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název 5. zasedání Národní stálé konference, Komora ITI a IPRÚ 

datum 5. a 6. října 2016 

místo Poděbrady, Konferenční centrum 

účastníci viz prezenční listina 

přílohy 

zápisu 

1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,  

3. Prezentace, 4. Soubor usnesení, 5. Vypořádání 

podnětů RSK, 6. Vypořádání usnesení 4. Národní stálé 

konference 

 

Stran 4 

 

Zasedání komory ITI a IPRÚ  
Datum zahájení: 5. 10. 2016  

Čas zahájení: 13:30 

Čas ukončení: 17:12 

 
A Průběh zasedání  
 
Mgr. Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských programů MMR) zahájil 
zasedání a přítomné informoval o probíhajícím testování monitorovacího systému tak, aby bylo 
zajištěno vyhlášení výzev ZS-ITI v následujících dnech. 
 
Bod 1 – Aktuality z urbánní politiky 
 
Mgr. František Kubeš (vedoucí urbánního oddělení MMR) představil program komory  
a přednesl nové informace z oblasti urbánní politiky.  

Městská agenda pro EU – Partnerství - fungují 4 pilotní partnerství -  „Dostupné bydlení“ (ČR 
zatím v roli pozorovatele, odpovědný rezort MMR, zapojeno město Brno), „Chudoba ve městech“ 
(bez účasti ČR), „Kvalita ovzduší“ (zapojeno město Ostrava s MMR a MŽP), „Migrace“ (bez účasti 
ČR). ČR se stane od 1. 1. 2017 společně s městem Karlsruhe koordinátorem partnerství 
„Mobilita“. Na partnerství bude spolupracovat MMR s MD. Dále budou fungovat partnerství: 
„Cirkulární ekonomika“, „Digitální změna“ a „Tvorba význam dovedností pro rozvoj místní 
ekonomiky“ – jakmile budou oficiálně potvrzena, MMR rozešle relevantním aktérům informaci  
o možnostech zapojení, zejména je relevantní poslední jmenované, které je jednou z priorit ČR.  

Zásady urbánní politiky – od září 2016 probíhá aktualizace, předložení v 1. Q. 2017. Zapojení 
měst je plánováno prostřednictvím SMO ČR, cca na přelomu října a listopadu 2016. 

Smart Cities – je zpracována certifikovaná „Metodika inteligentních měst“. Dne 18. 7. 2016 byla 
schválena Pracovní skupina pro Smart Cities pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj, města jsou 
v roli hostů. 

OP URBACT III – Vyhlášení další výzvy se předpokládá na prosinec tohoto roku – výzva bude 
zaměřena na dobré praxe.  



 

Akce je pořádána/spolupořádána Národním orgánem pro koordinaci v rámci projektu:  
OPTP 2014 - 2020, položka určená pro projekt Organizační zajištění DoP CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000011, 2. etapa. 

 
2   
 

Ing. Dr. Marie Zezůlková (zástupce za Brno) – Podnět, zda funguje pracovní skupina 
k plánování období 2021+ a zda se očekává zapojení měst. František Kubeš přislíbil, že toto 
prověří u odpovědného odboru MMR. 

Mgr. Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských programů MMR) zmínil 
existenci Pracovní skupiny územních partnerů – ta se pod patronátem pana hejtmana 
Netolického sešla naposledy před 3 týdny. Varoval přítomné, že kohezní politika by mohla být 
v souvislosti s odchodem Velké Británie z EU výrazně oslabena. 

Ing. Tomáš Sýkora (zástupce za Karlovy Vary) – Existuje seznam platforem – dá se dohledat, 
jaké skupiny jsou ještě aktivní? 

Mgr. František Kubeš (vedoucí urbánního oddělení MMR) - Přislíbil ve spolupráci  
se SMO ČR sestavení seznamu pracovních skupin; ten bude zaslán členům komory.  

(Úkol č. 1, str.  5) 

 

Bod 2 – Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií 
ITI a IPRÚ  

 

Mgr. František Kubeš (vedoucí urbánního oddělení MMR) - Představil hlavní body 
připravovaného metodického stanoviska č. 4 k MPIN.  

Ing. Lenka Kriegischová (zástupce ITI Praha) - Dotaz k cyklu aktualizace integrovaných 
strategií – jak často je nutné řešit nepodstatné (formální) změny strategie? 

Mgr. František Kubeš (vedoucí urbánního oddělení MMR) - Nepodstatné změny bude nositel 
shromažďovat a evidovat, informovat o nich bude v monitorovací zprávě.  

RNDr. Ladislav Šnevajs (zástupce ITI Olomouc) – Dotaz na možnost potvrdit po dohodě s ŘO 
soulad se strategií projektům až do výše 130 % alokace.  

Ing. Helena Petroková (zástupce ŘO OPZ) – Někdy půjde např. o soutěžní výzvu, v průběhu 
schvalovacího procesu může dojít ke snížení způsobilých výdajů projektu nebo neschválení. 
Proto souhlasí se 130 %, aby bylo zajištěno čerpání. Nebudou ovšem na úrovni ŘO schvalovány 
projekty překračující alokaci výzvy.  

Mgr. František Kubeš (vedoucí urbánního oddělení MMR) - Představil hlavní body 
připravované aktualizace MPIN. Bude mimo jiné rozpracován návrh evaluačních otázek. 

Návrh by měl být připraven do konce roku. Pokud se v průběhu zpracování objeví k řešení 
problematika, která nesnese odkladu, bude řešeno opět metodickým stanoviskem. 

Ing. Lenka Kriegischová (ITI Praha) – Dotaz, zda bude v roce 2016 vyžadována zpráva  
o plnění integrované strategie? 

Mgr. František Kubeš (vedoucí urbánního oddělení MMR) - Ano, bude. Bude mít ale podobu 
pouze stručné informace o schválení strategie. Dále bude diskutováno na workshopu s nositeli 
v rámci projektu MEDUIN II (8. 11. 2016).  

 

Bod 3 – Vstupy nositelů ITI  

Ing. Dr. Marie Zezůlková (zástupce za ITI Brno) - Uvedla, že ČR je oceňována jako vzorný 
příklad dodržení esence integrovanosti. 
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Mgr. Miroslav Janovský (zástupce za ITI Hradecko-pardubická aglomerace) - Hlavní 
komplikací je stále neúčinné metodické stanovisko č. 4 k MPIN – apel na ŘO, aby připomínkovací 
lhůty pokud možno zkrátily.  

Mgr. Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských programů MMR) – 
Upozornil, že kontinuální výzvy nejsou zárukou nejrychlejšího čerpání - v mnoha případech 
naopak svádí žadatele k odkládání předkládání žádostí.  

Mgr. Jiří Hudec (zástupce ITI Ostrava) upozornil na problém s absorpční kapacitou za situace 
nízké alokace, avšak vysokých nároků na plnění indikátorů.  

