Výroční zpráva Regionální stálé
konference pro území Středočeského
kraje za rok 2018

Schváleno Regionální stálou konferencí Středočeského kraje dne12.4.2019

1 Úvod
Regionální stálá konference 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.
Cílem výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity RSK, jejích pracovních skupin a sekretariátu
v průběhu roku 2018 s ohledem na role stanovené statutem RSK, zhodnotit efektivitu této činnosti i
samotnou komunikaci, ať už v rámci RSK, s jednotlivými řídicími orgány programů ESI fondů či s MMR
jakožto subjektem odpovědným za naplnění konceptu územní dimenze, identifikovat realizované
kroky vedoucí k lepšímu naplňování funkcí RSK a rovněž rizika spojená s činností RSK včetně plánu
rozvoje fungování RSK, mj. eliminujícím stanovená rizika.
Pro zpracování výroční zprávy RSK byly použity veškeré dostupné zdroje vztahující se k danému
období roku 2018, zápisy a podklady z jednání RSK a pracovních skupin při RSK (PS Cestovní ruch, PS
Vzdělávání, PS Infrastruktura, PS Venkov, PS Věda a výzkum), pracovní dokumentace sekretariátu RSK
a informace z portálu RSK.
Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni. Jedná se zejména o
odbor regionální politiky MMR, jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit fungování RSK a rovněž
mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze. Dále zpráva poskytne
řídicímu orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání shrnutí činnosti ve vztahu ke
krajským a místním akčním plánům rozvoje vzdělávání včetně hodnocení funkčnosti PS Vzdělávání a
stavu zpracování akčních plánů, obdobně i pro projekty Smart Akcelerátoru. V neposlední řadě bude
zpráva součástí monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc, z něhož je finančně
podpořena činnost RSK.

2 Přehled aktivit RSK
Přehled činností v roce 2018 byl v souladu se statutem RSK.
V roce 2018 proběhla tři zasedání RSK:
 15. zasedání 21. 3. 2018,
 16. zasedání 19. 6. 2018,
 17. zasedání 4. 12. 2018,
Dle aktuální potřeby proběhla dvě korespondenčních hlasování (KH):




8. korespondenční hlasování 29. 1 .2018 - 5. 2. 2018, kterým bylo schváleno stanovisko
Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání II z ORP: Černošice, Mnichovo Hradiště, Sedlčany a Vlašim
9. korespondenční hlasování 17. 10. 2018 - 23. 10. 2018, kterým bylo schváleno
Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání II z ORP: Brandýs nad Labem, Hořovice, Lysá nad Labem
a Mladá Boleslav

2.1 RSK jako celek
RSK efektivně projednávala a schvalovala navrhované dokumenty. Ve dvou případech přijala RSK
usnesení s výzvou směrem k NSK. V jednom případě na základě podnětu PS Cestovní ruch a ve
druhém na základě diskuze k projednávanému tématu realizace ITI PMO.

2.2 Sekretariát RSK
V roce 2018 byla činnost sekretariátu komplikována značnou fluktuací zaměstnanců
sekretariátu. S ukončením předchozího projektu k 28.2.2018 ukončili činnost paní Bc. Sovišová a Mgr.
Tesařová. Od března 2018 byl tým doplněn o Ing. Blanku Horákovou na 0,5 úvazku. Jeden úvazek se
nepodařilo obsadit. V červenci 2018 ukončili činnost v sekretariátu Mgr. Jan Veselský a Ing. Horáková.
Od srpna 2018 zajišťoval sekretariát nově Ing. Jiří Kubiš, 1,5 plánovaných úvazků nebylo obsazeno.
K 17. 9. 2018 byl tým Sekretariátu RSK posílen o pana Romana Holotu a k 1. 10. 2018 byl tým
Sekretariátu RSK posílen o Bc. Petra Čapka, čímž bylo dosaženo plánovaného personálního obsazení.
Ing. Jiří Kubiš, měl v roce 2018 na starosti koordinaci týmu sekretariátu RSK, dále PS Cestovní
ruch a PS Venkov. Roman Holota, převzal PS Infrastruktura a PS Zdravotnictví a sociální věci, PhDr.
Ladislav Cubr zajišťoval správu portálu RSK a přípravu analytických podkladů. Bc. Petr Čapek převzal PS
Vzdělávání a PS Věda a výzkum.
Sekretariát RSK zajišťoval organizaci jednání PS a zasedání RSK, připravoval podklady pro PS a
RSK, navrhoval program zasedání, zajišťoval zápisy a jejich distribuci, zajišťoval přenos informací a
výstupů ze zasedání, organizaci seminářů, mapování pro ŘO OP a obecně koordinaci platforem (RSK,
PS, KAP, ITI, RIS 3). Sekretariátem byla zajištěna povinná publicita formou vyvěšení plakátu u vchodu
do budovy Krajského úřadu a publicita nepovinná formou webových stránek www.rsk-sk.cz.
Sekretariát rovněž dle metodiky přejímal a předával Strategické rámce MAP. Mezi další významné
aktivity patřilo mapování projektových záměrů pro potřeby Národního investičního plánu.

