Číslování usnesení
RSK
proč.WEB
usnesení

2018_01

VYS
JČK
ULK
LBK

08/12/2018/RSK
2/2018/RSK-8
12/17RSK/2018
5/1/2018

2018_02

JČK

2/2018/RSK-8

Znění usnesení
Schváleno
Komu
Regionální stálá konference žádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby prodloužilo termín ukončení
příjmu žádostí o podporu v 70. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu do 31.12.2021,
22.1.2018
případně vyhlásilo novou výzvu pro Specifický cíl 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu s
6.3.2018
termínem ukončení příjmu žádostí o podporu do 31.12.2021.
8.3.2018
19.3.2018 MMR - ŘO IROP
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
vyzývá
MMR ČR k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v 70. výzvě IROP do 31. 12. 2021,
případně žádá o vyhlášení nové výzvy pro SC 1.1 IROP s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu do
31. 12. 2021, při respektování alokace v RAP jednotlivých krajů.

Odesláno

Datum reakce

Reakce 01

Reakce 02

14.3.2018 9.NSK

Reakce

Dopis náměstka

06.03.2018 MMR - ŘO IROP

14.3.2018 9.NSK

Reakce

Dopis náměstka

08.03.2018 ŘO IROP

14.3.2018 9.NSK

Reakce

Dopis náměstka

06.03.2018 ŘO OP ŽP

14.3.2018 9.NSK

Reakce

06.03.2018

14.3.2018 9.NSK

Reakce

06.03.2018 CRR

14.3.2018 9.NSK

Reakce

06.03.2018 ŘO OP ŽP

14.3.2018 9.NSK

Reakce

8.3.2018
6.3.2018 ŘO IROP, ŘO PRV

14.3.2018 9.NSK

Reakce

06.03.2018 ŘO IROP, ŘO PRV

14.3.2018 9.NSK

Reakce

Semafor

Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání žádá Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, aby prodloužilo termín ukončení příjmu žádostí do 70. výzvy
Integrovaného operačního programu do 31. 12. 2021, případně vyhlásilo v roce 2019
novou výzvu pro SC 1.1 IROP s termínem pro předkládání projektů do 31. 12. 2021
2018_03

2018_04

ULK

JČK

12/17RSK/2018

5/2018/RSK-8

8/2018/RSK-8
2018_05

JČK

2018_06

JČK

2018_07

9/2018/RSK-8

JČK

10/2018/RSK-8

ULK,
KHK

6c/17RSK /2018,
12/11/2018/RSK

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v
Jihočeském kraji II“;
II. vyzývá Ministerstvo životního prostředí
k navýšení alokace pro Jihočeský kraj v rámci 67. výzvy OP Životní prostředí, prioritní osa 2, specifický cíl
2.1 tak, aby mohl Jihočeský kraj uspokojit veškeré žádosti podané v rámci výzvy a naplnit stanovený
minimální indikátor 3 155 výměn.
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
vyzývá
řídící orgány relevantních operačních programů ke snížení tlaku na plnění finančních milníků u strategií
CLLD s ohledem na výrazný časový posun při jejich schvalování.
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
vyzývá
k urychlení administrativních procesů CRR v souvislosti se závěrečným ověřováním způsobilosti žádostí o
podporu, předložených v SC 4.1.
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
vyzývá
řídící orgán OP ŽP k upuštění od podmínky realizace v obci s minimálně 500 obyvateli pro podání žádosti
o dotaci v rámci opatření SCLLD: Realizace sídelní zeleně.
Regionální stálá konference po projednání vyzývá ŘO IROP a ŘO
PRV ke snížení tlaku na plnění finančních milníků u Strategií CLLD s ohledem na výrazný časový posun
jejich schvalování a spuštění implementace v důsledku dlouhých lhůt na straně těchto ŘO.

