2019

Místo:

Praha - Radiopalác
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název
datum
místo
účastníci
přílohy zápisu

14. zasedání Národní stálé konference
17. 10. 2019
Praha Radiopalác, Vinohradská 1789, Praha 2
viz prezenční listina
Stran

9

1) Schválený program zasedání
2) Prezentace
3) Kontrola plnění usnesení 13. NSK
4) Soubor usnesení

Plenární zasedání
Datum zahájení: 17. 10. 2019
Čas zahájení: 10:00 (registrace 9:30)
Čas ukončení: 15:30

Bod 1 – Úvod
David Koppitz (předseda NSK, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR) přivítal členy
14. plenárního zasedání Národní stálé konference, představil program jednání a přítomné hosty s novými členy.

Bod 2 – Kontrola plnění usnesení na zasedání NSK
Radana Leistner Kratochvílová (MMR–ORP) provedla kontrolou usnesení z 13. zasedání NSK.
Usnesení NSK-5/2019 ukládá MMR připravit Akční plán Strategie regionálního rozvoje 21–22 (AP SRR) ve
spolupráci s pracovními skupinami SRR 21+. Toto usnesení se průběžně plní. Proběhla jednání pracovní skupiny
SRR (PS SRR) a PS regionální, v listopadu proběhnou jednání zbývajících územních pracovních skupin.
Tematické pracovní skupiny budou materiál připomínkovat emailem.
Usnesení NSK-6/2019 se dotýká MMR a MF a vztahuje se k míře spolufinancování a ex-ante financování
v novém programovém období. MMR se bude snažit o zachování stávajícího stavu. Podmínky se vyjednávají
v rámci Víceletého finančního rámce (VFR). Vyzvala Michala Šumu (MF) k doplnění.
Michal Šuma (Ministerstvo financí) informoval, že jednání na úrovni Evropské unie se výrazně neposunulo.
Bude projednáváno nejdříve na prosincovém jednání Rady EU, přičemž nelze očekávat, že debata k VFR bude
do konce roku 2019 ukončena.
Na národní úrovni se řeší témata ex-ante financování a pravidel spolufinancování. V srpnu byly jednotlivé
rezorty připravující operační programy dopisem MF požádány, aby indikovaly, v jaké výši jsou různí příjemci
schopni spolufinancovat projekty financované z EU fondů a v jaké míře je danými resorty plánováno
poskytování dotací formou ex-ante financování. Všechny rezorty dodaly informace v termínu do 30. září,
zaslané reakce MF momentálně vyhodnocuje.
MF zpracovává Metodický pokyn finančních toků, který se bude mimo jiné věnovat problematice ex-ante
financování a dále Pravidla spolufinancování. První návrhy by měly být hotovy do konce roku 2019.
Jiří Krist (Národní síť MAS) informoval o výsledku jednání Rady vlády pro neziskové organizace, která vyzývá
k ex-ante financování projektů a ke stoprocentnímu financování. Premiér Babiš, který této Radě předsedá, se
vyjádřil v tom duchu, že by výše zmíněných požadavků mohlo být dosaženo.
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Ondřej Večeř (Krajská síť MAS Olomouckého kraje) doplnil, že usnesení podobného duchu přijala v září na
svém jednání také RSK Olomouckého kraje.
Bod 3 – Aktuální stav v oblasti realizace územní dimenze
Radana Leistner Kratochvílová (MMR–ORP) představila témata aktuálně řešená Odborem regionální politiky
MMR. Jednalo se zejména o předběžné výsledky Procesní evaluace územní dimenze, stav přípravy dokumentu
Územní dimenze v operačních programech 2021+ (ÚDOP), aktuální podobu regionálních akčních plánů (RAP),
projekt na efektivní nastavení národních dotačních titulů a aktuality související s programem RE:START.
Evropská komise plánuje specifickou finanční podporu pro tzv. uhelné regiony, o její konkrétní podobě nicméně
doposud nebylo rozhodnuto. Členské státy požadují podporu založenou na sdíleném řízení,
tj. nepřejí si program přímo řízený ze strany EU.
