Výroční zpráva
Regionální stálé konference
pro území Olomouckého kraje
(RSK OK)

za rok 2018

Stránka 1 z 32
www.olkraj.cz/partnerstvi

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 2018 byla činnost RSK
rozšířena i na oblast spolupráce v rámci přípravy a zpracování Strategie regionálního rozvoje
ČR 21+ (SRR ČR 21+) a přípravy na programové období EU po roce 2020 jak na národní tak na
regionální úrovni.
Cílem této výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity RSK OK, jejích pracovních skupin
a sekretariátu v průběhu roku 2018 s ohledem na role stanovené statutem RSK OK a 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 rovněž 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 z jednání sekretariátu RSK OK se členy RSK OK
 Zápisy se zasedání NSK
 Plán činnost sekretariátu RSK OK
 Statut a Jednací řád RSK OK
 Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Rozvoj regionálního
partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ a projektu „Rozvoj regionálního
partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“
 Zápisy z jednání MMR ČR a sekretariátů RSK
 Výroční zpráva RSK OK za rok 2017
 Informace z webu územní dimenze
 Informace z webu operačních programů ČR
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2. Přehled aktivit RSK OK za rok 2018
2.1 Přehled činnosti RSK OK
RSK OK byla ustavena dne 15. 10. 2014, kdy proběhlo první zasedání. V roce 2018 se
uskutečnila 2 zasedání. RSK OK měla celkem 21 členů a náhradníků, v pozici stálých hostů bez
hlasovacího práva jsou 4 organizace.
2.1.1 Seznam členů a náhradníků RSK OK
Tabulka č. 1: Aktuální seznam členů a náhradníků RSK OK ke dni 31. 12. 2018
Členská instituce
RSK

Zástupci kraje
(Olomoucký kraj)

Zástupce
statutárních měst
zastoupený
nositelem ITI/IPRÚ
(SMO ČR)
Zástupce středně
velkých měst
(zpravidla okresních
měst mimo nositele
ITI/IPRÚ)
(SMO ČR)

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

Ing. Marta Novotná,
vedoucí oddělení
regionálního rozvoje, KÚOK

RNDr. Ladislav Šnevajs,
náměstek primátora
(Olomouc)

Ing. Petr Měřínský,
náměstek primátora (Přerov)
PaedDr. Jaroslav Šlambor,
volněný člen rady (Prostějov)

Mgr. Zdeněk Brož,
starosta města Šumperk
místopředseda RSK OK

Ing. Adam Kalous,
starosta města Jeseník

paní Ivana Dvořáková,
starostka města Němčice nad
Hanou

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

2
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Členská instituce
RSK

Počet členů s
hlasovacím
právem

Člen RSK OK

Náhradník člena RSK OK

pan Zdeněk Lév,
místostarosta obce Střítež
nad Ludinou

Bronislav Drozd,
starosta obce Ruda nad
Moravou

paní Vlasta Kočí,
starostka obce Velká Kraš

pan František Kadlec,
starosta obce Skorošice

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. Marta Husičková,
starostka městyse Náměšť na
Hané a místopředsedkyně
SPOV OK

Zástupce Strategie
inteligentní
specializace (např.
regionální RIS3
manažer)

1

Ing. Jiří Herinek,
regionální RIS3 manažer

bude doplněn

Zástupce krajské
sítě MAS

1

Ing. František Winter,
předseda KS MAS

Ing. Tomáš Šulák,
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

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

1

Mgr. Jan Mochťák,
Agentura pro sociální
začleňování, vedoucí
Oddělení regionálního centra
východ

Markéta Chkheidze,
Agentura pro sociální
začleňování, lokální
konzultantka

Zástupce
akademického
sektoru

Zástupce Agentury
pro sociální
začleňování
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Členská instituce
RSK

Počet členů s
hlasovacím
právem

Zástupce krajské
pobočky Úřadu
práce ČR

1

Vlastní výběr dle
potřeb regionu

2

Celkový počet
členů

21

Člen RSK OK

Náhradník člena RSK OK

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

Ing. Bořivoj Novotný,
vedoucí oddělení
zaměstnanosti Úřadu práce

Mgr. Eva Pavličíková,
zástupce za Jesenicko

bude doplněn

Mgr. Tomáš Rak,
zástupce za specifickou
oblast lázeňství

bude doplněn

2.1.2 Seznam stálých hostů RSK OK
Tabulka č. 2: Aktuální seznam stálých hostů RSK OK ke dni 31. 12. 2018
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

Zástupce územně příslušného zprostředkujícího
subjektu pro implementaci Integrovaného regionálního
operačního programu – Centrum pro regionální rozvoj
(CRR)

Ing. Aleš Marousek,
vedoucí oddělení pro Olomoucký kraj

Agentura pro podnikání a inovace (API)

Ing. Lenka Gondová,
vedoucí oddělení krajských kanceláří

Celkový počet stálých hostů

4
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2.1.3 Zasedání RSK OK uskutečněná v roce 2018
12. zasedání RSK OK dne 20. 3. 2018:
 Projednané body:
-

Přivítání účastníků
Schválení programu zasedání
Místní akční plány rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji II – aktuální informace,
schválení
Postup v realizaci SCLLD
Informace o 9. zasedání NSK ve dnech 14. – 15. 3. 2018
Prezentace a vystoupení MMR ČR
Výroční zpráva RSK OK za rok 2017, Zpráva o plnění RAP OK za rok 2017

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. RSKOK/12/1/2018
RSK OK:
 schvaluje program 12. zasedání.
Stanovisko č. RSKOK/12/2/2018
RSK OK:
 schvaluje vymezení území realizace a dopadu MAP v Olomouckém kraji, a to dle
dokumentu „Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území realizace
a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II“, a to pro území č. 13 – ORP
Uničov,
 ukládá předsedovi RSK OK podepsat dokument „Stanovisko Regionální stálé konference
k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II“, pro
území č. 13 – ORP Uničov, termín: do 23. 3. 2018,
 ukládá sekretariátu RSK OK zajistit odeslání podepsaného dokumentu „Stanovisko
Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání II“ nositeli MAP, pro území č. 13 – ORP Uničov, termín: do 26. 3. 2018.
Stanovisko č. RSKOK/12/3/2018
RSK OK:
 bere na vědomí informaci o postupu v realizaci SCLLD.
Stanovisko č. RSKOK/12/4/2018
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.
Stanovisko č. RSKOK/12/5/2018
RSK OK:
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 bere na vědomí informaci o 9. zasedání NSK.
Stanovisko č. RSKOK/12/6/2018
RSK OK:
 schvaluje Výroční zprávu RSK OK za rok 2017,
 schvaluje Zprávu o hodnocení plnění RAP OK za rok 2017.
Stanovisko č. RSKOK/12/7/2018
RSK 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.
Stanovisko č. RSKOK/12/8/2018
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.
Stanovisko č. RSKOK/12/9/2018
RSK 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.
Stanovisko č. RSKOK/12/10/2018
RSK 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.
13. zasedání RSK OK dne 2. 7. 2018:
 Projednané body:
-