2018_08
RSK KHK bere na vědomí podnět KS MAS na ŘO IROP a ŘO PRV ke snížení tlaku na plnění finančních
milníků u Strategií CLLD s ohledem na výrazný časový posun jejich schvalování a ke spuštění
implementace v důsledku dlouhých lhůt na straně těchto ŘO. RSK KHK doporučuje tento podnět
projednat na 9. zasedání NSK.
2018_09

KHK

12/11/2018/RSK
RSK projednala stav čerpání alokace IROP „SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ ze strany
Královéhradeckého kraje a vyzývá MMR k zahájení dialogu o nastavení výzev pro SC 1.1 IROP s cílem
optimalizace čerpání zbývající alokace SC 1.1 IROP a čerpání úspor z realizace schválených projektů.

2018_10

KHK

3/11/2018/RSK

06.03.2018 MMR

04.05.2018 Reakce

RSK KHK doporučuje relevantním rezortům a řídícím orgánům včetně NOK vést intenzivní dialog se
zástupci územních partnerů a potenciálních žadatelů nad úpravou podmínek připravovaných výzev na
vysokorychlostní internet z fondů EU s cílem efektivního čerpání evropských dotací na tuto oblast v ČR
2018_11

KHK

7/11/2018/RSK

06.03.2018 ŘO, resorty

Reakce

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje:
Projednala problémy spojené s realizací projektů z 32. a 33. výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen „IROP“), zejména v návaznosti na realizaci veřejných zakázek a s tím
souvisejících problémů při výběru dodavatelů z důvodu dostupné kapacity na trhu v jednotlivých
odvětvích (např. konektivita) a rovněž z důvodu čekání na výsledek kontrol zadávacích podmínek
předmětných veřejných zakázek ze strany Centra pro regionální rozvoj.
V návaznosti na termín ukončení realizace projektů, stanovený výzvami č. 32 a 33 IROP do 31. 12. 2018,
a problémy dle bodu I. tohoto usnesení, upozorňuje na významné riziko nezahájení realizace u některých
z těchto projektů, neboť příjemce dotace nebude mít na základě zadávacích řízení vybrány dodavatele
všech aktivit projektu.
Vyzývá Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto řídící orgán IROP, k prodloužení termínu realizace
projektů z 32. a 33. výzvy IROP za termín 31. 12. 2018, případně aby v co nejkratší možné době,
nejpozději pak do konce měsíce března 2018, vydal připravovanou metodiku k možnému prodloužení
termínu realizace výše uvedených projektů.
2018_12

KHK

8/11/2018/RSK

06.03.2018 MMR
RSK KHK bere na vědomí podnět KS MAS na výrazné zrychlení administrativních procesů na straně:
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v souvislosti s potvrzováním znění Fichí před
vyhlašováním Výzev MAS (a vyhýbání se nepodstatným připomínkám k nastavení preferenčních kritérií,
které zdržují celý proces)
Centra pro regionální rozvoj (CRR) v souvislosti se závěrečným ověřením způsobilosti žádostí o podporu
předložených v SC 4.1 a prováděním průběžných plateb v SC 4.2
RSK KHK požaduje zpřesnění tohoto podnětu ze strany KS MAS a doporučuje ho projednat na 9.
zasedání NSK.

2018_13

KHK

11/11/2018/RSK

14.3.2018 9.NSK

Reakce

SZIF,
06.03.2018 CRR

19.03.2018 Reakce

08.03.2018 CRR

Reakce

19.03.2018

Reakce

Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání požaduje výrazné zrychlení
administrativních procesů na straně Centra pro regionální rozvoj (CRR) v souvislosti se závěrečným
ověřením způsobilosti žádostí o podporu předložených v SC 4.1, prováděním průběžných plateb v SC 4.2
a hodnocení nově podaných žádostí v SC 4.2 na režijní náklady MAS.
2018_14

ULK

6b/17RSK /2018
1) RSK na podnět KS MAS požaduje výrazné zrychlení administrativních procesů na straně Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v souvislosti s potvrzováním znění Fichí před vyhlašováním
Výzev MAS (a vyhýbání se nepodstatným připomínkám k nastavení preferenčních kritérií, které zdržují
celý proces).
2) RSK na podnět KS MAS vyzývá ŘO IROP a ŘO PRV ke snížení tlaku na plnění finančních milníků u
Strategií CLLD s ohledem na výrazný časový posun jejich schvalování a spuštění implementace v
důsledku dlouhých lhůt na straně těchto ŘO.
3) RSK vyzývá jednotlivá ministerstva včetně Národního orgánu pro koordinaci ke zveřejnění postupů a
stanovení návrhů priorit ČR (včetně podpory rozvoje venkova) a využití integrovaných nástrojů, (CLLD,
ITI,…) po roce 2020 včetně zajištění transparentní informovanosti a aktivního zapojení územních
partnerů v RSK do přípravy ČR a regionů na období 2021+.