David Koppitz (předseda NSK) přestavil aktuality v oblasti implementace nástroje ITI. V období 2021–2027
budou rozvojové strategie aglomerací obecnější (tj. nebudou určeny jen pro implementaci ITI). V novém
programovém období rovněž nebudou zřizovány zprostředkující subjekty.
Specifickou pozornost věnoval tématu vymezování metropolitních území a aglomerací pro účely implementace
nástroje ITI. Zdůraznil, že vymezení je zpracováváno předními experty v daném oboru. Pro účely vymezení byla
zvolena kombinace 4 metod. Termín výsledků je očekáván do poloviny prosince 2019.
Matouš Pelikán (ITI Olomouc) vyjádřil nesouhlas s návrhem metodiky. Navržené vymezení Olomoucké
aglomerace je výrazně menší než v současném období, přičemž by neměla být zahrnuta některá města, jejichž
zástupci jsou i v pracovních skupinách pro přípravu nového období (např. Uničov).
Miroslav Janovský (ITI Hradec Králové – Pardubice) vyjádřil souhlas zbývajících 12 aglomerací (nositelů ITI)
s návrhem metodiky. Podle něj je navržená metodika sofistikovaná a kvalitně zpracována, a zbývající
aglomerace ji respektují.
David Koppitz (předseda NSK) navrhl další schůzku k vymezení ITI Olomouc, a to ve formátu Město Olomouc
– zpracovatel – Ministerstvo pro místní rozvoj.
Richard Nikischer (MMR–ORP) představil aktuální informace k implementaci nástroje CLLD v programovém
období 2014–2020 a také informace k přípravě nastavení realizace CLLD v příštím období. Ve vztahu
k současnému období prezentoval údaje k čerpání alokace pro CLLD v jednotlivých programech a informace
k mid-term evaluacím místních akčních skupin, včetně vybraných závěrů o přidané hodnotě nástroje CLLD.
Ve vztahu k přípravě budoucího období ozřejmil, na kterých prvcích implementace CLLD 21+ již existuje shoda
aktérů implementační struktury, a představil konkrétní elementy nastavení nástroje, které povedou k jeho
zjednodušení. Uvedl metodické detaily nastavení registrace a kontroly ("standardizace") MAS, a ke struktuře
a hodnocení strategií CLLD 21+.
Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení Sekce evropských a národních programů MMR, MMR – ENP)
představil Národní dotační tituly pro příští rok.
Bod 4 – Příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020
David Škorňa (p. z. MMR NOK) představil budoucí podobu Politiky soudržnosti po roce 2020. Na Radě EU
v prosinci uvidíme, kam se vyjednávání za FI PRES a zejména v rámci trialogů posunulo.
Zmínil, že souběžně s přípravou Dohody o partnerství (DoP) a operačních programů (OP) probíhá také diskuze
o promítnutí územní dimenze do operačních programů. Národní priority byly na vládě schváleny v červenci t.r.
V tomto směru je hlavním nástrojem dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+ (UDOP).
Výsledek diskuze o územní dimenzi je nutné odpracovat na úrovni UDOP, který má jít na vládu a paralelně je
možné vést diskusi, co z toho lze zahrnout do Dohody o partnerství převzít, zde je bohužel prostor omezený
vzhledem k limitům šablony dané Evropskou komisí.
Do konce října bude hotova první verze Dohody o partnerství, v listopadu bude projednána na všech
relevantních platformách, v prosinci proběhne veřejná konzultace a kulatý stůl, na kterém budou představeny
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i operačních programů resp. to, kam je směřována budoucí podpora. V lednu je plánována finalizace první
verze Dohody o partnerství a operačních programů a bude následovat předložení do meziresortního
připomínkového řízení. Dohoda o partnerství a OP budou vládě předkládány v březnu 2020 na vědomí, i proto,
že v danou chvíli nebudou známy některé informace z evropské úrovně, zejména v souvislosti s financováním
a nebude navíc ukončen proces SEA. Vláda však tímto stvrdí DoP a OP a poskytne mandát tyto klíčové
dokumenty vyjednávat s Evropskou komisí.
ČR ztrácí ve srovnání s obdobím 2014–2020 24 % alokace. Bude se jednat zhruba o 20 miliard euro v běžných
cenách. Návrh rozdělení alokace mezi operační programy bude projednán v listopadu na Radě ESIF.