 

Bod 4 – Vstupy nositelů IPRÚ  

Ing. Tomáš Sýkora (zástupce za Karlovy Vary) - Připomenul problematické podmínky SEA, 
kdy nositelé mají promítnout environmentální kritéria do výběru projektů, ačkoliv IPRÚ výběr 
operací neprovádí. Možností je čestné prohlášení. Problém bude pravděpodobně také s plněním 
finančního plánu, především u památek.  

 

Bod 5 – Vstupy Řídicích orgánů  

Mgr. Michal Ulrich (zástupce OP D) - Snaha přistupovat co nejpružněji k věcnému hodnocení, 
drobnější připomínky se daří rychle vykomunikovat. Akceptační dopis pro Olomouc byl poslán 
k podpisu na vedení MD. Výzvy v SC 1.4 jsou kontinuální pro každou aglomeraci do 2017,  
u telematiky je vypsána kolová výzva pro všechny aglomerace společně, není totiž úplně jasné, 
jaké projekty budou podány. Druhá výzva předběžně připravována na 2.-3. Q roku 2017. Příjem 
žádostí do první výzvy končí 6. 1. 2017. 

Mgr. Miroslav Janovský (zástupce za Hradecko-pardubickou aglomeraci) – Nositelé ještě 
nemají schválené strategie, projekty nejsou připraveny a nositelé navrhují prodloužení výzvy. 
Diskutováno možné prodloužení výzvy do konce února.  

Mgr. Michal Ulrich (zástupce OP D) - Pokud OP D obdrží informaci, že žádné projekty nebudou 
předloženy, protože nestihnou projít implementačním mechanismem na straně nositele,  
pak bude výzva prodloužena.  

MMR navrhuje do konce listopadu zaslat společné vyjádření nositelů řídicímu orgánu OPD.  
(Úkol č. 2, str.  5) 

  

Ing. Tomáš Sýkora (zástupce za Karlovy Vary) – Navrhl, aby zpětná vazba nositelů k ŘO 
ohledně výzev byla pravidelnou součástí jednání NSK. 

Mgr. František Kubeš (vedoucí urbánního oddělení MMR) – Souhlasil, i když je nutné 
upozornit, že k tomuto účelu se NSK neschází dostatečně operativně.  

Zástupce OPD závěrem uvedl, že 20. 10. 2016 se koná v Pardubicích seminář MD „Inteligentní 
mobilita ve městech a regionech“, kde budou prezentovány informace k telematice a k SC 2.3. 

  

Mgr. Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských programů MMR) za ŘO 
IROP uvedl, že prodlužování výzev nebude povolováno nad limity N+2, N+3. Apeluje na výměnu 
informací mezi jednotlivými nositeli z důvodu zlepšení komunikace a časové úspory.  
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KOP TP zmínil, že bude vedeno jednání s náměstkem Novotným (MPO) kvůli financování 
hodnotitelů projektových záměrů ITI. ČR bude krácena alokace v návaznosti na přepočítání 
ekonomické výkonnosti, dotkne se FS – tedy OP ŽP, OP TP a OP D. 

RNDr. Ladislav Šnevajs (zástupce Olomouce) – Se dotázal, zda může nositel sám sobě 
podepisovat žádosti v MS14+ kvůli OP TP? Dotaz bude zaslán panu řediteli Kupsovi 
prostřednictvím sekretariátu NSK. (Úkol č. 3, str. 5) 

Ing. Lenka Kriegischová (zástupce ITI Praha) – Otázka k platnosti přijatých závěrů MV – 
vstupují v platnost až okamžikem zveřejnění zápisu –jedná se i o měsíc po konání MV.  

Reakce ŘO – ano, vstupují v platnost okamžikem zveřejnění zápisu, avšak tato jsou vztahována 
zpětně k okamžiku konání MV. Odpověď bude písemně ověřena ŘO IROP. (Úkol č. 4, str. 5) 

 

Ing. Helena Barbořáková (zástupce ŘO OP VVV) - Vydány akceptační dopisy pro schválené 
strategie, pro ITI Olomouc bude vydán v nejbližších dnech. V předchozím týdnu se uskutečnil 
workshop pro ZS ITI, kde bylo diskutováno nastavení výzev. Veřejnoprávní smlouva je nyní 
rozeslána po doplnění na ZS ITI, které mají 10 pracovních dnů na připomínky. Navazující 
workshop plánován na následující týden, bude mj. řešena otázka hodnotících kritérií, která 
budou projednávána na MV dne 15. 12. 2016.  

Mgr. Miroslav Janovský (zástupce za ITI Hradecko-pardubické aglomerace) – Dotaz, zda 
dojde ve výzvě k rozdělení prostředků na alokace jednotlivých ITI? 

Ing. Helena Barbořáková (zástupce ŘO OP VVV) – V současné době je v plánu jen jedna výzva. 
Čím více konkrétních hodnot bude stanoveno, tím větší komplikace lze očekávat následně při 
výběru projektů. Nepředpokládá se rozdělení na jednotlivé výzvy, nýbrž pouze vnitřní rozdělení. 
Výzvy budou finalizovány v průběhu ledna 2017. 

PhDr. Jan Hauser (zástupce ŘO OP PPR) – Připomenul vyhlášení výzvy č. 16 pro ITI.   
K 4. 10. 2016 podepsán akceptační dopis OP PPR. Probíhá intenzivní spolupráce s IPR Praha. 

 

Ing. Helena Petroková (zástupce ŘO OPZ) – připravováno vydání akceptačního dopisu pro 
ITI Olomouc. Výzvy byly vyhlášeny v březnu 2016 – č. 45 a 46, 48 a 49 (k 10. 9. provedena 
revize u alokací). Výzvy jsou průběžné. První semináře pro žadatele – 26. 10. 2016, u 2. 1. 
naplánován na 3. 11. 2016 – prozatím nízká odezva žadatelů. Provádí konzultace výzev nositelů 
– zatím předložena pouze jedna výzva. ŘO apeluje na více informací od nositelů – především 
ohledně harmonogramů výzev.  

Ing. Martin Ptáčník (zástupce ŘO OP PIK) – Výzvy by na sebe měly bezprostředně navazovat. 
Návrh výběrových kritérií obdržen, výzvy budou předloženy na MV 5. 12. 2016. Podoba 
veřejnoprávní smlouvy se finalizuje – návrh na nositele bude rozeslán v nejbližších dnech.  

Mgr. František Kubeš za OP ŽP - Projekty budou předkládány přímo SFŽP. Výzvy 
budou kontinuální. Následně padl dotaz – s kým konzultovat výzvy, případně i 
projektové záměry? Měla by být známa kontaktní osoba, nutno rozhodnout po domluvě 
ŘO a SFŽP. Pozn. V návaznosti na rozeslání návrhu tohoto zápisu zástupci ŘO OP ŽP 
sdělili, že kontaktní osobou pro výzvy ITI je zástupce Řídicího orgánu OP ŽP, tj. Libor 
Dorňák nebo Barbora Holková. Kontaktními osobami pro konzultaci projektových 
záměrů jsou pak kolegové na SFŽP. 