2018_15

LBK

2/1/2018
RSK OK:
- požaduje výrazné zrychlení administrativních procesů na straně Centra pro regionální rozvoj (CRR) v
souvislosti se závěrečným ověřením způsobilosti žádostí o podporu předložených v SC 4.1
- vyzývá ŘO IROP a ŘO PRV k diskusi o smysluplném nastavení hodnocení plnění finančních milníků u
Strategií CLLD s ohledem na výrazný časový posun jejich schvalování a spuštění implementace v
důsledku dlouhých lhůt na straně těchto Řo
- vyzývá MMR a jednotlivé ŘO ke zveřejnění návrhu priorit pro podporu rozvoje venkova a využití
integrovaných nástrojů, zejm. CLLD/LEADER

2018_16

OLM

RSKOK/12/4/2018

20.03.2018

26.04.2018
4.5.2018

Reakce

OK:
požaduje po ŘO IROP nastavit ve všech výzvách IROP věcné hodnocení předložených projektových
žádostí tak, aby při hodnocení byla uplatněna pouze kritéria posuzující odbornou stránku projektové
žádosti a aby nebylo využíváno časové hledisko předložení projektových žádostí.
2018_17

OLM

2018_18

OLM

RSKOK/12/7/2018 RSK
OK:
- požaduje po ŘO IROP dodržování nastavené časové administrace hodnocení předložených
projektových žádostí,
- nesouhlasí s délkou hodnocení předložených projektových žádostí, která v některých případech
přesáhla i 12 měsíců.
RSKOK/12/8/2018 RSK

20.03.2018

04.05.2018 Reakce

20.03.2018

04.05.2018 Reakce

N:\Oddělení 522\Agendy\Uzemni dimenze\RSK\_Monitoring_usneseni\_Usneseni_RSK_reakce\reakce na web\zveřejněno\2018\Excel reakce na usnesení 20182018

2018_19

OLM

OK:
- požaduje po MMR ČR, aby při tvorbě strategických dokumentů na národní úrovni za ČR, které jsou
základními materiály pro přípravu nového programového období a nových operačních programů, byly
reflektovány potřeby terénu a území až na úroveň ORP.
RSKOK/12/9/2018 RSK

20.03.2018

21.05.2018 Reakce

OK:
- požaduje po MMR ČR, aby při tvorbě a přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ v oblasti
sociálního pilíře došlo v ke sjednocení pojmů a stanovení definic, co všechno má sociální pilíř této
strategie obsahovat, a aby byly plně akceptovány strategické dokumenty krajů v oblasti sociálních věcí,
zejména Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.
2018_20

OLM

RSKOK/12/10/2018 RSK
RSK po projednání vyjadřuje nespokojenost s kritérii a délkou procesu hodnocení (např. výzva č. 1 ITI
PMO) a všeobecně s komplikovaným nastavením celého procesu implementace integrovaných nástrojů.
RSK důrazně žádá zjednodušit celý proces vyhodnocování projektů včetně nastavení kritérií hodnocení v
rámci ITI s cílem urychlit jejich schvalování a následnou realizaci.
RSK žádá NSK, NOK MMR a ŘO relevantních operačních programů o bezodkladnou revizi implementace
integrovaných nástrojů s cílem zjednodušit a zrychlit celý proces.