Miroslav Janovský (ITI Hradec Králové – Pardubice) připomněl společné stanovisko primátorů všech
statutárních měst uvést v Dohodě o partnerství alokaci na implementaci ITI v období 2021–2027.
David Škorňa (p. z. MMR NOK) odpověděl, že tento požadavek je diskutován. Práce se musí odehrát
na půdorysu ÚDOP. Bude se i vzhledem k jasným parametrům šablony EK řešit, jakou formou bude
v Dohodě uvedeno.
David Koppitz (předseda NSK) uvedl, že společným cílem je závazně ukotvit územní dimenzi a diskuze je
vedena o nejvhodnější formě. Je zapotřebí se rozhodnout, jaké informace mají být komunikovány s Evropskou
komisí a co lze vyřešit interně, resp. na národní úrovni.
Bod 5 – Vystoupení řídicích orgánů – informace k jednotlivým operačním programům a územní dimenzi
v OP po roce 2021
Rostislav Mazal (ŘO IROP) v úvodu zmínil aktuálně vyhlášené a plánované výzvy IROP v současném
programovém období, aktuální stav čerpání a limity plnění finančních plánů integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ,
CLLD). Nejlépe se daří čerpat městům ITI a IPRÚ. Nositelé musejí do letošního roku vyčerpat 41 % alokace. Kde
nedojde ke splnění limitů, bude krácena alokace a přerozdělena ve prospěch úspěšnějších strategií. V druhé
části byly představeny základní body budoucího nastavení integrovaných nástrojů v novém programovém
období. V závěru se zmínil o dalších nástrojích územní dimenze (RAP, KPSVL1, RE:START) a uvedl aktuální čísla
o počtech projektů a objemu finančních prostředků dle krajů a obcí. Upozornil, že pro příští programové
období, z důvodu pravidla n+2 budou muset přistupovat k dodržování závazků přísněji, takže pokud nebudou
integrované nástroje splňovat své závazky jako doposud, tak se budou zřejmě prostředky přesouvat do
individuálních výzev. Zároveň prezentoval monitoring úspěšnosti krajů a obcí ve výzvách IROP a poukázal na
to, že menší obce mají nezanedbatelnou úspěšnost i v individuálních výzvách.
Jan Florián (NS MAS) zmínil, že problémy s čerpáním formou CLLD nejsou často na straně MAS, uvítal
by jednání s IROP k tomuto tématu. Navrhl, aby se posuzovalo splnění limitu za celé CLLD, kde je
splněno.
Marek Kupsa (ŘO OP TP) představil členům pléna aktuální stav implementace ITI, kde dochází k postupnému
útlumu činnosti zprostředkujících subjektů a přechod k novému období. Ke konci září 2019 bylo z OP TP
proplaceno 110 mil. Kč, plány čerpání se plní dle nastaveného harmonogramu. Dále představil aktuální stav
implementace RSK, u tří krajů RE:START došlo k navýšení 3-4 osob v důsledku plnění agend RE:START. V závěru
prezentoval kroky k přípravě nového programového období, kde se v OP TP počítá s financováním provozu
útvarů nositelů ITI a RSK v obdobném rozsahu. Jednají také o vhodném nastavení financování provozu MAS.
S EK také jednají o využití zjednodušených metod financování.
Lucie Chlupáčová (ŘO PRV) ve své prezentaci informovala o aktuálním stavu čerpání, informovala o počtu
vyhlášených výzev MAS. Uvedla, že u 23 MAS přistoupili k odebrání části alokace pro nesplnění závazků. Dále
podala bližší informace o novém programu rozvoje venkova (Strategický plán Společné zemědělské politiky)
a obecné informace o výstupech analýz, návrhů intervencí a nutnosti implementace LEADER.