2.3 Pracovní skupiny
V roce 2018 probíhala jednání pěti pracovních skupin. Pracovní skupina Zdravotnictví a PS sociální věci
byla v roce 2018 nečinná – nepodařilo se obsadit pozici předsedy PS.
Pracovní skupina Cestovní ruch
Náplní činnosti PS Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního
ruchu ve Středočeském kraji a problematika destinačního managementu v kraji. V souvislosti s
Národním programem podpory cestovního ruchu v regionech také pracovní skupina hodnotí žádosti o
podporu z hlediska souladu se strategickými dokumenty kraje.
V roce 2018 proběhla 3 jednání PS Cestovní ruch. PS prostřednictvím RSK podala jeden podnět na člena
NSK – nám. ministryně pro místní rozvoj ohledně připomínek k Národnímu programu podpory
cestovního ruchu v regionech. K datu zpracování zprávy RSK neobdržela odpověď.
Jednání PS se týkala problematiky certifikace organizací destinačního managementu, hodnocení
efektivity a podmínek Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, propagace

rekreační cyklistiky, podpory oblastních destinačních managementů, činnosti Středočeské centrály
cestovního ruchu a zřizování datového skladu.

Pracovní skupina Infrastruktura
Náplní činnosti PS Infrastruktura je spoluúčast na aktualizaci Regionálního akčního plánu především
v oblasti dopravy, shromažďování podkladů a problematických okruhů z procesního hlediska, metodiky
i z hlediska obsahu. PS rovněž projednává zaměření a alokace v oblastech operačních programů (OP) a
národních dotačních titulů (NDT), které jsou finančně nebo i věcně poddimenzovány. Ve vztahu k OP
má pracovní skupina získávat informace o absorpční kapacitě, získávat předpokládané záměry v rámci
OP, mapovat bílá místa, která nejsou pokryta z dotací OP ani NDT.
V roce 2018 proběhlo jedno jednání pracovní skupiny zaměřené na dopravní obslužnost v kraji,
rekonstrukce krajských komunikací z IROP a ITI a Územní energetickou koncepci. Vzhledem
k neusnášeníschopnosti PS nepřijala žádné usnesení. Proběhlo rovněž jedno korespondenční
hlasování s volbou předsedy PS. Nově byl zvolen pan Milan Kazda, starosta obce Kněžice.
Pracovní skupina Venkov
Náplň činnosti PS Venkov tvoří diskuze dílčích témat souvisejících s venkovským prostorem (doprava,
kanalizace a čističky odpadních vod, regionální školství, venkovské památky apod.); identifikace
nejožehavějších problémů, se kterými se potýkají obce ve venkovském prostoru Středočeského kraje;
navrhování řešení problémů a podnětů pro Středočeský kraj a Regionální stálou konferenci; navrhování
změn a doporučení, která se týkají Regionálního akčního plánu.
V roce 2018 proběhla 4 jednání PS Venkov. Předmětem jednání byla soutěž Vesnice roku, obslužnost
venkova a formy její podpory, odpadové hospodářství a projekt Chytrý venkov a jeho aplikace ve
Středočeském kraji. Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost 20142020.
Pracovní skupina Vzdělávání
Náplní činnosti PS Vzdělávání je vytvoření Krajského akčního plánu, tj. plánu pro rozvoj středního a
vyššího odborného školství ve Středočeském kraji. KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k
dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti
reálnými daty a analýzami. KAP je zpracováván ve spolupráci s územními partnery a ve spolupráci s
odborným garantem KAP.
Činnost Pracovní skupiny Vzdělávání je od prosince 2015 realizována v rámci projektu Krajský
akční plán vzdělávání Středočeského kraje, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021. Hlavním výstupem projektu bude Krajský
akční plán vzdělávání v roce 2018 a 2021.
V roce 2018 proběhlo jedno jednání pracovní skupiny a dvě korespondenční hlasování. Na
jednání PS byla řešena problematika projektu KAP a byla projednána aktualizace Rámce pro podporu
infrastruktury.
V rámci korespondenčních hlasování došlo ke schválení dvou aktualizací Rámce pro podporu
investic, byl schválen Koncept školské inkluzivní koncepce Středočeského kraje.