20.03.2018

26.04.2018

21.05.2018 Reakce

2018_21

SČK

7-15/2018/RSK

21.03.2018 MMR

16.05.2018

20.06.2018 Reakce

Dopis NM

17.07.2018 Reakce

Dopis PM

RSK bere na vědomí
informace z 9. jednání Národní stálé konference a informace o přípravě na programovací období EU
2020+;
Doporučuje Národní stálé konferenci, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu zemědělství ČR
systematický přístup z hlediska vymezení priorit a podporovaných témat při vyjednávání nastavení
zemědělské a kohezní politiky EU po roce 2020
2018_22

VYS

06/13/2018/RSK

28.03.2018
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE - VÝZVY 32, 33, 66 IROP
Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje schvaluje podání podnětu na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR na prodloužení termínu realizace u výzev č. 32, 33 a 66 IROP minimálně do 28. 2. 2019.

2018_23

PLZ

PK č. 10/05

6.4.2018 MMR

24.04.2018

12.07.2018 Reakce

RSK KHK doporučuje ŘO OPPIK / MPO ČR se dále zabývat úpravou podmínek připravovaných výzev v
OPPIK 4.1 v intenzivní spolupráci se zástupci územních partnerů s cílem zachovat alokaci finančních
prostředků pro původní účel podpory vysokorychlostního internetu v regionech.
2018_24

2018_25

2018_26

KHK

PCK

PCK

1/12/2018/RSK

2018_11

2018_11

26.6.2018
1. Regionální stálá konference Pardubického kraje vyzývá MMR ČR u podprogramu Marketingové
aktivity v cestovním ruchu k vyhlášení dotačního titulu pro rok 2019
v září, případně nejdéle v říjnu 2018
2. Regionální stálá konference Pardubického kraje vyzývá MMR ČR u podprogramu Rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu k posunutí termínu čerpání dotace a vyúčtování do 12/2019
pro projekty schválené v roce 2018.

6.8. 2018 odesláno na MPO 16.08.2018 Reakce

6.6.2018

04.07.2018 na MMR email

10.07.2018 Reakce

6.6.2018

04.07.2018 na MMR email

10.07.2018 Reakce

6.6.2018

04.07.2018 na MMR email
20.07.2018 a 25.7.2018
Reakce

25.6.2018

18.7.2018 email, předáno IROP
24.07.2018
20.7.2018 Reakce

25.6.2018

18.7.2018 email, doplňující údaje
03.01.2019
27.7. Dopis náměstka hejtmana
Reakce
Projednáno na 11.
NSK 11.10. 2018

4. Regionální stálá konference Pardubického kraje žádá Ministerstvo životního prostředí o úpravu
nastavených podmínek pro čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP) v rámci prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu
a krajinu ve SC: 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
Nastavené podmínky, především způsobilosti a nezpůsobilosti výdajů, kdy majoritní část výdajů jsou
žadatelé nuceni zařazovat do nezpůsobilých výdajů, neumožňují žadatelům realizaci připravovaných
projektů.
2018_27

PCK

2018_11
RSK JMK vyzývá Řídící orgán Integrovaného operačního programu (ŘO IROP) k dodržování termínů
stanovených v Minimálních požadavcích ŘO IROP k implementaci Komunitně vedeného územního
rozvoje (CLLD) a urychlení schvalování interních postupů a jednotlivých výzev MAS.

2018_28

JMK

č. 15/18/RSK 15
RSK JMK apeluje na MPSV ohledně úpravy koeficientu (výše procentního podílu kraje na celkovém
ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro
příslušný kalendářní rok. Tato výše je přílohou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů) rozdělení sociálních služeb.

2018_29
2018_30

JMK
JČK

č. 22/18/RSK 15
4/2018/RSK-9

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
II. vyzývá Ministerstvo životního prostředí
1. k poskytnutí finančních prostředků pro proplacení žádostí na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S
vyrobených od března 2000, které byly podány v 2. kole kotlíkových dotací a z důvodu chyby na
výrobním štítku byly vyhodnoceny jako nepodporovatelné;
2. k vyčlenění dostatečné výše finančních prostředků pro administraci žádostí o kotlíkovou dotaci v rámci
plánované 3. výzvy pro kraje.
28.8.2018 OP ŽP

2018_31

JČK

6/2018/RSK-9

Reakce
Projednáno na 11.
NSK 11.10. 2018

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
III. opakovaně vyzývá
MMR ČR k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v 70. výzvě IROP do 31. 12. 2021,
případně žádá o vyhlášení nové výzvy pro SC 1.1 IROP s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu do
31. 12. 2021, při respektování alokace v RAP jednotlivých krajů.
28.8.2018 IROP