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Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
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Helena Barbořáková (ŘO OP VVV) uvedla obecné informace o postupu vyhlášení a počtu výzev, alokace
v projektech ITI a harmonogram. Hovořila o územní dimenzi v tomto programovém období, upozornila na
harmonogram výzev na implementaci krajských AP (alokace 3,65 mld. Kč). Vyzvala k zapojení územních
partnerů a krajů do této výzvy. Podala informace k čerpání této výzvy a dále k výzvě, která bude vyhlášená
příští rok k tvorbě místních AP a krajských AP. Vysvětlila sloučení prioritních os připravovaného operačního
programu, v novém období by se KAPy měly propojit s RAPy, důležité je pokrýt všechny druhy regionů. Zmínila
jednání s EK ohledně zvýhodňování některých území.
Petr Chuděj (ŘO OPZ) informoval o aktuálním stavu čerpání integrovaných nástrojů, v rámci čerpání IN je
zpoždění, ale postupně se průběh počtu žádostí dostává na úroveň čerpání zbytku OPZ, většina výzev kromě
CLLD a SVL je ukončena. Žádný problém v naplňování není identifikován. V současnosti je připravována již třetí
verze budoucího OPZ+. NS MAS v rámci veřejného připomínkování zaslala přes 500 připomínek. Jednání
k budoucí podobě územní dimenze stále probíhají. OPZ+ bude určeno pro celé území ČR. Pro sociálně
vyloučené lokality se jedná ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování o koordinovaném přístupu, je
to i významné téma pro EU. U nástroje CLLD jednají o alokaci a počtu zapojených MAS. Věcné zaměření
podpory se bude lišit od současného období. Jsou opatrní se zapojováním do mechanismu implementace ITI
a vyčleňováním alokace pro ně. Indikativní alokace pro ITI bude přesto vyčleněna a podobně jako v současném
období jsou připraveni pro ně vyhlašovat výzvy. Hovořil o výrazném poklesu alokace pro OPZ+ a nutnosti
spolufinancování programu z národních zdrojů.
Miroslav Janovský (ITI Hradec Králové – Pardubice) kvitoval jednání měst ITI s ŘO, nicméně vyjádřil
svou obavu, že tento OP při současném odhadu alokace pro příští programové období nepočítá
s implementací ITI. Za města ITI je nepřípustné se bavit o tom, zda implementace ITI závisí na alokaci
pro OP. Poukázal na odlišný model implementace ITI ze strany MPSV ve srovnání s ostatními OP,
implementační model by ale měl být jednotný. Požádal MMR o vyjádření.
Petr Chuděj (ŘO OPZ) MPSV svým postojem reflektuje nesouhlas s výší alokace pro OPZ+. MPSV
v tomto duchu apelovalo na tento stav dopisem premiérovi a ministryni pro místní rozvoj.
David Koppitz (předseda NSK) v souvislosti s dotazem na jednotný model implementace
integrovaných nástrojů zmínil odlišnost fondů ESF a ERDF. Ujistil, že MMR maximálně prosazuje
sjednocení modelů implementace. Dotázal se na připravenost zohlednění SRR pro sociálně
a hospodářsky ohrožená území.
Petr Chuděj (ŘO OPZ) reagoval na zohlednění ÚD SRR, se kterou se nepočítá. Problémy jsou plošné.
U problémů, jež se koncentrují především v sociálně vyloučených lokalitách, využívají specifických
nástrojů. Jsou připraveni participovat na programu RE:START.
David Koppitz (předseda NSK) poděkoval za připravenost realizovat cílené intervence. Zmínil velmi
silnou ÚD MPSV, která se podílí na tvorbě strategie. Požádal ke spolupráci expertů tvořících operační
program a zástupců věcných strategických útvarů MPSV. Vybídl k jednání k tématu zohlednění
problematiky hospodářsky a sociálně ohrožených území definovaných v SRR, kde se nachází většina
sociálně vyloučených lokalit. Toto téma by rád otevřel na příští NSK.
Jiří Krist (předseda NS MAS ČR) poděkoval MPSV za realizaci OPZ a spolupráci. Obecně zmínil alokaci
prostředků z IROP do sféry sociálních služeb aj. Vyslovil naději na dohodě NS MAS na další spolupráci
v budoucím OPZ alespoň pro 50 % MAS.
Petr Chuděj (ŘO OPZ) uvedl, že OPZ nejsou součástí pracovních skupin pro přípravu SRR, vnímají
potřebu vzájemné koordinace. Předpokládá, že se uskuteční jednání ke sladění pozic v rámci MPSV.