Schválení programu zasedání
Informace o 10. zasedání NSK dne 22. 6. 2018
Prezentace a vystoupení zástupce MMR ČR
Představení pozice partnerů k přípravě nového programového období EU po roce 2020

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. RSKOK/13/1/2018
RSK OK:
 schvaluje program 13. zasedání RSK OK.
Stanovisko č. RSKOK/13/2/2018
RSK OK:
 bere na vědomí informaci o 10. zasedání NSK.
Stanovisko č. RSKOK/13/3/2018
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RSK OK:
 bere na vědomí pozice partnerů k budoucímu programovému období EU po roce 2020.
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 12. zasedání RSK OK:
Stanovisko č. RSKOK/12/4/2018, zaslané ze sekretariátu RSK OK dne 4. 5. 2018 na ŘO IROP,
MMR ČR, odbor regionální politiky a na ŘO PRV
Stanovisko č. RSKOK/12/4/2018
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.
Reakce ŘO IROP a MMR ČR, odbor regionální politiky, ke stanovisku č. RSKOK/12/4/2018,
zaslané na sekretariát RSK OK dne 4. 5. 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
ŘO IROP posílil kapacity hodnotitelů, kteří provádí Závěrečné ověření způsobilosti
a Administrativní ověření výzev MAS. K 3. 5. 2018 prošlo hodnocením a ŘO IROP bylo schváleno
již 342 projektů. Žadatelé jsou po schválení projektů informování, že projekt splnil podmínky ŘO
IROP a může být zahájena jeho realizace. Celkem bylo předáno k Závěrečnému ověření
způsobilosti po hodnocení MAS 599 projektů, Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení
u 446 projektů. ŘO IROP již upravil postupy pro Administrativní ověření výzev MAS
a v současnosti upravuje podmínky pro kontrolu a zrychlení procesu Závěrečného ověření
způsobilosti, již tak učinil u SC 2.4, kde se očekává největší objem předložených projektů.
Aktuální informace ke stravu administrace CLLD, včetně schválených a podpořených projektů
zveřejňuje pravidelně každých 14 dní na webu IROP - http://www.irop.mmr.cz/cs/Statistiky-aanalyzy/Prehledy-projektu-a-vyzev.

 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
ŘO IROP nastavil požadavky k plnění finančních milníků v souladu s požadavky na plnění milníků
Programového dokumentu IROP v Prioritní ose 4. V současné době připravuje návrh revize
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Programového dokumentu IROP, který bude předkládat Monitorovacímu výboru IROP dne
16. 5. 2018, jehož předmětem je i snížení požadavku na plnění finančních milníků v Prioritní ose
4. Dle výsledků těchto jednání, včetně diskuse s Evropskou komisí, bude poté se zástupci NS
MAS projednávat proces hodnocení plnění finančních milníků u integrovaných strategií CLLD.
V tuto chvíli je za součinnosti MAS vyvíjeno maximální úsilí, aby finanční milníky vyplývající
z jednotlivých integrovaných strategií CLLD byly naplněny v co nejvyšší míře.
 vyzývá MMR a jednotlivé ŘO ke zveřejnění návrhu priorit pro podporu rozvoje venkova a
využití integrovaných nástrojů, zejm. CLLD/LEADER
ŘO IROP věnuje v současnosti přednostně kapacity současné implementace nástroje CLLD a
dalších dvou integrovaných nástrojů, které podporuje. Debata nad přípravou nového
programového období ve vztahu k integrovaným nástrojům probíhá na úrovni Národního orgánu
pro koordinaci, ŘO IROP se této debaty účastní, avšak vzhledem k tomu, že debata je zatím
v obecné úrovni, bližší návrh nemůže v tuto chvíli prezentovat.
MMR, odbor regionální politiky, a příslušné ŘO (není jasné, kterých ŘO se usnesení týká, ale
pravděpodobně těch, které jsou zapojeny do financování CLLD) otevřeně diskutují se zástupci
územních partnerů o svém pohledu na rozvoj venkova a nástroj CLLD v případě, že jsou na
uvedené dotázáni. Diskuse tohoto druhu může probíhat, a poměrně často i probíhá, např. na
NSK, Platformě k CLLD, pracovních skupinách k SRR ČR 21+ či příležitostných konferencích a
seminářích. Svůj pohled na rozvoj venkova a budoucnost nástroje CLLD MMR, odbor regionální
politiky, prezentoval i na posledním (9.) zasedání NSK. Oficiálními dokumenty, ve kterých se
zhmotňuje postoj MMR k rozvoji venkova, resp. k budoucnosti CLLD, jsou Východiska pozice ČR
k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 (zejména kapitola Územní dimenze) a vznikající
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 a Strategie regionálního
rozvoje ČR 21+. Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 jsou
volně dostupné na webu, tvorby Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce
2020 a Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ se ve velké míře účastní územní partneři. Žádné
další podstatné strategické dokumenty upravující přístup k rozvoji venkova nebo budoucnost
nástroje CLLD, které by byly mimo dohled územních partnerů, neexistují.
Reakce ŘO PRV ke stanovisku č. RSKOK/12/4/2018, zaslané na sekretariát RSK OK dne
21. 6. 2018
RSK OK:
 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
Pravidla pro změny strategií včetně milníků a sankcí diskutovalo ŘO PRV i se zástupci nositelů
v rámci pracovní skupiny TPS LEADER.
 vyzývá MMR a jednotlivé ŘO ke zveřejnění návrhu priorit pro podporu rozvoje venkova a
využití integrovaných nástrojů, zejm. CLLD/LEADER
Pracovní skupiny k návrhu priorit pro nové programové období, včetně podpory venkova se
teprve formují. Při přípravě nového programového období se počítá i se spoluprací s regionálními
zástupci (např. zástupci NS MAS).
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Stanovisko č. RSKOK/12/7/2018 a stanovisko č. RSKOK/12/8/2018 zaslané ze sekretariátu RSK
OK dne 4. 5. 2018 na ŘO IROP
Stanovisko č. RSKOK/12/7/2018
RSK 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.
Stanovisko č. RSKOK/12/8/2018
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.
Reakce ŘO IROP ke stanovisku č. RSKOK/12/7/2018 a stanovisku č. RSKOK/12/8/2018, zaslané
na sekretariát RSK OK dne 4. 5. 2018
 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.
Systém hodnocení projektů IROP i jednotlivá kritéria jsou schvalována Monitorovacím výborem
IROP, kde má Asociace krajů celkem 5 členů. Vždy tedy byla možnost se ke kritériím vyjádřit.
Nicméně, uvedený postup by byl jen obtížně aplikovatelný, protože pak by nebylo možné
posoudit, jaký projekt podpořit v případě rovnosti bodů (např. alokace výzvy by byla 100 mil. Kč,
a byly by registrovány a vyhodnoceny projekty za 1 mld. Kč, a projekty za 0,5 mld. by měly shodně
plný počet bodů.
 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.
Lhůty uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce jsou orientační. Řídicí orgán IROP
přijal řadu opatření k urychlení hodnocení projektových žádostí při zachování vysoké kvality
hodnocení. V případech, kdy je v kolové výzvě extrémní převis projektových žádostí, nelze se
dost dobře vyhnout jistému prodloužení hodnocení projektů, protože ty je nutné řadit podle
bodového hodnocení navzájem mezi sebou.
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Stanovisko č. RSKOK/12/9/2018 a stanovisko č. RSKOK/12/10/2018, zaslané ze sekretariátu
RSK OK dne 4. 5. 2018 na MMR ČR, odbor regionální politiky
Stanovisko č. RSKOK/12/9/2018
RSK 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.
Stanovisko č. RSKOK/12/10/2018
RSK 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.
Reakce MMR, odbor regionální politiky, ke stanovisku č. RSKOK/12/9/2018 a stanovisku
č. RSKOK/12/10/2018, zaslané na sekretariát RSK OK dne 21. 5. 2018
 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.
Strategie regionálního rozvoje 21+ bude pro operační programy základem, a ta samotná je
tvořena robustním partnerským přístupem. Při přípravě Národní koncepce realizace politiky
soudržnosti po roce 2020 jsou zohledňovány potřeby území skrze definovanou územní dimenzi,
která je průřezovým tématem a zasahuje tak do všech identifikovaných tematických oblastí.
Zásadním vstupem je zde v tomto ohledu SRR 2021+ a její výstupy.
 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.
Oblast sociálních služeb je jedním z témat řešených v rámci Strategie regionálního rozvoje. Na
pracovních skupinách ustavených k přípravě Strategie se společně s partnery snažíme
nadefinovat územní dimenzi tohoto tématu, resp. odlišné potřeby například na úrovni aglomerací
(a jejich zázemí), regionálních center (a jejich venkovského zázemí), či hospodářsky a sociálně
ohrožených území. V současné době je dokument v pracovní verzi a je aktuálně projednáván
v pracovních skupinách, ve vazbě na řešené téma se této oblasti věnuje zejména pracovní
skupina sociální. Role krajů, potažmo střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb nebude
v dokumentu opomenuta.
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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 2018 se uskutečnila celkem 2 jednání PS Vzdělávání RSK OK, 1 jednání PS Sociální
oblast RSK OK, 1 jednání PS Zaměstnanost RSK OK a 2 jednání PS Cestovní ruch RSK OK.
PS RIS3 je totožná s fungující Krajskou radou pro inovace.
2.2.1 Jednání PS RSK OK uskutečněná v roce 2018
5. jednání PS Zaměstnanost RSK OK dne 21. 2. 2018:
 Projednané body:
-

Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje, z.ú., Regionální profil
Olomouckého kraje, projekt do výzvy č. 84 OP Z
Regionální sektorová dohoda pro OK v oblasti textilního, oděvního, kožedělného
a obuvnického průmyslu
Analýza čerpání finančních prostředků v Olomouckém kraji, diskuze
Projekty na zajištění RSK OK z Operačního programu Technická pomoc, činnost
sekretariátu RSK OK v roce 2018
Doporučení pro jednání RSK OK a pro vystoupení člena RSK OK v NSK

7. jednání PS Vzdělávání RSK OK dne 22. 2. 2018:
 Projednané body:
-

Aktuální informace o projektu KAP
Informace k zahájení projektu IKAP – „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší
uplatnitelnost na trhu práce"
Aktuální stav přípravy MAP II a Implementace MAP
Analýza čerpání finančních prostředků v Olomouckém kraji s důrazem na projekty
uvedené v seznamu KAP, diskuze
Projekty na zajištění RSK OK z Operačního programu Technická pomoc, činnost
sekretariátu RSK OK v roce 2018
Doporučení pro zasedání RSK OK a pro vystoupení člena RSK OK v NSK

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. PS V 7/1/2018
PS Vzdělávání RSK OK doporučuje RSK OK:
- požadovat 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.
Stanovisko č. PS V 7/2/2018
PS Vzdělávání RSK OK doporučuje RSK OK:
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-

požadovat po ŘO IROP dodržování nastavené časové administrace hodnocení
předložených projektových žádostí,
vyjádřit nesouhlas s délkou hodnocení předložených projektových žádostí, která
v některých případech přesáhla i 12 měsíců.

5. jednání PS Sociální oblast RSK OK dne 6. 3. 2018:
 Projednané body:
-

Sociální bydlení
Reakce OP Z a MPSV na podnět pracovní skupiny a RSK OK
Analýza čerpání finančních prostředků v Olomouckém kraji, diskuze
Projekty na zajištění RSK OK z Operačního programu Technická pomoc, činnost
sekretariátu RSK OK v roce 2018
Doporučení pro jednání RSK OK a pro vystoupení člena RSK OK v NSK

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. PS SO 5/1/2018
PS Sociální oblast RSK OK doporučuje RSK OK:
- požadovat po MMR ČR, aby při tvorbě strategických dokumentů na národní úrovni za
ČR, které jsou základními materiály pro přípravu nového programového období EU po
roce 2020 a nových operačních programů ČR, byly reflektovány potřeby terénu a území
až na úroveň ORP
- požadovat po MMR ČR, aby při tvorbě a přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR
21+ v oblasti sociálního pilíře došlo ke sjednocení pojmů a jednoznačné stanovení
oblastí, které má citovaný pilíř strategie obsahovat; přitom respektovat současně
platnou legislativu v sociální oblasti včetně legislativně ukotvených pojmů
- požadovat po MMR, aby při tvorbě strategických dokumentů pro oblast sociálních
služeb na národní úrovni byly plně reflektovány strategické dokumenty krajů, zejména
Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb
2. jednání PS Cestovní ruch RSK OK dne 14. 3. 2018:
 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:
PS Cestovní ruch RSK OK vydala posudky, že všech 7 projektů vykazuje vazbu na priority kraje,
resp. strategické dokumenty kraje.
8. jednání PS Vzdělávání RSK OK dne 12. 9. 2018:
 Projednané body:
-

Aktuální informace o projektu KAP
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-

-

Rámec pro investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol hlavního
vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života) – informace k výzvě č. 86
IROP a k Rámci pro investice do infrastruktury
Aktuální informace o projektu IKAP – „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší
uplatnitelnost na trhu práce"
Doporučení pro zasedání RSK OK a pro vystoupení člena RSK OK v NSK