 

Následovalo přijetí navržených usnesení. Usnesení č. 7 bude upraveno na „aktuální 
harmonogram“ a z 10. na+ 17. 10. Vztaženo k létům 2016 a 2017. 
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Následně Mgr. Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských programů MMR) 
ukončil jednání komory ITI/IPRÚ. 

 

 

Úkoly z jednání: 

1. Mgr. František Kubeš (vedoucí urbánního oddělení MMR) ve spolupráci se SMO ČR 
sestaví seznamu pracovních skupin k programovacímu období 2021+; ten bude zaslán 
členům komory.  

 

2. Zástupce nositelů ITI zašle společné vyjádření nositelů řídicímu orgánu OPD ke stavu 
implementačního mechanismu na straně nositelů pro případné prodloužení výzvy, 
prostřednictvím MMR. T: 30. 11. 2016. 

 

3. Dotaz RNDr. Ladislava Šnevajse (zástupce Olomouce), zda může nositel sám sobě 
podepisovat žádosti v MS14+ kvůli OP TP bude zaslán panu řediteli Kupsovi 
prostřednictvím sekretariátu NSK. 

 

4. ŘO IROP písemně ověří odpověď na dotaz Ing. Lenky Kriegischové (zástupce ITI 
Praha) – otázka k platnosti přijatých závěrů MV – vstupují v platnost až okamžikem 
zveřejnění zápisu –jedná se i o měsíc po konání MV.  

 

Zasedání komory CLLD 
Datum zahájení: 5. 10. 2016  

Čas zahájení: 13:30 

Čas ukončení: 17:21 

Bod 1 - Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci procesu implementace CLLD 

Ing. Andrea Daňková (pověřená t. č. vedením oddělení podpory venkova odboru 
regionální politiky MMR (MMR-ORP)), přivítala přítomné a zahájila jednání komory 
představením zástupců řídicích orgánů (ŘO), KS MAS, NS MAS, MMR a dalších subjektů 
a stručným přestavením programu jednání. 

V úvodu jednání byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání NSK 29. 4. 2016: 

1) požadavek KS MAS na seznámení MAS s aktuálním stavem hodnocení žádostí o podporu 
SCLLD – informace pro MAS byla zveřejněna na stránkách „územní dimenze“, průběžně každý 
pátek posíláme NS MAS podrobný přehled o stavu administrace SCLLD, aktuální stav bude 
představen i dnes. 

2) požadavek na urychlení procesu hodnocení SCLLD – MMR-ORP reagovalo následujícími 
opatřeními – navýšení počtu externích hodnotitelů, personální obměna nedostatečně aktivních 
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hodnotitelů (vyhlášení nové výzvy pro hodnotitele). Významnou změnou je zrušení prezenčního 
jednání Velké komise1, administrace se stále zrychluje; přijetí metodického stanoviska 
ministryně č. 3 k MPIN – možnost předložení přepracované žádosti do 3. vlny věcného 
hodnocení – vstřícný krok vůči MAS, některé žádosti by byly ve 2. vlně skutečně zamítnuty. 
Praktické opatření k urychlení třetí (příp. druhé) vlny věcného hodnocení (VH) představuje 
využití čestných prohlášení žadatele (MAS)2.  

 K průběhu administrace hodnocení – přijaty připomínky k objektivitě hodnocení – 
hodnocení je maximálně objektivizováno, snaha o sjednocení přístupu externích 
spolupracovníků, všichni hodnotitelé absolvovali školení, jsou vypracovány pokyny pro 
hodnotitele, vč. návodu k hodnocení jednotlivých kritérií dle přílohy č. 2 MPIN. 
V případě, že hodnotitel udělí v některém kritériu hodnocení NE, zdůvodnění musí být 
precizní, vč. doporučení na provedení nápravy. Pořadí žádostí při hodnocení – 
hodnotitelé jsou vždy přiřazováni podle data podání strategie (někteří hodnotitelé jsou 
rychlejší a využijí plnou lhůtu danou MPIN). 

 Prodlužování lhůt hodnocení – MMR-ORP uznává zpoždění vzniklé na jeho straně, ale ze 
strany žadatelů často dostává žádosti o prodloužení lhůty na přepracování žádosti 
v obou fázích hodnocení (i věcné), celková lhůta pro hodnocení formálních náležitostí 
a přijatelnosti (FN+P) se často prodlužuje také ze strany žadatelů. 

 Vypořádání připomínek – zvýraznit změny v textu, doprovodný dokument pro 
hodnotitele se shrnutím provedených změn, posílat i čistou verzi pro ŘO – jako přílohu 
akceptačních dopisů. Protokol s požadavky na úpravu je posílán depeší přes MS2014+, 
v případě duplicity jmen není možné jednoznačně identifikovat adresáta, proto někdy 
posláno jen na objekt – strategii, naleznete na záložce u žádosti. Vždy zasílány konkrétní 
a jasné požadavky na úpravu. Možnost konzultací na straně MMR–ORP i ŘO, poslat e-
mailem/depeší dotazy. Často zasílány celé strategie pro kompletní kontrolu – není 
možné kontrolovat, posouzení nové verze prací hodnotitelů. V případě ukončených 
žádosti nabídka osobních konzultací. Dotazy na ŘO jsou přeposílány, ŘO jsou rychlé 
a důsledné. 

Změny SCLLD - Ing. Johana Benešová (MMR-ORP) -  NS MAS již dříve tlumočila obavu 
z neaktuálnosti strategií v okamžiku jejich schválení. Postup změny SCLLD v případě potřeby 
změn finančního plánu a plánu naplňování indikátorů bude následující: přes ISKP14+ se bude 
podávat jedna společná žádost pro jednu datovou oblast, všechny zúčastněné ŘO mají náhled 
zároveň. Všechny ŘO mají možnost se k žádosti ve lhůtě vyjádřit, nebo je aplikován „tichý 
souhlas“. Podstatné změny (mající vliv na právní akt/AD) schvaluje ŘO, nepodstatné/formální 
změny schvaluje MMR–ORP, povinná „hranice“ pro změny pro jednotlivé ŘO bude nastavena, 
aktuálně metodicky řešeno na Platformě k CLLD. 

Ing. Andrea Daňková (MMR-ORP) shrnula celkový stav administrace/hodnocení žádostí 
o podporu SCLLD, podaných v 1. výzvě. Dále okomentovala stav administrace SCLLD za 
jednotlivé kraje. 