Reagoval na podnět RSK Olomouckého kraje, nelze promítnout sociální služby a potravinová
a materiální pomoc do jedné prioritní osy kvůli nařízení k ESF+. Zmínil možnost spolufinancování
potravinové a materiální pomoci ve výši 85 %, které je v současnosti součástí negoboxu.
Michal Kokeš (ŘO OP D) se vyjádřil k ITI (městská drážní doprava) a jejich čerpání. Pochválil města za čerpání
a naplňování výzev. Zmínil budoucnost OP D, předpokládá podobné naplňování ÚD podobné současnému
období. Zástupci ITI zaslali OP D seznam strategických projektů, ze strany MD byla poskytnuta zpětná vazba.
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Jaroslav Michna (ŘO OP ŽP) informoval o splnění pravidla n+3, splněny milníky výkonnostního rámce i pro rok
2019. Prostředky jsou vyčerpány pro oblast ovzduší, vody a odstraňovaní ekologických zátěží. Pro nástroj CLLD
je zazávazkována jen velmi malá část alokace i vzhledem k pozdnímu vyhlašování, složitosti podmínek atd. Pro
příští programové období chtějí hledat jinou cestu. V případě ITI je situace ještě složitější, závazkování je na
úrovni 20 %, velké množství projektů se nakonec nerealizuje. Naopak jako dobrý příklad neformální podoby
územní dimenze lze hodnotit tzv. kotlíkové dotace. Přestože dílčí problémy lze zaznamenat i v médiích,
v obecné rovině se jedná o úspěšný model spolupráce s kraji, který má praktické efekty pro ŽP i výrazný přínos
z pohledu čerpání alokace. Ve vztahu k budoucímu období je nutné zohlednit řadu externích faktorů daných
zásadními změnami, které by měly být obsaženy v připravovaných nařízeních. Změny se budou týkat nejen
struktury, ale i způsobu implementace. OPŽP ale bude nadále především celostátním programem. Územní
dimenze bude doplňková. Je nutné zajistit, aby se do výzev hlásily projekty s vysokou mírou připravenosti. Je
předpokládána spolupráce s MAS u malých projektů, existují oblasti nevhodné pro ITI (vodovody a kanalizace,
sběrné dvory, staré ekologické zátěže ad.). Dle zkušeností ze současného období se nejeví být přínosné
vyčleňovat alokaci pro iniciativu RESTART, naopak vhodnou formou je vytvoření personálních kapacit
(projektového týmu), které především v ÚK a KVK napomohou podpořit vznik regionálně smysluplných
projektů.
David Koppitz (předseda NSK) MMR vítá dialog. Kotlíkové dotace jsou úspěšný projekt, ale nejedná se
o naplňování územní dimenze. Souhlasí, že budoucnost musí být založena na strategických projektech
a jejich provázanosti. Integrované nástroje neřeší absorpční kapacitu operačních programů, primárním
úkolem je zohlednit integrovanost v projektech, i když ne vždy se to daří.
Miroslav Janovský (ITI Hradec Králové – Pardubice) oceňuje diskusi s MŽP a doufá, že nástroj bude
nastaven tak, aby byl přínosný pro obě dvě strany. Potvrdil, že ÚD není nástrojem pro pomoc čerpání
jednotlivých OP.
Jaroslav Michna (ŘO OP ŽP) OP jsou prostředkem k implementaci projektů. V novém období bude
pravidlo n+2. Pro OP je problém, když se milníky neplní, protože se o to zajímá EK. Nutné vyhodnocovat
také přínos projektů. OP ŽP musí naplňovat národní priority.
Oldřich Hnátek (OP PPR) informoval o současném stavu čerpání a vyhlášené výzvě č. 44 na povrchovou
městskou dopravu a potvrdil spolupráci s ITI Praha.