Regionální stálá konference na svém 15. zasedání přijala usnesení č. 5-15/2018/RSK, kterým
došlo ke schválení stanoviska Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu
Místních akčních plánů vzdělávání II v ORP Mnichovo Hradiště.
Na 16. jednání Regionální stálá konference bylo přijato u Usnesení č. 4-16/2018/RSK, kterým
došlo ke schválení stanoviska Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu
Místních akčních plánů vzdělávání II v ORP Poděbrady, Příbram a Slaný. Dále bylo přijato usnesení č. 516/2018/RSK, kterým došlo ke schválení aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury projektu KAP a
usnesení č. 6-16/2018/RSK, kterým byl vzat na vědomí Koncept školské inkluzivní koncepce
Středočeského kraje.
Na 17. jednání Regionální stálé konference bylo přijato usnesení č. 5-17/2018/RSK, kterým byla
vzata na vědomí informaci o stavu PS Vzdělávání a aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury pro
Výzvu č. 86 – IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k
samostatnému způsobu života.

Pracovní skupina Věda a výzkum
Náplní činnosti PS Věda a výzkum je zabývat se vývojem a vzděláváním ve Středočeském kraji pro nové
programovací období.
V roce 2018 proběhlo jedno jednání pracovní skupiny, na kterém byla řešena problematika
aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, problematika výzkumných
platforem, byly představeny výsledky programu Středočeské vouchery, stav výzvy aktivity Asistence a
výstupy a přínos projektu RI2Integrace.

Pracovní skupina Zdravotnictví a sociální věci
V roce 2018 byla PS Zdravotnictví a sociální věci nečinná.

2.4 Komunikace s ŘO
Zástupci Středočeského kraje se zúčastnili v roce 2018 všech zasedání Národní stálé konference, tedy
9., 10. a 11. zasedání NSK. Informace z NSK byly následně dále šířeny v rámci RSK Středočeského kraje,
pracovníkům relevantních odborům, členům Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a
výzkum apod.
V březnu 2018 se uskutečnilo jednání zástupců SČK, MMR a MŠMT k problematice financování
navýšení kapacit MŠ, jako pokračování iniciativy RSK z roku 2017. MŠMT vyhlásilo v červnu 2018 Výzvu
č. 6 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky s příjmem žádostí do 1.9.2018 a alokací 300 mil. Kč. Výzva však nebyla
místně zacílena dle požadavku RSK, byla vyhlášena plošně. K financování bylo navrženo celkem 27
projektů z toho 14 ze Středočeského kraje. Středočeský kraj v návaznosti na tento program vyhlásil
krajský dotační titul Program II 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Infrastrukturního fondu na kofinancování těchto projektů

Průběžně byla řešena v rámci setkání sekretariátů RSK tzv. bílá místa, zbývající alokace specifických cílů
vybraných operačních programů a možnosti zapojení sekretariátů do podpory absorpční kapacity.
RSK Středočeského kraje v roce 2018 komunikovala podněty k ŘO v návaznosti na přijatá usnesení RSK
především formou postoupením podnětů na zasedání NSK, nebo postoupením relevantnímu členu
NSK.
Zástupce územních partnerů v platformách OP zatím RSK Středočeského kraje k postoupení svých
podmětů nevyužila.

2.5 Komunikace s MMR
Komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj probíhala pružně, především na pravidelných
setkáních sekretariátů RSK, která byla dobře organizována (regionálně doplněna i zajímavým
programem nad rámec setkání). Sekretariátům RSK bylo vždy umožněno vnášet témata do programu
setkání. Na dobré úrovni byla i komunikace s pracovníky MMR Odboru regionální politiky, kteří vždy
ochotně poskytovali sekretariátu konzultace zejména v době fluktuace pracovníků sekretariátu.

2.6 Komunikace s územím
S územím bylo komunikováno především prostřednictvím portálu RSK a e-mailovou komunikací s
informačními e-maily. Další komunikace plošného rozsahu proběhla v rámci mapování pro potřeby
Národního investičního plánu. Osloveny byly všechny obce a města Středočeského kraje. Dotazník byl
zaslán a doplněn telefonickými rozhovory od celkem 342 obcí a měst, tedy cca. 30 % návratnost.
Sesbíráno bylo celkem 2 798 projektových záměrů strategického významu.