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. PS V 8/1/2018
PS Vzdělávání RSK OK:
- projednala Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP
- příloha Rámce pro investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol hlavního
vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života)
Stanovisko č. PS V 8/2/2018
PS Vzdělávání RSK OK:
- schvaluje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP
- příloha Rámce pro investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol hlavního
vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života)
3. jednání PS Cestovní ruch RSK OK dne 1. 11. 2018:
 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 3/1/2018
PS Cestovní ruch RSK OK:
- vydává posudek k projektům předloženým v rámci výzvy č.: 2/2018 NPPCRR
Stanovisko č. PS CR 3/2/2018
PS Cestovní ruch RSK OK:
- prohlašuje, že níže uvedené projekty vykazují vazbu na priority kraje, respektive
strategické dokumenty kraje:
o Komplexní jednotná kampaň JESENÍKY napříč kraji,
o Střední Morava – marketingové aktivity podpory cestovního ruchu.
2.2.2 Podněty, které vzešly z jednání pracovních skupin RSK OK a byly předány na RSK OK
Stanovisko č. PS V 7/1/2018
PS Vzdělávání RSK OK doporučuje RSK OK:
- požadovat 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.
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Stanovisko č. PS V 7/2/2018
PS Vzdělávání RSK OK doporučuje RSK OK:
- požadovat po ŘO IROP dodržování nastavené časové administrace hodnocení
předložených projektových žádostí,
- vyjádřit nesouhlas s délkou hodnocení předložených projektových žádostí, která
v některých případech přesáhla i 12 měsíců.
Stanovisko č. PS SO 5/1/2018
PS Sociální oblast RSK OK doporučuje RSK OK:
- požadovat po MMR ČR, aby při tvorbě strategických dokumentů na národní úrovni za
ČR, které jsou základními materiály pro přípravu nového programového období EU po
roce 2020 a nových operačních programů ČR, byly reflektovány potřeby terénu a území
až na úroveň ORP,
- požadovat po MMR ČR, aby při tvorbě a přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR
21+ v oblasti sociálního pilíře došlo ke sjednocení pojmů a jednoznačné stanovení
oblastí, které má citovaný pilíř strategie obsahovat; přitom respektovat současně
platnou legislativu v sociální oblasti včetně legislativně ukotvených pojmů,
- požadovat po MMR, aby při tvorbě strategických dokumentů pro oblast sociálních
služeb na národní úrovni byly plně reflektovány strategické dokumenty krajů, zejména
Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.

Stránka 15 z 32
www.olkraj.cz/partnerstvi

2.3 Činnost RSK OK a PS RSK OK ve vazbě na funkce dané statutem
a) V rámci přípravy témat a programu zasedání RSK OK a jednání pracovních skupin 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 Olomoucké aglomerace (ITI OA), Krajskou sítí MAS
Olomouckého kraje, týmy projektů Smart Akcelerátor a Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Olomouckého kraje (KAP) a v neposlední řadě zpracovateli Místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání v Olomouckém kraji (MAP).
c) RSK OK představuje partnerskou platformu, která pomocí Regionálního akčního plánu
Olomouckého kraje (RAP OK) sestavila předpokládané potřeby území a směřování ESI fondů
a národních zdrojů do území (tematicky, územně).
d) RSK OK byla od začátku své práce informována o přípravě a realizaci integrovaných nástrojů
na daném území, stav realizace SCLLD byl představen zástupci KS MS na 12. zasedání
RSK OK dne 20. 3. 2018.
e) RSK OK a zejména PS RSK OK projednávají územní a věcné zaměření výzev operačních
programů a na základě stanoviska RSK OK toto komunikuje prostřednictvím svého zástupce
v NSK.
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 potřeby (ad-hoc) 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 Národního orgánu pro koordinaci (NOK) a programů ESI fondů o příležitostech,
které ESI fondy pro rozvoj území přinášejí, a to prostřednictvím webových stránek RSK OK,
prostřednictvím aktivit směřovaných do území a prostřednictvím 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
operačních programů prostřednictvím NSK. Využívá k tomu i stanoviska přijatá na jednání PS
RSK OK k aktuálním tématům.
n) RSK OK zahájila přípravu regionu na nové programové období EU po roce 2020, na zasedání
13. zasedání RSK OK dne 2. 7. 2018 byly představeny pozice regionálních partnerů.
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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.
Olomoucký kraj jako podporu činnosti sekretariátu RSK OK dne 1. 1. 2018 zahájil realizaci
projektu „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020 – II.“ 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“ Operačního programu Technická
pomoc v programovém období EU 2014-2020. Tento projekt navázal na aktivity projektu „Rozvoj
regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020 – I.“, který byl ukončen ke dni
31. 12. 2017.
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 operačních programů 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, SCLLD),
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,
l) napomáhá koordinaci integrovaných nástrojů pomocí RAP OK v území Olomouckého kraje,
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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 operačních programů 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) zahájil aktivity zaměřené na přípravu Olomouckého kraje na programové období EU po roce
2020 (účast na Kulatých stolech k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, které pořádá
NOK, zapojení se do přípravy strategických dokumentů pro nové programové období EU po
roce 2020, připomínkování dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR
po roce 2020 (NKR) apod.),
t) pokračuje v aktivitách spolupráce na přípravě SRR ČR 21+, zvlášť prostřednictvím pracovních
skupiny k přípravě SRR ČR 21+,
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“ Operačního programu Technická pomoc v programovém období EU
2014-2020.
2.4.2 Komunikace s územím kraje
Komunikace sekretariátu RSK OK s územím při sběru dat probíhala v rámci Olomouckého kraje
ve dvou úrovních.
První úroveň sběru dat byla nastavena prostřednictvím webové aplikace Zásobníku projektových
námětů Olomouckého kraje. 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 nově přístupný na http://zpn.olkraj.cz.
Druhá úroveň sběru dat byla zaměřena na přímé oslovení konkrétních obcí Olomouckého kraje.
V březnu 2018 bylo provedeno třetí kolo dotazníkové šetření potřeb obcí Olomouckého kraje,
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které navázalo na předchozí dvě vlny, uskutečněné v roce 2017. Celková návratnost
dotazníkového šetření byla 62 %. Celkově bylo odevzdáno 4 166 investičních potřeb obcí
s celkovými odhadovanými náklady potřeb přes 35,5 miliard Kč. Doručené investiční potřeby obcí
se bezprostředně týkají 510 tis. obyvatel, tedy 80 % z celkového počtu obyvatel Olomouckého
kraje. Tyto investiční potřeby byly vloženy do webové aplikace Zásobník projektových námětů.
Výstupy získané od samospráv z území Olomouckého kraje byly využity jako podklad pro sběr
investičních potřeb v rámci Národního investičního plánu (NIP). Projektové náměty, které
Sekretariát RSK OK získal prostřednictvím Zásobníku projektových námětů Olomouckého kraje
nebo dotazníkovým šetřením, byly ze 70 % zaměřeny na dotace z ESIF. Zbývající projektové
náměty tvoří tzv. bílá místa, která byla definována v rámci RAP OK.
Sekretariát RSK OK v rámci sběru dat pro NIP v červenci a srpnu 2018 spolupracoval s územními
partnery, zejména obcemi a městy, ale rovněž se správci veřejné infrastruktury v Olomouckém
kraji. Za Olomoucký kraj byly zjištěny informace k 4 102 projektům s celkovými plánovanými výdaji
v objemu 48,2 mld. Kč. Ze strany kraje, obcí i správců veřejné infrastruktury jsou nejvíce
zastoupeny investiční požadavky na oblast dopravy, kde je uvedeno celkem 664 projektů za víc
jak 37 mld. Kč. Druhou nejvýznamnější oblastí, která je nezbytná především pro obce, je
vodohospodářská infrastruktura, kde bylo evidováno 244 projektů za celkem 5,5 mld. Kč.
Následují investice do obecní infrastruktury, sportovních zařízení a kultury.
Další formy spolupráce s územím Olomouckého kraje se týkaly prezentace aktivity RSK OK,
PS RSK OK a sekretariátu RSK OK; a také nabídky spolupráce a poradenství.
Dne 13. 9. 2018 se Ing. Leona Valovičová zúčastnila v pořadí 20. zasedání krajského sněmu
UNO, na kterém prezentovala aktivity a činnost sekretariátu RSK OK směrem k neziskovým
organizacím. Jedná se o zjišťování absorpční kapacity, sběr projektových námětů a možnost
připravit a zorganizovat semináře a akce pro úspěšné čerpání finančních prostředků z EU, přímo
podle potřeb neziskových organizací. Sekretariát RSK OK pokračuje aktivitou, kterou zahájil
v roce 2017. Jedná se o schůzky sekretariátu RSK OK se členy nebo stálými hosty RSK OK.
Obsah schůzek je nastaven ze strany sekretariátu RSK OK pro všechny stejně, schůzky se liší
tím, že do jednání vnáší jednotliví členové RSK OK odlišná témata a podněty. V roce 2018 se
uskutečnilo celkem 5 setkání, aktivita bude pokračovat i v roce 2019. Cílem neformálního jednání
je nastavit účelně práci RSK OK, jejích pracovních skupin a informovat podrobně o práci
sekretariátu RSK OK, o plánu akcí na nejbližší období a také o nabídce konkrétní služeb pro
cílovou skupinu organizace nebo subjektu, které člen nebo stálý host RSK OK zastupuje. Další
průběh schůzky je závislý na potřebách a požadavcích člena nebo stálého hosta RSK OK a jedná
se o diskusi. Z jednání je vždy pořízen zápis. Nově se na setkáních řeší pozice členské
organizace k přípravě na nové programové období EU po roce 2020, stav přípravy SRR ČR 21+
a také NIP. Sekretariát RSK OK spolupracoval s řídicím orgánem OP Z na realizaci
minikonference Dotační příležitosti nejen pro poskytovatele sociálních služeb, která se
uskutečnila v Olomouci. Na akci Ing. Leona Valovičová představila aktivity sekretariátu RSK OK,
činnost PS Sociální oblast RSK OK a možnosti spolupráce, které sekretariát zájemcům nabízí.
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2.4.3 Komunikace s MMR ČR
Hlavní platformou spolupráce s MMR ČR 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 ČR, stěžejním bodem je diskuse.
V Olomouci se dne 30. 10. 2018 uskutečnilo výjezdní jednání sekretariátů RSK a MMR ČR, na
kterém mimo jiné byly prezentovány jako příklady dobré praxe aktivity sekretariátu RSK OK.
Další oblast spolupráce s MMR ČR se týkala spolupráce na přípravě SRR ČR 21+, přípravy
podkladů na jednání Pracovní skupiny regionální SRR ČR 21+, připomínkování návrhové
a implementační části dokumentu SRR ČR 21+.
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3. Dobrá praxe za rok 2018
Tabulka č. 3: Dobrá praxe identifikovaná za období roku 2018
Oblast
Sběr
projektových
záměrů
Dotazníkové
šetření
investičních
potřeb obcí
Olomouckého
kraje