Jan Mýl (OP PIK) komentoval současné období, výhled do budoucna a stav přípravy. Vysoký předpoklad splnění
pravidla n+3 v roce 2019. Kvůli definici malého a středního podniku (MSP) je pořád pozastavena certifikace
programu. Byla provedena 100% kontrola statutu MSP, auditní orgán provedl vlastní kontrolu, která potvrdila
výsledky OP PIK. Čeká se, zda EK uvolní certifikaci. Dochází k návrhu realokaci vnitřní rezervy z neúspěšných
PO 3 a 4 do PO 1 a 2. Výsledky čerpání ITI zatím nejsou příliš uspokojivé. Průměrně je aktivováno 43 % alokace,
výzvy jsou stále otevřené, podávají se jednotky projektů, není dostatek připravených projektů. Snaží se
eliminovat duplicitní žádosti. Je připraveno věcné zaměření budoucího OP K, implementace bude následným
krokem. Ze strany měst ITI byl předložen předběžný výčet strategických projektů, který byl ze strany MPO
komentován. Zmínil vyšší podíl podpory pro strukturálně postižené regiony k průměru v ČR v budoucnu,
bonifikace dle míry nezaměstnanosti na úrovni okresů aj. Pro implementaci ITI je stěžejní, zda se podaří
vyjednat výjimku pro posuzování samosprávy jako MSP. Plánují i implementaci CLLD v zjednodušené formě.
Jiří Hudec (ITI Ostrava) komentoval koordinaci vyhlášených výzev ve snaze zabránit duplicitám. Je
přirozené, že projekt, který neuspěje v individuální výzvě, je podán do výzvy pro ITI.
Bod 6 – Aktuality územních partnerů
Radka Vladyková (SMO ČR) ve svém vystoupení představila základní body SMO ČR v oblasti implementace
územní dimenze v novém programovém období po roce 2021. Jedná se o podporu integrovaných nástrojů ve
všech operačních programech a zajištění finanční alokace, závaznost dokumentu „Územní dimenze
v operačních programech“ pro ŘO a také zajištění podpory regionálních center v kontextu nastavení
operačních programů. Zároveň přednesla budoucí přínosy integrovaných nástrojů (ITI, CLLD) pro nové
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programové období a aktuální stav připravenosti ITI. Rovněž zmínila základní východiska SMO ČR, ze kterých
vychází soubor navržených typových opatření obcí a měst, jejichž prostřednictvím lze naplnit jednotlivé
politické cíle a uplatnit územní dimenzi po roce 2021.
Ve svém příspěvku také zmínila, že SMO ČR podporuje snahu České republiky vyjednat s EU vyšší míru
spolufinancování, než je v současných nařízeních. Zároveň uvedla některé dopady na obce a města v případě,
kdyby zůstalo rozdílné kofinancování. Kromě finančních aspektů zmínila i další aspekty (vysoká administrace,
právní nejistota), které mají významný vliv na realizaci projektů.
Miroslav Janovský (ITI Hradec Králové – Pardubice) podpořil její slova k nástroji ITI.
Jan Přibáň (AK ČR) představil členům postoj Asociace krajů ČR k přípravám nového programového období. Byly
představeny základní vyjednávací týmy a pracovní skupiny pro jednání s partnery a aktuálně řešená témata ze
strany AK ČR (např. postavení a nastavení územní dimenze v novém programovém období, podoba
regionálních akčních plánů, řešení překryvů s budoucími integrovanými nástroji, problematika nastavení
kofinancování).
Jan Florián (NS MAS) navázal na předřečníky a představil postoj NS MAS k přípravám nového programového
období po roce 2021. Představil základní aktivity NS MAS ve stávajícím období, kterými jsou např. monitoring
a podpora, vzdělávání MAS. Dále představil hlavní závěry z Národní konference Venkov ve vztahu k CLLD, která
se uskutečnila v Teplé v Karlovarském kraji. Mezi hlavní závěry patří např. podpora principů a znalostí metody
Leader, posílení odpovědnosti MAS za spravovanou alokaci a definování role MAS v právních předpisech či
kladení důrazu na kvalitu práce MAS. Také byly zmíněny plánované postupy MAS ve věci tvorby aktualizace
strategie CLLD a akčních plánů. V závěru byla představena očekávaná tematická zaměření v budoucích
operačních programech IROP 2, OPZ+, OP ŽP, OP K a Strategickém plánu Společné zemědělské politiky.