MMR – ORP připravuje publikaci k CLLD (řada k integrovaným nástrojům) – diskuze o obsahu, 
účelu a využití publikace, podkladové materiály k publikaci za jednotlivé kraje zaslat  
do 14. 10. 2016 RNDr., Ph.D. Richardu Nikischerovi, MMR-ORP. (Úkol č.1, str. 13) 

Bod 2 - Prezentace aplikace MS2014+ 

                                                           
1
 až na výjimky, kdy o prezenční jednání samy ŘO projeví zájem 

2
 dvě varianty - v programovém rámci XY nebyla učiněna žádná změna, případně byly učiněny pouze 

změny, které ŘO požadoval, nebo na kterých se MAS s ŘO dodatečně dohodla 
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Mgr. Petr Dušek (odbor správy monitorovacího systému MMR (MMR-OSMS)) ve své 
prezentaci shrnul připravenost MS2014+ na implementaci Integrovaných nástrojů (IN) 
(Založení výzev MAS, Podávání žádostí o podporu)  

Mgr. Eva Hipmannová (MMR-OSMS) přiblížila nastavený systém proškolení zástupců MAS. 
Po úvodním školení jsou uživatelé vkládáni do Organizační struktury (zatím zajišťuje MMR-ORP) 
později budou nominováni gestoři NS MAS/KS MAS. Úvodní školení pro uživatele CSSF14+ 
zajišťuje dodavatel Tesco SW v Olomouci. MMR-OSMS zajistil školení školitelů pro specifická 
školení (výzvy IN, hodnocení integrovaných projektů) – tito školitelé budou školit řadové 
uživatele z MAS. 

 

Diskuze: 

Ing. Jiří Krist (KS MAS Moravskoslezský kraj) - Naše školitelka se nemůže přihlásit. Jak to, že 
MMR o těchto problémech neví?  

Mgr. Eva Hipmannová (MMR-OSMS) reaguje upřesňujícím dotazem, jakého prostředí se 
zmíněný problém týká (referenční/produkční)? Pokud není problém zadán do Service Desku 
MS2014+ (SD),  MMR-OSMS se o něm nedozví. Problém může být, že se školitelka chtěla přihlásit 
do jiného prostředí, než je zaregistrována. 

Ing. Johana Benešová (MMR-ORP) za MMR-ORP potvrdila, že všichni zástupci MAS, kteří se 
zúčastnili úvodních školení v květnu a červnu na MZe, jsou zadáni do organizační struktury. 
Problém může spočívat např. v tom, že se MAS neregistrují pod operačním programem (běžný 
uživatel se registruje pod OP, pracovníci MAS bez příslušnosti k OP). 

Jan Florian (NS MAS) - Gestorem školení bude Jan Libosvár, možno řešit také technické 
problémy (analytik@nsmas.cz). NS MAS bude do budoucna spravovat organizační strukturu, 
žádat o role v SD. 

Ing. Jiří Krist (KS MAS MSK) po telefonické konzultaci upřesňuje, že problém se týká splnění 
zkušebního úkolu, v modulu IN se nelze přihlásit ke strategii, proto nemůže školitelka splnit 
podmínku a být certifikována jako školitelka. 

Ing. Olga Ondráčková (KS MAS Pardubický kraj) - Úroveň úvodních školení byla nízká, 
školitele uživatelů stále nemáme. V kraji máme 2 MAS, které mají schválenou strategii a budou 
chtít vyhlašovat výzvy, nemůžeme je proškolit. Z našeho pohledu je systém velkou brzdou. 
Chceme konkrétní termíny, kdy budou školitelé moci zahájit školení dalších osob, školení bylo 
zahájeno v květnu a dosud není vše připraveno. 

Ing. Johana Benešová (MMR-ORP) - Úvodní školení je formální podmínka pro umožnění 
registrace do systému. Podobu úvodního školení na MZe nelze vytýkat kolegům z MMR-OSMS. 
S NS MAS bylo dohodnuto, že úvodní školení proběhne prezentační formou, obvyklý rozsah 
je celodenní školení u počítačů. Cílem bylo rychlé proškolení většiny uživatelů, nyní je třeba 
se soustředit na specifická školení. 

Bc. Markéta Dvořáková (MAS Brdy - Vltava) – Jako členka monitorovacího výboru (MV) toto 
úvodní školení absolvovala e-learningovou cestou, považuje za naprosto dostatečné. 

Mgr. Eva Hipmannová (MMR-OSMS) - Proškolení členů MV má výjimku, někteří členové jsou 
ze zahraničí, nepracují v modulech, slouží pouze ke zpřístupnění podkladů MV. Úvodní školení je 

mailto:analytik@nsmas.cz


 

Akce je pořádána/spolupořádána Národním orgánem pro koordinaci v rámci projektu:  
OPTP 2014 - 2020, položka určená pro projekt Organizační zajištění DoP CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000011, 2. etapa. 

 
8   
 

pouze seznamovací, prezentuje funkcionality systému, tato podmínka je v souladu s auditem 
designace MS2014+.  

Ing. Johana Benešová (MMR-ORP) doplnila, že v rámci přípravy systému školení pro MAS 
požadoval úvodní školení formou e-learningu i  Jan Florian (NS MAS), ale dodavatelem 
(TescoSW) bylo zamítnuto. 

Jan Florian (NS MAS): Souhlasil, že nyní je třeba se zaměřit na specifická školení (výzvy IN 
a hodnocení). 

Mgr. Gustav Charouzek (KS MAS Vysočina) - Dotaz, kdy bude zprovozněn modul vyhlašování 
výzev MAS? 

Mgr. Petr Dušek (MMR-OSMS) - Výzvy MAS (IN) fungují ve všech prostředích, takže už je 
to zprovozněno. 

Mgr. Gustav Charouzek (KS MAS Vysočina) upozornil, že na referenci nebylo ještě v pondělí 
možné založit výzvu MAS. 

Mgr. Petr Dušek (MMR-OSMS) – Pokud jde o splnění úkolu pro školitele – tuto vadu musíme 
odstranit, řeší to dodavatel. 

Ing. Andrea Daňková (MMR-ORP) - Dotaz, kdy přesně bude vada odstraněna? 

Mgr. Petr Dušek (MMR-OSMS) - Podle smlouvy má dodavatel na odstranění vady 30 dní, 
ale vždy se snaží vady odstraňovat co nejdříve. 

Ing. Ivana Jágriková (KS MAS Karlovarský kraj) - Dotaz ke školení školitelů, kdy bylo řečeno, 
že úkol nelze splnit, nemá tedy certifikát a neví, kdy jej bude mít, nemá přiřazené potřebné role 
a nemůže se se systémem seznamovat. Neví, co má školit – není jednotná osnova školení.  
KS MAS má naplánované školení za dva týdny, ale není zřejmé, jak má školení zajistit, když 
modul plně nefunguje. Pod jakými přístupy budou školit? Jsou i další nejasnosti, např. jaký bude 
postup, když skončí zaměstnanec, jak mu odebrat přístupy.  