3 Dobrá praxe
Dle názoru sekretariátu RSK spočívá dobrá praxe středočeské RSK především v kvalitě a rostoucím
využívání Dotačního portálu RSK, který je hlavním informačním a propagačním nástrojem. Přínosná
pro tvorbu strategických dokumentů je i jeho provázanosti s webem středočeského KAP.
V roce 2018 nadále probíhala dobrá spolupráce s nositelem ITI Pražská metropolitní oblast –
Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, díky které byli potenciální žadatelé v území kvalitně
informováni i prostřednictvím Dotačního portálu RSK. Vedoucí sekretariátu RSK byl pravidelně zván
k účasti na jednáních Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum (poradní orgán
Zastupitelstva kraje), kde informoval o činnosti RSK.

4 Rizika činnosti RSK a naplňování rolí RSK
Název rizika

Popis rizika

Pravděpodobnost
(1-5)

Neúčast členů RSK
(především zástupců
kraje) na zasedáních a
jednáních pracovních
skupin

Dopadem rizika je nízká váha
této platformy a návazná nižší
účast ostatních členů RSK,
potažmo pracovních skupin.

4

4

16

Nízké zapojení členů
RSK do aktivit
sekretariátu
(mapování, RAP…)

Dopadem je špatné povědomí
o činnostech sekretariátu,
které může vést ke snížení
váhy této platformy a
následné nízké aktivity členů
RSK.

2

3

6

Nedostatečné šíření
informací členů RSK
do svého zájmového
území

Dopadem tohoto rizika je
snížená či špatná zpětná
vazba z území.

2

2

4

Neuspokojivá zpětná
vazba ŘO na
mapování a na
podněty RSK

Dopadem na špatnou zpětnou
vazbu na mapování je snížená
či špatná zpětná vazba
z území. Dopadem
neuspokojivé zpětné vazby na
podněty RSK je nízká váha
této platformy, následná
ztráta motivace členů RSK, na
kterou navazuje nižší účast
členů RSK na zasedání,
potažmo pracovních skupin.

3

4

12

Nedostatečná zpětná
vazba z území

Špatná zpětná vazba z území
ovlivňuje relevantnost údajů
v RAP a dat v rámci dalších
mapování potřeb.

3

4

12

Dopad
(1-5)

Významnost
(P * D)

5 Plán rozvoje fungování RSK
RSK nadále plánuje zachovat svou roli informační a propagační směrem do území. Vzhledem k velikosti
Středočeského kraje a vysokému počtu obcí je ideálním prostředkem portál RSK a informační e-maily.
Je potřeba zdůrazňovat nutnost šíření informací ze strany členů RSK a členů pracovních skupin do jejich
zájmového území. Sekretariát RSK se snaží neustále zlepšovat funkčnost portálu.
RSK nadále bude své území informovat především prostřednictvím portálu RSK a e-mailové
komunikace a účelově zaměřených seminářů a workshopů.
V roce 2019 bude provedena revize činností pracovních skupin, renominace členů PS za účelem
aktivizace jejich činnosti.
Za účelem posílení role RSK při přípravě budoucí kohezní politiky po roce 2020 bude smluvně
posílen sekretariát RSK o externího experta pro tuto problematiku, bude provázána činnost s nově
vzniklou krajskou Pracovní skupinou Strategie a promítnut postupu přípravy na budoucí programové
období do strategických dokumentů kraje.

5.1 Plán aktivit pro navazující období 2019
-

-

28. 3. 2019 – 18. zasedání Regionální stálé konference
Jednání všech šesti pracovních skupin při RSK, zvýšení aktivity PS, např. sjednáním expertů
v dané tematické oblasti, renominací členů
Zaměřit témata jednání PS Infrastruktura na veškerou infrastrukturu, ne pouze dopravní
Zaměřit činnost RSK na problematiku hospodářsky a sociálně ohrožených území SčK
(Specifické oblasti, vnitřní a vnější periferie)
Možné výjezdní zasedání pracovních skupin
Organizace seminářů na téma energetických úspor budov, energetické soběstačnosti obcí a
otázkou nakládání s odpady a dalších
V návaznosti na připravovaný el. systém sběru projektových záměrů zefektivnit mapování
projektových záměrů a absorpční kapacity v kraji, zejména pro potřeby Národního
investičního plánu a RAP
Stabilizace týmu sekretariátu RSK