Bod 7 – Digitální technické mapy
David Valíček (MMR), Petr Filipi (MPO) se ve svém příspěvku zaměřili na problematiku Digitálních
technických map (DTM). Představili východiska realizace map, např. usnesení č. 84 Asociace krajů
z roku 2017 nebo z řady usnesení z RSK. Vysvětlili význam digitální technické mapy, jejich obsah a pro
koho slouží a také rozdíl od digitální mapy veřejné správy. Zazněly hlavní přínosy a cíle digitální
infrastruktury v kontextu plnění národních cílů, hlavní přínosy pro občany, obce, kraje a správce
digitální infrastruktury. Dále představili problémy a rizika aktualizace dat. V závěru příspěvku zazněly
informace o stavu příprav legislativních norem a budoucí podobě architektury řešení (národní, krajská
úroveň) až po zdroje financování, podmínek výzev a způsobilých výdajů. Na budování DTM bude pro
kraje určena 3. výzva z programu Vysokorychlostní internet OP PIK. Kraje budou v rámci studie
proveditelnosti přikládané k žádosti určovat potřebný rozsah mapování a zohlední přitom také
požadavky obcí.
Bod 8 – Stav Strategie regionálního rozvoje 21+ a Akčního plánu SRR, Koncepce rozvoje venkova (KRV)
David Koppitz (předseda NSK) informoval o aktuálním stavu SRR 21+. Strategie by měla být projednána vládou
30. 10. 2019.

Radana Leistner Kratochvílová (MMR–ORP) informovala o publicitě SRR 21+, o vytvořených webových
stránkách formou storymap, tvorbě letáků a brožury SRR 21+, které byly k dispozici účastníkům konference
v předsálí. Zmínila vytvoření motta „pro lepší regiony“. Informovala o dalších aktivitách po schválení SRR 21+
tj. prezentování na konferencích, seminářích, fórech pořádaných i územními partnery a dále konstatovala další
spolupráci při tvorbě akčních plánů (AP), které jsou hlavním implementačním nástrojem SRR 21+. Představila
fungování regionálně specifických aktivit (příklady Ralsko, Jesenicko atp.) a specifikovala časový harmonogram
setkání PS. Vyjádřila možnost předložení podoby návrhu AP, monitoringu a finančního vyjádření na příští NSK
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v únoru 2020, v dubnu/květnu je plánováno mezirezortní připomínkového řízení a v červnu předložení
materiálu vládě ČR.
Richard Nikischer (MMR–ORP) představil důvody tvorby a účel Koncepce rozvoje venkova (KRV), která reaguje
na specifické rozvojové problémy a potřeby venkovských oblastí. KRV definuje vizi, cíle a aktivity rozvoje
venkova, vybrané aktivity budou implementovány prostřednictvím AP SRR. KRV je základním koncepčním
materiálem, prostřednictvím kterého bude probíhat strategické řízení rozvoje venkova ze strany MMR.
Informoval o předpokládané době platnosti KRV v souladu s programovým obdobím EU a dobou platnosti SRR,
ale také připustil možnost aktualizace v případě významné změny sociálních nebo hospodářských podmínek či
změny v nastavení regionální politiky státu.
Nastínil složitost definice, vymezení a chápání venkova, kterou KRV řeší v úvodní diskuzi. Z původních šetření
vyplynuly základní problémové okruhy venkova, kterými jsou: nedostatečná infrastruktura a vybavenost
venkovských sídel, málo výkonná a nedostatečně diverzifikovaná ekonomika venkova, zhoršující se životní
prostředí a negativní dopady klimatické změny, nedostatečné strategické plánování a nevyužívání potenciálu
spolupráce, a nedostatečný lidský a sociální kapitál venkova. Každý problémový okruh je v koncepci řešen
samostatným strategickým cílem mezi obcemi.
Vizí KRV je, že venkov bude územím, ve kterém se dobře žije a o němž se říká, že se v něm dobře žije.
V návaznosti na druhou část vize zdůraznil, že úkolem všech aktérů rozvoje českého venkova musí být
formování jeho pozitivního image. Dle harmonogramu by měla být KRV předložena vládě ČR do konce roku
2019.
David Koppitz (předseda NSK) vyjádřil se k důležitosti a potřebě strategického materiálu pro venkov. Otevřel diskuzi
a upozornil, že na příští NSK by měl být „hotový produkt“ představen a do roku 2021 by se měl promítnout do
dotačních titulů ostatních rezortů.