Mgr. Petr Dušek (MMR-OSMS) – Před samotným školením je nutné MMR-OSMS o konání 
školení informovat a MMR-OSMS zajistí propůjčení školících účtů. Když MAS odejde 
zaměstnanec, oznámí to MMR-OSMS, které mu zneplatní účet.  

Mgr. František Kopecký (KS MAS Olomoucký kraj) – Dotaz, proč je problém s přiřazením rolí 
na referenčním prostředí? Mohly by být přiděleny role i dopředu bez školení, všichni by mohli 
při školení pracovat na svých účtech na referenci, pokud se školí na školicích účtech, není možno 
si vše samostatně vyzkoušet. 

Mgr. Petr Dušek (MMR-OSMS) - Některé role jsou přidělovány na základě školení, je to 
nastavené na produkci a referenci jednotně, změna podmínek pro jedno prostředí asi nebude 
možná. 
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Bod 3 - Vstupy nositelů CLLD 

Jan Florian (NS MAS) prezentoval reflexi hodnocení SCLLD, NS MAS - přehled  

o různorodosti metodického prostředí SCLLD a jejich aktualizacích, některé dokumenty byly 

schválené na poslední chvíli před vyhlášením výzvy, MAS na vše musely promptně reagovat. PRV 

má pouze 4 dokumenty, IROP celkem  8, přitom některé byly opakovaně aktualizovány. To je 

také jedním z důvodů, proč některé strategie nejsou v souladu se všemi metodickými 

dokumenty. 

Ing. Johana Benešová (MMR-ORP) reagovala na nepřesnosti v souhrnu s ohledem na 

Metodický pokyn k využití integrovaných nástrojů (MPIN). Na aktualizaci MPIN v r. 2015 

spolupracoval pan Pošmurný (NS MAS) a aktualizované znění měla NS MAS k dispozici. Hlavní 

změna spočívala ve změně struktury tabulek finančního plánu (soulad s ISKP14+), byly přidány 

milníky. Z důvodu nevyjasněných otázek v oblasti urbánních nástrojů nebylo možné aktualizaci 

MPIN dokončit v červenci 2015 před vyhlášením výzvy 1. 8. 2015, výzvu bylo nutno vyhlásit 

s ohledem k daným termínům. Proto bylo vydáno Metodické stanovisko k MPIN (31. 7. 2015) 

před vyhlášením výzvy, které bylo později beze změn převzato do aktualizace (listopad 2015), 

aktualizace se tedy CLLD již netýkala. I přes vydání Metodického stanoviska den před 

vyhlášením výzvy, bylo možné žádosti podávat až o měsíc později, k 1. 9. 2015. Výzva byla 

vyhlášena a otevřena bez indikátorů PRV (z důvodu neschválení Metodiky pro tvorbu fichí PRV). 

Vše bylo ve výzvě popsáno a takto to avizováno, vyhlášení výzvy nebylo možno déle odkládat 

s ohledem na termín vyplývající z usnesení vlády. 

Jan Florian (NS MAS)  uvedl, že některé věci jsou pro MAS pozitivní, všichni se snažili vzájemně 

a pružně komunikovat, nicméně metodických změn bylo hodně. 

Mgr. Renáta Kučerová (MPSV, ŘO OPZ) reagovala, že kritika není oprávněná. Na základě 

potřeb MAS, zjištěných na workshopech a při konzultacích, ŘO iniciativně připravuje metodické 

pomůcky. Je však složité pohybovat se ve čtyřech programech, kde prostředí jednotlivých 

programů/fondů jsou trochu odlišná. 

Ing. Lucie Chlupáčová (MZe, ŘO PRV) - Většinu pravidel a doporučení MZe většina SCLLD 

nebrala v potaz. Proběhly pro MAS workshopy s maximální snahou, aby strategie vyhověly. 

Ing. Anna Vilímová (MMR, ŘO IROP) -  Instrukce pro žadatele jsou vydávány na základě 

zkušeností, od vydání Metodiky k finančním plánům, jsou finanční plány ve strategiích 

v pořádku. Je nutné říct, co chybí, co by všem pomohlo. Prezentovat zde, co se změnilo v r. 2015 

je neefektivní. 

Mgr. František Kopecký (KS MAS Olomoucký kraj) - Často se měnily metodiky OPZ, byly 

přidány indikátory. 

Mgr. Renáta Kučerová (ŘO OPZ) - Ano, to je pravda, indikátory se přidávaly, protože nebyly 

na programu nastaveny dostatečně.  

Ing. Olga Ondráčková (KS MAS Pardubický kraj) - MAS vadí, že ve strategiích je vše nazýváno 

„chybami“ – přitom jsou to věci, které vyplývají ze změny metodik. Poškozuje jméno MAS. 
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Ing. Jiří Krist (KS MAS MSK) - Hodnocení se dostalo do velkého detailu, některé podmínky 

nebyly v době přípravy strategie známé. Kritika není ke změnám samotným ale, kdy k nim došlo, 

tj. po vyhlášení výzvy.  

NS MAS  

 Připomínky k hodnocení SCLLD - V rámci hodnocení FN+P se hodnotí, co má být 
hodnoceno ve VH a naopak. Nikdo se příliš nezabývá implementační částí. Rozpory 

v metodickém postupu ze strany jednotlivých ŘO – finanční plán, principy preferenčních 

kritérií. Trvání na velkých detailech – IROP vyžaduje detailní zdůvodnění stanovení 

hodnot indikátorů. Dlouho nefungovalo zobrazování stavu žádostí. Nedodržování lhůt 

stanovených MPIN.  

 Nedodržení nařízení č. 1303/2013, čl. 33, odst. 4 – první kolo výběru strategií má být 
ukončeno do 2 let od schválení Dohody o partnerství, což není splněno. Návrh usnesení 

ke schválení strategií z 1. výzvy do konce roku 2016.  

Dále není naplňován čl. 35, odst. 1, písm. a) o podpoře CLLD - nákladech na přípravné 

podpůrné činnosti. Není dodržováno usnesení vlády ČR č. 682 z 27. 8. 2014 k MPIN 

vhledem k nedodržování lhůt. 

Ing. Andrea Daňková (MMR-ORP) – reagovala na připomínku k nařízení č. 1303/2013, čl. 33, 

odst. 4, stanovisko MMR-ORP je takové, že byla ukončena 1. výzva, resp. příjem žádostí, lhůta 

dvou let byla dodržena.   

Ing. Jiří Krist (KS MAS MSK) - Výklady nařízení mohou být různé, ale existuje riziko, že výklad 

EK bude jiný a nebude EK zajímat, jaký byl pohled MAS, resp. MMR.  Návrh usnesení vede 

k tomu, aby se eliminovalo toto riziko a výběr strategií byl ukončen alespoň do konce roku. 