Schůzky se
členy RSK OK
nebo stálými
hosty RSK OK

Semináře ve
spolupráci
s řídicími
orgány
operačních
programů

Spolupráce
s ostatními
sekretariáty
RSK

Popis
Prostřednictvím webové aplikace sdílejí potencionální žadatelé své projektové náměty
k tvorbě RAP OK. Nositelům projektových námětů je poskytován poradenský
a konzultační servis ze strany sekretariátu RSK OK, pro zástupce obcí byla zpracována
komplexní informace o dotačních možnostech z operačních programů a národních zdrojů.
V březnu 2018 proběhla třetí vlna Dotazníkového šetření investiční potřeb obcí
Olomouckého kraje, data byla vložena do Zásobníku projektových námětů.
Cíl: Pružně reagovat na mapování absorpční kapacity, komunikovat s potenciálními
příjemci podpory z evropských i národních zdrojů a pomoci k získání dotačních prostředků
pro projekty z území kraje.
Aktivitu zahájil sekretariát RSK OK v roce 2017, v roce 2018 se uskutečnilo 5 schůzek
Program je nastaven sekretariátem RSK OK pro všechny stejně. Cílem neformálního
jednání je nastavit účelně práci RSK OK, jejích pracovních skupin a informovat podrobně
o práci sekretariátu RSK OK. Na schůzce je představen plán akcí na nejbližší období,
nabídka konkrétní služeb pro cílovou skupinu organizace nebo subjektu, které člen nebo
stálý host RSK OK zastupuje. Další průběh schůzky je závislý na potřebách
a požadavcích člena nebo stálého hosta RSK OK a jedná se o diskusi. Vždy je pořízen
zápis. Nově se na setkáních řeší pozice členské organizace k přípravě na nové
programové období EU po roce 2020, stav přípravy SRR ČR 21+ a také NIP.
Cíl: zvýšit aktivitu členů nebo stálých hostů RSK OK, zaměřit činnost sekretariátu RSK
OK podle potřeb členů nebo stálých hostů RSK OK, připravit nové akce dle potřeby území
kraje.
Ve spolupráci s řídicím orgánem OP Z se uskutečnily v Olomouci 4 semináře k aktuálním
výzvám OP Z a jedna minikonference. Akce byly zacíleny na potenciální žadatele a na
příjemce podpory. Akce byly organizačně zajištěny sekretariátem RSK OK tak, aby se
seminář uskutečnil brzy po vyhlášení výzev a účastníkům byly předány aktuální
informace, zodpovězeny konkrétní dotazy a předány kontakty na příslušné pracovníky.
Akce pro příjemce podpory se zaměřily na prevenci chyb v realizaci projektů a na
správnou administraci. Na základě úspěšných seminářů se podařilo v roce 2018 navázat
spolupráci i s OP PIK a uspořádat akci pro podnikatelské subjekty dne 24. 9. 2018.
Cíl: Poskytnout možným žadatelům a příjemcům podpory z území Olomouckého kraje
přímo v regionu aktuální informace o výzvách a prostor pro otázky k dané problematice.
V neposlední řadě také umožnit navázání kontaktů s konkrétními pracovníky ŘO OP.
V období roku 2018 pokračovala pravidelná a intenzivní komunikace a spolupráce mezi
jednotlivými sekretariáty RSK. Předávání informací se týkalo zejména aktivit souvisejících
s mapováním absorpční kapacity pro ŘO operačních programů, způsobu sběru dat
z území, přípravy podkladů pro zasedání RSK, spolupráce v rámci zbývající alokace OP
a v neposlední řadě realizace projektu na podporu činnosti RSK z OP TP.
Cíl: Předávání zkušeností mezi sekretariáty RSK o činnosti RSK, koordinace aktivit
směrem k NSK a k ŘO operačních programů.
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4. Rizika činnosti RSK OK a naplňování rolí RSK OK a sekretariátu
RSK OK pro rok 2019
Pro období roku 2019 byla definována čtyři rizika: kompetence a pravomoci NSK, příprava na
kohezní politiku EU po roce 2020, aktivita členů RSK OK, koordinace postupu RSK při
prosazování společných pozic na národní úrovni.
Tabulka č. 4: Rizika činnosti RSK OK definována pro období roku 2019
Název rizika