Bod 9 – Smart řešení v regionech – pilotní projekty, marketing a financování
Ivana Križanová (MMR–ORP prezentovala základní informace o aktivitách PS pro Smart Cities, kde se schází
zástupci AK ČR, inovačních center a další subjekty. Informovala o platformě Grémium, kde se v současné době
řeší tři základní pilíře související se Smart Cities – financování, marketing a pilotní projekty. V červnu proběhlo
setkání krajů na veletrhu URBIS, kde došlo k představení strategií v oblasti Smart Cities. Zmínila další aktivity
MMR – účasti na seminářích a konferencích pro kraje, o konceptu Chytrý venkov. Osvěta konceptu Smart Cities
spočívá především v soutěži Chytrá města pro budoucnost, která se koná letos potřetí a ze které vzejdou
nejlépe ohodnocení projekty – příklady dobré praxe. Poté byly představeny kraje a jejich Smart strategie – mezi
nejaktivnější Smart kraje patří Královohradecký, Moravskoslezský, Liberecký a kraj Vysočina. Pro více detailů
odkázala na webové stránky (www.smartcities.mmr.cz).
Uvedla informace o financování problematiky Smart (národní programy, operační programy, EIB a jiné zdroje).
Výzvy jednotlivých OP jsou na webové stránce aktualizovány čtvrtletně a je žádoucí motivovat i k dalším
možnostem financování projektů. Zdůraznila při implementaci chytrých řešení využití tzv. ekosystémů –
spolupráce VŠ, SŠ a akademického sektoru a propojování měst a regionů při hledání společného řešení.
Představila marketing konceptu Smart Cities, jehož cílem je zvýšení povědomí o pojmu Smart Cities, podpůrné
akce jsou plánované od podzimu a v následujícím roce budou pokračovat aktivní formou propagační kampaně,
kde by měly být představovány především kvalitní příklady dobré praxe. Postupně jsou také sbírány náměty na
kvalitní a komplexní pilotní projekty, na Grémiu byly představeny a v rámci něho budou dále řešeny.
Na závěr informovala o soutěži ve spolupráci s MPO o zavádění 5G sítí, kdy do konce září byly sbírány podněty,
v nejbližších dnech by měla být vyhlášena soutěž (info na webu MMR/MPO) a v průběhu listopadu dojde
k vyhlášení soutěže.
David Koppitz (předseda NSK) doplnil a upřesnil, že MMR je gestorem městské regionální politiky, avšak není
jediným. Zmínil výjimečnou spolupráci s MPO, která má vliv na testování 5G sítí. Pokud se v regionech osvědčí,
může být v horizontu několika let aplikována do dalších oblastí.
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Jiří Krist (předseda NS MAS ČR) položil dotaz na prezentaci německých kolegů (Sasko) a testování sítě
5G v dopravě, regionální mobilitě na saské straně Krušných hor, kde mají zkušební trať. Položil otázku,
zda by bylo možné, aby vznikla na české straně také cvičná aréna pro aplikaci 5G sítí např. v železniční
dopravě. Mohlo by se jednat o přeshraniční českosaský projekt, MSK by se mohlo přihlásit k testování
v energetice, internetových sítí 5G v sociálně a hospodářsky ohroženém území. Vyslovil žádost
o návštěvu výzkumných pracovníků.
David Koppitz (předseda NSK) uvedl nesouhlas, že by mohlo dojít k regionálnímu dělení, vzhledem ke
vstupním požadavkům na připravenost území, schopnost komunikovat s operátory atd. Sdělil, že jsou
si vědomi saského projektu a uvažují o přeshraniční spolupráci. Je zde předpoklad, že Ústecký kraj
o těchto aktivitách na německé straně ví a dojde k zohlednění, pokud přihlášku do soutěže bude
podávat. Kvitoval námět na přeshraniční projekty.
Zeptal se na další dotazy, poděkoval a přislíbil na příští NSK vyhradit více času na Smart řešení.
Bod 10– Různé, závěr
David Koppitz (předseda NSK) poděkoval za účast a ukončil 14. zasedání Národní stále konference.
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