Jan Florian (NS MAS) - K situaci v EU - téměř všichni již mají schválené strategie, viz 

prezentovaný průzkum „ELARD“ (European LEADER Association for Rural Development).  

Ing. Andrea Daňková (MMR-ORP) reagovala – např. Chorvaté je před dvěma měsíci schválené 

ještě neměli. V jiných zemích mají méně strategií, zapojeno je méně programů s nižší alokací. 

Jan Florian (NS MAS) komentoval dopad zpoždění hodnocení SCLLD - zpoždění zahájení 

implementace, vynucené změny finančních plánů, obtížné plnění nastavených milníků, finanční 

problémy MAS. Zásadními problémy jsou nefunkčnost CSSF14+ pro zajištění administrace výzev 

MAS a hodnocení projektů, neproškolení pracovníci MAS.  

 Návrh opatření - jednotné požadavky na interní postupy MAS napříč ŘO, jednotný 
přístup ŘO k preferenčním kritériím, plnění milníků, studie proveditelnosti, 

podnikatelský plán. 

 Vyjádření vedení MMR ke kvalitě SCLLD – paní ministryně se o MAS a kvalitě SCLLD 

nevyjadřuje dobře, v tomto směru by mělo MMR vystupovat uvážlivěji. MAS se negativně 

vyjadřují pouze v rámci platforem a vzájemných jednání, nekritizují veřejně v médiích. 

Ing. Andrea Daňková (MMR-ORP) – Články vyšly, ale od p. ministryně byly publikovány i 

pozitivní články, např. v Kladenském deníku (29. 7. 2016). 

Návrhy usnesení NSK předložené ze strany NS MAS:  
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1. Stav hodnocení strategií CLLD 

2. Konstruktivní spolupráce (např. pozitivnější vyjádření ministryně) 

3. Hodnocení SCLLD (dokončit 1. kolo hodnocení strategií do konce roku 2016) 

4. Zahájení implementace SCLLD 

5. Proces změn SCLLD 

6. Plnění usnesení vlády ČR (z 27. 8. 2014) 

Ing. Andrea Daňková (MMR-ORP) doplnila, že i MMR má připravené usnesení ke schváleným 

strategiím, které NSK bere v souladu s MPIN na vědomí. K prodloužení 2. výzvy – výzva bude 

prodloužena do konce roku 2016. Zda je reálné schválit strategie podané v 1. výzvě do konce 

roku 2016 – zde požádala o vyjádření také ŘO. 

Ing. Anna Vilímová (ŘO IROP) navrhla doplnění usnesení - Výzva k MAS k větší snaze při 

úpravách žádostí (někdy jsou MAS vyzývány třikrát ke stejné opravě). 

Ing. Lucie  Chlupáčová (ŘO PRV) souhlasila, že některé žádosti se vracejí až třikrát. Dochází ke 

zpoždění, ale ŘO dělá vše proto, aby hodnocení urychlil. Do prosince by se to mohlo stihnout. 

Mgr. Renáta Kučerová (ŘO OP Z) - ŘO OPZ hodnotí ve stanovených lhůtách, připomínky jsou 

vstřícné. Záleží, kdy opravené strategie přijdou zpět a kolikrát se hodnocení bude opakovat. 

Ing. Andrea Daňková (MMR-ORP) - MMR-ORP udělá vše pro rychlé hodnocení, ale zavázat se 

k tomuto termínu nemůže. 

Mgr. Radek Tvrdík (KS MAS Středočeský kraj) doplnil, že cílem jsou realizované projekty 

a ne kvalitně napsané strategie. Kvalitní strategie ještě negarantuje realizaci kvalitních projektů. 

 

Bod 4 - Vstupy řídicích orgánů 

Mgr. Lucie Chlupáčová (ŘO PRV) - PRV má zpoždění, snaha je vše vypravovat včas, na vyžádání 

posílá hodnocení neoficiálně dříve. Některé strategie vrací již dvakrát (cca 50), to zdvojnásobuje 

práci a zpomaluje postup. MAS mohou prostřednictvím portálu Farmáře připravovat své Fiche, 

včetně preferenčních kritérií. Ke strategiím prosí o vypracování změnových listů se shrnutím 

provedených změn, je možné provést změny nad rámec požadavků ŘO, ale vždy po dohodě s ŘO 

a vše oznámit. 

Na dotazy ŘO PRV odpovídá co nejrychleji, někdy je to lepší telefonicky. Reaguje na konkrétní 

dotazy, nekontroluje například celý finanční plán. Připravuje aktualizaci pravidel pro operaci 19, 

již diskutováno s NS MAS. 

Mgr. Gustav Charouzek (KS MAS Vysočina) upozornil na problémy s nastavením principů 

preferenčních kritérií a kritérií.   

Mgr. Lucie Chlupáčová (ŘO PRV) se dotázala, který konkrétní princip byl problematický. 

Některé principy jsou velmi obecné, jde o bližší specifikaci, nutno zaslat konkrétní dotaz. 

Ing. Barbora Holková (ŘO OP ŽP) - Věcným hodnocení prochází  

32 strategií z celkového počtu 51 způsobilých, 6 způsobilých MAS nevyužilo možnost čerpat 
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z OPŽP. Výsledek hodnocení v 1. kole je většinou „Ano s výhradou“, výhrady se zpravidla týkají 

indikátorů, při doplnění žádosti je možné provést rozšíření aktivit na základě aktualizovaných 

podmínek (výsadby). Zpoždění hodnocení strategií nemá doposud vliv na  milníky 

programového rámce OPŽP s ohledem k plánovanému vyhlášení výzev v lednu 2017 

(kontinuální výzvy). Výzvy budou vyhlášeny na delší dobu - do konce r. 2019. 

V polovině září 2016 bylo zahájeno první střednědobé hodnocení OPŽP, jehož cílem je mj. ověřit 

relevanci nastavení podpory pro cílové skupiny, a tak i nastavení integrovaných nástrojů v OPŽP, 

resp. výběr aktivit. Hodnotitel byl upozorněn na diskuzi ohledně nastavení CLLD, hodnocení 

přinese nezávislý názor, zda je nastavení aktivit relevantní, žádoucí a efektivní, výsledky budou 

prezentovány na jednání MV OPŽP. Pravděpodobně budou s žádostí o spolupráci osloveni 

rovněž zástupci NS MAS, případně vybraných MAS. První návrh bude k dispozici Řídicímu 

orgánu do konce roku 2016, další verze bude k dispozici v březnu 2017, závěrečná zpráva bude 

předložena v květnu na jednání MV. 

Mgr. Renáta Kučerová (ŘO OP Z) - Výzva je již otevřená, zatím bez využití, otevřeni 

konzultacím o výzvách MAS. Připravují se workshopy k hodnocení projektů. Připravuje se 

aktualizace výzvy, zřejmě v říjnu, aktualizace se bude týkat především oblasti sociálního 

podnikání. 