kompetence a
pravomoci
NSK

příprava na
kohezní
politiku EU po
roce 2020

Pravděpodobnost
(1-5)

Popis rizika

Riziko se týká kompetence a pravomocí NSK vůči
řídícím orgánům operačních programů, vůči
ministerstvům a vůči krajům.
Riziko se týká závaznosti ustanovení NSK pro
ostatní organizace a subjekty zapojené do
problematiky čerpání finančních prostředků z EU.
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.

3
(hodnota je
uvedena na
základě
zkušenosti
z období od
vzniku RSK OK
do konce roku
Riziko bylo stanoveno pro rok 2017, významnost 2018)
rizika byla stejná i pro rok 2018, a významnost
rizika trvá i pro rok 2019.
Riziko se týká 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
2
partnery v území může vést k ohrožení role NSK a
(hodnota
je
RSK, zvlášť v kombinaci s prvním uvedeným
uvedena
na
rizikem.
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od ochoty orgánů základě
zodpovědných za přípravu ČR na nové zkušenosti z roku
programové období spolupracovat s RSK a je 2017 a 2018)
stanovena na základě dosavadních zkušeností.
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK
OK.
Riziko bylo stanoveno pro rok 2018 a významnost
rizika byla pro rok 2019 snížena.
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Dopad (1-5)

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

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

Význam
nost
(P*D)

12

8

Název rizika

aktivita členů
RSK OK

Pravděpodobnost
(1-5)

Popis rizika

Riziko se týká aktivity členů RSK OK na
zasedáních, při přípravě podkladů na zasedání, při
tvorbě programu a návrhu témat k projednání.
Riziko se týká komunikace členů RSK OK se svou
členskou základnou a týká se také sběru informací,
požadavků a stanovisek členské základny
k tématům jednání RSK OK.
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od pozice RSK
OK při ovlivňování témat, která jsou důležitá pro
rozvoj regionu.
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK
OK.

2
(hodnota je
uvedena na
základě
zkušenosti
z období od
vzniku RSK OK
do konce roku
2018)

3
(hodnota je
uvedena na
základě
odborného
odhadu
sekretariátu
RSK OK o
dopadu
daného
rizika)

2
(hodnota je
uvedena na
základě
zkušenosti z roku
2018)

3
(hodnota je
uvedena na
základě
odborného
odhadu
sekretariátu
RSK OK o
dopadu
daného
rizika)

Riziko bylo stanoveno pro rok 2017, významnost
rizika pro rok 2018 byla snížena a významnost pro
rok 2019 zůstává.
Riziko se týká nedostatečné koordinace
společného postupu jednotlivých RSK při
prosazování stejných nebo společných pozic,
popřípadě usnesení nebo stanovisek na národní
koordinace
postupu RSK úrovni.
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od dosavadního
při
prosazování
průběhu koordinace společných stanovisek RSK a
společných
dosažených výsledků při prosazování společných
pozic na
stanovisek na národní úrovni.
národní úrovni Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK
OK.
Riziko bylo stanoveno pro rok 2019.
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Dopad (1-5)

Význam
nost
(P*D)

6

6

5. Plán rozvoje fungování RSK OK na rok 2019
5.1 Oblasti činností RSK OK, které mají potenciál dalšího rozvoje pro rok 2019












Spolupráce RSK OK s ostatními platformami na území kraje:
- výbory Zastupitelstva Olomouckého kraje (zejména Výbor regionálního rozvoje)
- komise Rady Olomouckého kraje (zejména Komise pro rozvoj venkova a zemědělství)
- 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, SCLLD)
- Regionalisté – spolupracovníci na městských úřadech ORP
- MAS, mikroregiony a dobrovolné svazky obcí, jednotlivé obce
- Agentura pro podnikání a inovace
- Česká biskupská konference
- Teritoriální pakt zaměstnanosti z.s., Projekt Kompas
- CzechInvest
- CRR ČR
- Rada hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje
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
Spolupráce na řešení zbývající alokace operačních programů ČR
Příprava na programové období EU po roce 2020
- na národní úrovni a na regionální úrovni
SRR ČR 21+
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5.2 Oblasti činností RSK OK, které mají potenciál zahájení cílených aktivit pro
rok 2019












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, SCLLD)
- Regionalisté – spolupracovníci na městských úřadech ORP
- MAS, mikroregiony a dobrovolné svazky obcí, jednotlivé obce
- Agentura pro podnikání a inovace
- Česká biskupská konference
- CzechInvest
- 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
Národní investiční plán
- identifikace projektových záměrů: evropské dotace, „bílá místa“ v operačních
programech, bariéry čerpání alokace operačních programů, jiné zdroje podpory, jiné
zdroje spolufinancování
Příprava na programové období EU po roce 2020
- na národní úrovni: pracovní skupiny, kulaté stoly, připomínkování dokumentů, 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, příprava na zapojení RSK OK a PS RSK OK do
definice priorit pro území Olomouckého kraje, apod.
Spolupráce na řešení zbývající alokace operačních programů ČR
SRR ČR 21+
- spolupráce s MMR ČR na zpracování a připomínkování dokumentu
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5.3 Předpokládaný plán aktivit RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK
na rok 2019
Předpokládaný plán aktivit a jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 5.
Tabulka č. 5: Předpokládaný plán aktivit RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK na rok
2019
termín

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

pracovní schůzky členů RSK OK se sekretariátem RSK OK
(činnost RSK OK, potřeby partnerů v území, aktivity
sekretariátu RSK OK, obsah jednání pracovních skupin
apod.)

Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK, 9. jednání

1. 1. 2019

poznámka
projekt sekretariátu
RSK OK

CRR ČR (2.5.2017)
KS MAS (4.7.2017)
ASZ (10.11.2017)
UNO (17. 1. 2018)
činnost sekretariátu
SPOV (8. 2. 2018)
RSK OK
SMS (28. 2. 2018)
SMO (21. 5. 2018)
SMO (18. 9. 2018)
průběžně
9. 1. 2019 PS RSK OK

14. zasedání RSK OK

15. 1. 2019 RSK OK

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR – Praha

24. 1. 2019

jednání Pracovní skupiny regionální k přípravě SRR ČR
21+

24. 1. 2019 SRR ČR 21+

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

29. 1. 2019

Výroční zpráva RSK OK za rok 2018, Zpráva o plnění RAP
OK za rok 2018 – pracovní verze

15. 2. 2019 RSK OK, RAP

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR – Praha

19. 2. 2019

Stránka 26 z 32
www.olkraj.cz/partnerstvi

činnost sekretariátu
RSK OK

projekt Sekretariátu
RSK OK

činnost sekretariátu
RSK OK

termín

akce

poznámka

12. zasedání NSK

28. 2. 2019 NSK

15. zasedání RSK OK

11. 3. 2019 RSK OK

Seminář pro žadatele ve výzvě č. 81 OP Z - Soutěžní
projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl.
město Prahu

11. 3. 2019 aktivita území

Seminář pro žadatele ve výzvě č. 129 OP Z - Podpora
sociálního podnikání

14. 3. 2019 aktivita území

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR – Praha

14. 3. 2019

Pracovní skupina Zaměstnanost RSK OK, 6. jednání

20. 3. 2019 PS RSK OK

Výroční zpráva RSK OK za rok 2018, Zpráva o plnění RAP
OK za rok 2018 - schválená verze

31. 3. 2019 RSK OK, RAP

Seminář ke specifické výzvě na vybrané cílové skupiny
investiční priority 1.1 OP Z

15. 4. 2019 aktivita území

Seminář Dotace EU a veřejné zakázky

18. 4. 2019 aktivita území

13. zasedání NSK

činnost sekretariátu
RSK OK

30. a 31. 5. 2019 NSK

Seminář pro žadatele ve výzvě č. 78 IROP - Energetické
úspory v bytových domech III (akce na podporu čerpání
zbývající alokace operačních programů)

první pololetí 2019 aktivita území

Integrované nástroje - stav implementace SCLLD v
Olomouckém kraji - seminář s KS MAS

první pololetí 2019 aktivita území

Systém řešení sociálního začleňování v hospodářsky
problémových regionech Olomouckého kraje - seminář s
ASZ

první pololetí 2019 aktivita území

16. zasedání RSK OK

první pololetí 2019 RSK OK

Stránka 27 z 32
www.olkraj.cz/partnerstvi

termín

akce

poznámka

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – II.“ – ukončení 3. etapy projektu

30. 6. 2019

projekt Sekretariátu
RSK OK

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

1. 7. 2019

projekt Sekretariátu
RSK OK

29. 7. 2019

projekt Sekretariátu
RSK OK

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

průběžně dle
aktivita území
potřeby

vzdělávací akce dle potřeb území

průběžně (dvakrát činnost sekretariátu
do měsíce) RSK OK

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR

průběžně dle
PS RSK OK
potřeby

jednání pracovních skupin RSK OK

17. zasedání RSK OK

druhé pololetí 2019 RSK OK

14. zasedání NSK

druhé pololetí 2019 NSK

jednání Pracovní skupiny regionální k přípravě SRR ČR
21+

průběžně dle
SRR ČR 21+
potřeby

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – II.“ – ukončení projektu

31. 12. 2019
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projekt Sekretariátu
RSK OK

6. Vyhodnocení předcházející zprávy – Výroční zpráva RSK OK
za rok 2017
Pro Výroční zprávu RSK OK za rok 2017 je:
- popsána eliminace rizik činnosti RSK OK v roce 2018,
- provedeno vyhodnocení naplňování plánu rozvoje a aktivit RSK OK pro rok 2018.

6.1 Eliminace rizik činnosti RSK OK v roce 2018
Výroční zpráva RSK OK za období roku 2017 identifikovala pět rizik, která budou v roce 2018
ohrožovat fungování RSK OK. Jedná se o: kompetence a pravomoci NSK, příprava na kohezní
politiku EU po roce 2020, aktivita členů RSK OK, témata práce RSK OK a příprava a zpracování
SRR ČR 21+.
Tabulka č. 6: Rizika činnosti RSK OK identifikovaná pro rok 2018
Název rizika

Popis rizika

Riziko se týká kompetence a pravomocí NSK vůči řídícím orgánům operačních programů, vůči
ministerstvům a vůči krajům.
Riziko se týká závaznosti ustanovení NSK pro ostatní organizace a subjekty zapojené do
kompetence
problematiky čerpání finančních prostředků z EU.
a pravomoci
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od ochoty plnit usnesení NSK dotčenými organizacemi a od
NSK
schopnosti NSK dosáhnout plnění svých usnesení.
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK.
Riziko bylo stanoveno pro rok 2017 a významnost rizika trvá i pro rok 2018.
Riziko se týká zapojení RSK OK, jejích pracovních skupin a sekretariátu RSK OK do přípravy
na kohezní politiku EU po roce 2020. Nedostatečná spolupráce orgánů zodpovědných za
příprava na
přípravu ČR na nové programové období s regionálními partnery v území může vést
kohezní
k ohrožení role NSK a RSK, zvlášť v kombinaci s prvním uvedeným rizikem.
politiku EU
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od ochoty orgánů zodpovědných za přípravu ČR na nové
po roce
programové období spolupracovat s RSK a je stanovena na základě dosavadních zkušeností.
2020
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK.
Riziko bylo stanoveno pro rok 2018.

aktivita
členů RSK
OK

Riziko se týká aktivity členů RSK OK na zasedáních, při přípravě podkladů na zasedání, při
tvorbě programu a návrhu témat k projednání.
Riziko se týká komunikace členů RSK OK se svou členskou základnou a týká se také sběru
informací, požadavků a stanovisek členské základny k tématům jednání RSK OK.
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od pozice RSK OK při ovlivňování témat, která jsou důležitá
pro rozvoj regionu.
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK.
Riziko bylo stanoveno pro rok 2017 a významnost rizika pro rok 2018 byla snížena na základě
vyhodnocení Výroční zprávy RSK OK za rok 2016.
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Název rizika