2018_32

VYS

08/15/2018/RSK

2018_33

VYS

11/15/2018/RSK

Regionální stálá konference
doporučuje
Národní stálé konferenci a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v rámci naplňování územní dimenze pro
programové období EU 2021+ zachovat možnost čerpání části prostředků z fondů EU prostřednictvím
integrovaných nástrojů;
apeluje
na Národní stálou konferenci a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR postupovat v rámci nastavování
pravidel pro využití integrovaných nástrojů v programovém období EU 2021+ tak, aby nedocházelo k
výpadku některých typů území (měst nad 25 000 obyvatel, která nejsou statutární a nepředpokládá se
jejich zahrnutí do ITI/IPRÚ) z integrovaných nástrojů a tím jejich znevýhodnění oproti oblastem, které
integrovanými nástroji pokryty jsou.

Reakce
Projednáno na 11.
NSK 11.10. 2018

4.9.2018 MMR-NOK

Reakce
Projednáno na 11.
NSK 11.10. 2018

Regionální stálá konference
vyzývá
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR k úpravě pravidel výzev a k zachování alokace finančních
prostředků OP PIK pro vysokorychlostní internet tak, aby potřebná infrastruktura mohla být v co nejvyšší
míře zbudována ještě v současném programovém období.

4.9.2018 OP PIK
2018_34

ZLK

72/RSKZK20/18

Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje

Reakce
Projednáno na 11.
NSK 11.10. 2018

vyzývá
Ministerstvo práce a sociálních věcí k navýšení alokace národního programu Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny sociálních služeb pro rok 2019
a
vyzývá
Ministerstvo dopravy k vytvoření nového programu ze SFDI, příp. rozšíření stávajícího programu o novou
aktivitu, a to podporu páteřních dálkových cyklostezek, které jsou nebo budou zařazeny do cyklostezek
EUROVELO, nebo je budou propojovat
24.9.2018 MPSV, MD
2018_35

JMK

č. 4/18/RSK 16:

2018_36

MSK

č. 3/9/2018:

2018_37

MSK

04.09.2018

RSK JMK požaduje po Ministerstvu zemědělství pro příští programové období Evropské unie v rámci
adaptace území Jihomoravského kraje na klimatickou změnu jako protierozní opatření možnost navýšení
ploch vinohradů v území Jihomoravského kraje o 10 000 ha.
Regionální stálá konference MSK
a)
nesouhlasí s návrhem Ministerstva pro místní rozvoj ČR zařadit při přípravě Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021+ statutární město Ostravu do kategorie aglomerací;
b)
požaduje začlenění Ostravy mezi metropolitní oblasti, a to z důvodů uvedených v dokumentu
„Pozice Ostravy.“
Regionální stálá konference MSK deklaruje potřebu MSK k pokrytí vysokorychlostním internetem a
vyzývá MPO a MMR ke koordinaci postupu při zajištění zdrojů financování pro realizaci připravených
projektů.

Reakce MPSV

Reakce MD

Projednáno na 11.
NSK 11.10. 2018
21.9.2018 MŽP (PRV)

Reakce
Projednáno na 11.
NSK 11.10. 2018

5.9.2018 MMR-ORP

Reakce
Projednáno na 11.
NSK 11.10. 2018

5.9.2018 OP PIK, MMR-NOK

Reakce
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2018_38

KVK

29.11.2018

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského
kraje
• bere na vědomí aktuální stav a vývoj a změnu implementační struktury
• pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, předsedkyni RSK KK, k jednání s ministryní pro místní rozvoj k
realokaci prostředků na Infrastrukturu Základních škol

2018_39

SČK

č.4-17/2018/RSK

RSK Středočeského kraje vyzývá MMR k opětovnému projednání a zapracování požadavků profesních
organizací na změnu pravidel Národního program podpory cestovního ruchu (2016–2020) a Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016–2020), které doposud nebyly akceptovány (např.
změny v systému veřejných zakázek, snížení hranice minimálních uznatelných nákladů)

29.11.2018

4.12.2018
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