Jana Kuthanová (KS MAS Královéhradecký kraj) vyjádřila velkou spokojenost s přístupem 

MPSV,  z programu byly obavy, ale ŘO opravdu hodně pomáhá. 

Ing. Andrea Daňková (MMR-ORP) – podpořila poděkování MPSV, i ostatní ŘO pracují výborně, 

ale MPSV patří zvláštní dík. Jejich přístup je velice aktivní včetně nabídky školení MAS na výzvy 

a spolupráce při testování. 

Ing. Anna Vilímová (ŘO IROP) - V nejbližší době plánuje ŘO IROP vyhlášení výzvy k  

4.1 Kulturní památky. Harmonogram na stránkách programu, viz 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy. Nutno připomenout, že pro všechny je 

závazný programový dokument, jak jej schválila Evropská komise. Snaha o zjednodušení, ŘO 

IROP uvítá návrhy NS MAS. 

Shrnutí plánovaných aktualizací metodických dokumentů IROP:  

 Revize Operačního manuálu IROP 1.3 k 19. 9. 2016 

 Revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 1.6 k 27. 9. 2016 

 Osnova interních postupů MAS – ŘO IROP do 20. 10. doplní a předá NS MAS ke 
zveřejnění. 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v 4.2 – změna podmínek způsobilosti (hodnocení „ano“, 
„ano s výhradou“ v první vlně věcného hodnocení), MAS si musí uvědomit, že je zde 

riziko vracení dotace při neschválení strategie. 

Ing. Jiří Krist (KS MAS MSK) - Shrnutí změn zaměření IROP od počátku přípravy strategií – 

památky, zdravotnictví vypadly; IZS – nešťastná příloha číslo 5, nesmyslné vymezení oblastí; 

sociální podniky – vysoké požadavky hodnotitelů, MAS asi toto opatření nevyužijí;  

školy – podmínka bezbariérovosti je nereálná; přechody – pokud bude povinné budovat 

audiovizuální signalizaci, nikdo nebude realizovat.  Myšleno to bylo dobře – bezbariérová škola, 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy


 

Akce je pořádána/spolupořádána Národním orgánem pro koordinaci v rámci projektu:  
OPTP 2014 - 2020, položka určená pro projekt Organizační zajištění DoP CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000011, 2. etapa. 

 
13   
 

hasiči... KS MAS stále tyto věci připomínkuje, ale již není, kam se obrátit, aby se program uvolnil 

pro základní potřeby obcí do 25 tis. obyvatel. Kdo může pomoci? 

Ing. Anna Vilímová (ŘO IROP) souhlasila, že ERDF, resp. IROP, není koncipován pro malé 

projekty. Možná došlo k chybě při rozhodnutí, že se LEADER přesune z PRV do jiných OP, 

podmínky programu se tomu nepřizpůsobily, ale taková je situace. Podmínky dané 

programovým dokumentem platí pro celý program.    

Ing. Jana Šmíd Winterová (ŘO OP VVV) – Výzva k Místním akčním plánům vzdělávání -  

186 žádostí pozitivní hodnocení, 156 žádostí čeká na vydání právního aktu. Některé lhůty 

hodnocení nebyly dodrženy z důvodu technických potíží s MS2014+, prodloužení lhůty 

v některých případech bylo až o tři měsíce. Nyní hodnocení probíhá již ve lhůtách, ŘO OPVVV se 

snaží prvotní zpoždění kompenzovat zrychlením procesu ve fází vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Metodická podpora MAP – posílení kapacity na krajských pracovištích Národního 

institutu dalšího vzdělávání (NIDV), do konce října proběhnou semináře pro žadatele ve všech 

krajích. 

Mgr. František Kopecký (KS MAS Olomouc) – Dotaz k financování – žádost o platbu je možné 

podat až po třech měsících po zálohové platbě při podání zprávy o realizaci?  

Ing. Jana Šmíd Winterová (ŘO OP VVV) – Při vyčerpání zálohové platby je možné po dohodě 

s projektovým manažerem OP VVV podat mimořádnou žádost o platbu dříve. 

Ing. Andrea Daňková (MMR-ORP) představila usnesení za MMR (1/Schválené SCLLD, 

2/Informace o aktuálním stavu implementace nástroje CLLD), návrhy usnesení, které se 

překrývají s návrhy NS MAS, budou sladěny).  

Závěrem připomněla významnou koordinační a metodickou roli Platformy k CLLD (Operativní 

pracovní skupina pro CLLD při Komoře CLLD NSK) ve které má NS MAS své zástupce, 

prostřednictvím NS MAS můžete tlumočit své požadavky, dotazy, Platforma se schází pravidelně 

jednou měsíčně. MMR-ORP považuje CLLD  za nástroj, který by měl přinést dlouhodobou 

podporu pro venkov, dlouhodobý rozvoj.  

 

Úkoly z jednání: 

MMR – ORP připravuje publikaci k CLLD (řada k integrovaným nástrojům) – diskuze o obsahu, 
účelu a využití publikace. Zaslat podkladové materiály k publikaci za jednotlivé kraje do 14. 
10. 2016 RNDr., Ph.D. Richardu Nikischerovi, MMR-ORP. 
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Zasedání komory regionální 
Datum zahájení:  5. 10. 2016  

Čas zahájení:   13:30 

Čas ukončení:   17:05 

 

Program 

1. Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci územní dimenze 

2. Aktualizace RAP 

 Představení souhrnných výstupů 

 Využití RAP 

3. Územní dimenze v jednotlivých OP 

 Aktuální stav přípravy harmonogramu výzev s důrazem na výzvy s ÚD mimo IN 

 Reakce na výstupy z aktualizace RAP 

4. Reakce řídicích orgánů na podněty RSK 

5. Dobrá praxe spolupráce řídicích orgánů a RSK 

6. Různé 

 

Ing. David Koppitz (MMR-ORP) na úvod jednání omluvil neúčast předsedkyně NSK Kláry 

Dostálové. Územní dimenze a městská agenda by měly být základem pro nastavení kohezní 

politiky pro příští programové období. V roce 2017 budou zahájeny práce na nové Strategii 

regionálního rozvoje ČR 2021+. Roste kvalita i validita regionálních akčních plánů, je potřeba se 

zaměřit na jejich využití s maximálním přínosem pro všechny strany. Proběhnuvší spolupráce 

s ŘO IROP a OP Z – mapování abkap, bariér čerpání apod. Web územní dimenze – obsahuje 

aktuální informace a další podstatné údaje. MMR se účastní pravidelně zasedání RSK. 