Popis rizika

témata
práce RSK
OK

Riziko se týká možnosti absence takových témat z oblasti regionálního rozvoje nebo
strukturálních fondů EU, která by byla pro organizace a subjekty začleněné do RSK OK
zajímavá a důležitá z pohledu rozvoje regionu.
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od množství témat a bodů, které má sekretariát RSK OK
připraven pro činnost RSK OK k problematice rozvoje regionu a partnerské spolupráce
subjektů-členů RSK OK.
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK.
Riziko bylo stanoveno pro rok 2017 a významnost rizika pro rok 2018 byla snížena na základě
vyhodnocení Výroční zprávy RSK OK za rok 2016.

příprava a
zpracování
SRR ČR
21+

Riziko se týká zapojení RSK OK, jejích pracovních skupin a sekretariátu RSK OK do přípravy
a zpracování SRR ČR 21+.
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od dosavadního průběhu přípravy a zpracování SRR ČR 21+
a od dosavadní spolupráce MMR ČR s RSK.
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK.
Riziko bylo stanoveno pro rok 2018.

Popis eliminace rizik v roce 2018 definovaných ve Výroční zprávě RSK OK za rok 2017
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 OK. Nastavený
postup nicméně nezaručuje prosazení návrhů vzešlých z RSK OK nebo jejích pracovních skupin.
Riziko tak 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 může vést k ohrožení
role NSK a RSK, zvlášť v kombinaci s prvním uvedeným rizikem.
Uvedené riziko je v současnosti řešeno ze strany MMR ČR a NOK zapojením regionálních
subjektů do přípravy a připomínkování NKR, zapojením do přípravy a připomínkování SRR ČR
21+ 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 bylo identifikováno i pro rok 2019, jeho významnost byla snížena.
6.1.3 Aktivita členů RSK OK
Riziko se týkalo aktivity členů RSK OK na zasedáních, při přípravě podkladů na zasedání, při
tvorbě programu a návrhu témat k projednání. Riziko se týkalo komunikace členů RSK OK se
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svou členskou základnou a týká se také sběru informací, požadavků a stanovisek členské
základny k tématům jednání RSK OK.
Sekretariát RSK OK pokračuje v eliminaci tohoto rizika aktivitou, kterou zahájil v roce 2017. Jedná
se o schůzky člena RSK OK nebo stálého hosta se sekretariátu RSK OK. Program je nastaven
sekretariátem RSK OK pro všechny stejně. Cílem neformálního jednání je nastavit účelně práci
RSK OK, jejích pracovních skupin a informovat podrobně o práci sekretariátu RSK OK. Na
schůzce je představen plán akcí na nejbližší období, nabídka konkrétní služeb a pomoci pro
cílovou skupinu organizace nebo subjektu, které člen nebo stálý host RSK OK zastupuje. Další
průběh schůzky je závislý na potřebách a požadavcích člena nebo stálého hosta RSK OK a jedná
se o diskusi. Vždy je pořízen zápis. Nově se na setkáních řeší pozice členské organizace
k přípravě na nové programové období EU po roce 2020, stav přípravy SRR ČR 21+ a také NIP.
Toto riziko bylo identifikováno i pro rok 2019.
6.1.4 Témata práce RSK OK
Riziko se týkalo možnosti absence témat z oblasti regionálního rozvoje nebo strukturálních fondů
EU, která by byla pro organizace a subjekty začleněné do RSK OK zajímavá a důležitá z pohledu
rozvoje regionu.
Tento předpoklad se nepotvrdil, riziko se ukázalo jako nižší, než jak bylo identifikováno. Témata
pro jednání a činnost RSK OK jsou z větší části navržena sekretariátem RSK OK a odsouhlasena
předsedou RSK OK, a to vždy podle aktuálních potřeb a požadavků z území kraje. Na základě
výše uvedeného nepředpokládáme do budoucna absenci témat pro zasedání RSK OK.
Toto riziko už pro rok 2019 nebylo identifikováno.
6.1.5 Příprava a zpracování SRR ČR 21+
Riziko se týká zapojení RSK OK, jejích pracovních skupin a sekretariátu RSK OK do přípravy
a zpracování SRR ČR 21+. Pravděpodobnost rizika se odvíjela průběhu přípravy a zpracování
SRR ČR 21+ a od dosavadní spolupráce MMR ČR s RSK.
Riziko se ukázalo jako neopodstatněné. Ze strany MMR ČR byla vydána aktualizace statutu RSK,
který byl rozšířen o téma SRR ČR 21+. RSK OK a sekretariát RSK OK je aktivně zapojen do
přípravy a připomínkování Aktuální stav přípravy a zpracování SRR ČR 21+ je pravidelně
prezentován na zasedání NSK.
Toto riziko už pro rok 2019 nebylo identifikováno.

Stránka 31 z 32
www.olkraj.cz/partnerstvi

6.2 Vyhodnocení naplňování plánu rozvoje a aktivit RSK OK pro rok 2018
6.2.1 Plán rozvoje RSK OK na rok 2018
Obě oblasti činností RSK OK (ty, které měly potenciál dalšího rozvoje i ty, které měly potenciál
zahájení cílených aktivit) byly v roce 2018 plněny. Pro rok 2019 jsou uvedeny ty činnosti, které
sekretariát RSK OK vnímá ze zkušenosti z roku 2018 jako důležité. Ve větší míře bude plán
rozvoje RSK OK na rok 2019 vztažen k dokončení spolupráce na zpracování SRR ČR 21+,
k přípravě regionu na budoucí programové období EU po roce 2020 a k podpoře čerpání zbývající
alokace operačních programů.
6.2.2 Aktivity RSK OK plánované na rok 2018
Aktivity plánované na rok 2018 uvedené ve formě tabulky ve Výroční zprávě RSK OK za rok 2017
byly průběžně plněny. Plán aktivit – harmonogram akcí – byl průběžně upravován podle
aktuálních potřeb, podle požadavku území, podle doporučení členů RSK OK a členů PS RSK OK.
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 9 vzdělávacích akcí, seminářů, školení a workshopů
s celkovou účastí přes 350 osob. Hlavním cílem realizace těchto 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 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 a Moravskoslezský kraj). Podrobný popis realizace
jednotlivých aktivit je uveden ve Zprávách o realizaci projektu podpořeného z OP TP včetně
podrobné dokumentace jednotlivých akcí.
Mezi další aktivity, které se v roce 2018 podařilo úspěšně realizovat, patří zasedání RSK OK,
jednání PS RSK OK, pracovní schůzky sekretariátu RSK OK s členy nebo stálými hosty RSK OK,
účast na zasedání NSK, účast na jednání sekretariátů RSK a MMR ČR (jednání dne 30. 10. 2018
se uskutečnilo v Olomouci), a další.
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