 

Bod 1 – Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci územní dimenze 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová (MMR-ORP) – Řada z těchto aktivit byla zmíněna již 

v úvodu jednání Davidem Koppitzem. Web územní dimenze - budou prezentovány průběžné 

informace o čerpání ESI fondů, byly zveřejněny aktualizované RAP, probíhá předávání 

strategických rámců MAP, pro RSK jsou na extranetu webu územní dimenze (neveřejná část 

webu) seznamy členů platforem operačních programů pro intenzivnější spolupráci. Předběžné 

výstupy z pracovních verzí aktualizovaných RAP byly předány řídicím orgánům. RSK jsou 

využívány pro sběr informací také dalšími subjekty – Agentura pro sociální začleňování či 

Ministerstvo zemědělství. Data z MS14+ poskytuje MMR sekretariátům RSK v měsíčním 

intervalu. 

 

Bod 2 – Aktualizace RAP 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová (MMR-ORP) – V průběhu aktualizace se jen těžko 

získávaly informace od zástupců podnikatelského sektoru. Seznam vytipovaných témat, která 

nejsou financovatelná z ESI fondů či národních zdrojů, byl předán příslušným resortům, které na 
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něj budou reagovat. Základní výstupy aktualizovaných RAP: mapování potřeb dle specifických 

cílů operačních programů (viz příloha 3). 

Ing. Dan Jiránek (SMO ČR) doporučil zvážit možnosti využití i dalších zdrojů – Norské či 

Švýcarské fondy. 

Mgr. Michael Otta (RSK Libereckého kraje) – Jaký je stav revize Strategie regionálního rozvoje 

(SRR)? 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová (MMR-ORP) – MMR směřuje k nové SRR, pro niž má velké 

množství podnětů včetně typologie území. 

Mgr. Michael Otta (RSK Libereckého kraje) – Bylo by možné vypracovat standardizovaný 

převodník, který by zajistil jednotnost při určování vazeb mezi aktivitami RAP a aktivitami AP 

SRR? 

Ing. David Koppitz (MMR-ORP) – Vytvoření nabídky aktivit, ze které by RSK vybíraly, by mohlo 

být bráno jako zásah do autonomie RSK. Prozatím v tomto není jasno, bude dále řešeno. Typizaci 

aktivit předpokládáme na půdorysu budoucí SRR. 

 

Bod 3 – Územní dimenze v jednotlivých OP 

Mgr. Michal Kokeš (ŘO OP D) – Na začátek 2017 se posouvají některé výzvy z roku 2016. 

Modernizace plavidel (Labská vodní cesta) – s EK se vyjednává zvýšení míry podpory až na  

85 %, podmínkou je schválení státní koncepce vodní dopravy. Program infrastruktury pro 

alternativní paliva – ve stádiu dokončování notifikace, předpoklad vyhlášení výzev v  

1. Q 2017 s alokací přibližně 0,5 mld. Kč, EK požaduje vázat na síť TEN-T, jedná se o možnosti 

financování i mimo tuto síť. Železniční kolejová vozidla – podoba výzev bude řešena na úrovni 

vlády v období po krajských volbách. Výstavba a modernizace veřejných přístavů – opět vazba 

na Labskou vodní cestu, výzva přibližně v polovině 2017 s alokací 0,5 mld. Kč. Překladiště 

kombinované nákladní dopravy – výzva v polovině 2017, alokace zatím stanovena pouze 

orientačně, bude se odvíjet od výsledku první výzvy končící v říjnu.  

Výstupy z RAP - V regionech silně vnímána infrastruktura, která je spravována státem, ohledně 

stavu přípravy projektů komunikují především s ŘSD či SŽDC. Překvapivě nižší alokace pro 

železniční kolejová vozidla v RAP, než je proklamováno kraji, záleží zřejmě na časovém 

horizontu.  SC 1.4 – alokace rozdělena mezi ITI a IPRÚ, v RAP zatím méně. SC 1.2 – potřeba  

200 mil. Kč v Moravskoslezském kraji, specifický cíl je však vázán pouze na TEN-T. 

Budoucí využití RSK je v OP D poněkud specifický s ohledem na úzký okruh potenciálních 

příjemců. Možná spolupráce v případě větší poptávky v SC 2.3 na úrovni konkrétních 

připravovaných projektů. 

 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová (MMR-ORP) – Je možno zorganizovat schůzku se 

zpracovateli RAP, pokud ŘO bude požadovat doplňující informace. 

 

Mgr. Jelena Kriegelsteinová (RSK Karlovarského kraje) – Dotaz, zda budou zpožděné stavby 

kvůli problémům s platností EIA spuštěny na jaře 2017? 

 

Mgr. Michal Kokeš (ŘO OP D) sdělil, že nelze zaručit, že všechny stavby v tomto termínu budou 

spuštěny. Všechny stavby mají platné územní rozhodnutí, MŽP musí vydat potvrzující 
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stanovisko, že provedené EIA je dostatečné a že stavby nedoznaly změn, aby bylo nutné toto 

hodnocení opakovat.  

 

Ing. Rostislav Mazal (ŘO IROP) – Je vyhlášeno 54 výzev za 86 mld. Kč, do konce roku 2016 je 

plánováno vyhlásit ještě 17 výzev, přijato je přibližně 2 000 projektů za 35 mld. Kč. 

Harmonogram výzev na rok 2017 je od června schválený a je na webu IROP. Dochází však ještě 

ke změnám (např. posun výzev pro IN, sociální bydlení). V tomto týdnu vyhlašuje IROP poslední 

prozatím nevyhlášenou aktivitu – celoživotní a neformální vzdělávání. Bylo dosaženo dílčího 

zrychlení a zjednodušení procesu hodnocení – úpravy některých kritérií na opravitelná  

a neopravitelná, projekty tedy nebudou zamítány na základě drobných nedostatků, které bude 

možno opravit.  

Budoucí využití RSK a RAP - V souvislosti s analýzou absorpční kapacity území, která se chystá 

na jaře 2017, bude upřesněno, jaké vstupy ŘO uvítá. Bude se jednat především o výzvy, kde je 

absorpční kapacita prozatím nedostatečná. Kyberbezpečnost jako jedno z témat uvedených 

v RAP pro národní dotační tituly je možné financovat z IROP (ca 1,5 mld. Kč). 

 

Mgr. Jiří Kinský (ŘO OP Z) – Ve výzvách je vyhlášeno již 80 % alokace programu, v právních 

aktech 43 %. Prostor pro ovlivňování výzev není tedy velký. Harmonogram výzev 2017 je již 

schválený, je zveřejněn na webu programu, počet vyhlašovaných výzev oproti předchozím 

rokům bude menší – 17 výzev s alokací 5 mld. Kč. (2 mld. Kč – rovnost žen a mužů – podpora 

dětských skupin a dětských klubů, PO 2 – další výzva na koordinovaný přístup k sociálně 

vyloučeným lokalitám, sociální podnikání, pobytové služby, PO 3 – výzva na sociální inovace, PO 

4 – inovace ve veřejné správě). Vyhlášena celá alokace u IP 1.4 Modernizace trhu práce, 1.5 

Iniciativa zaměstnanosti mládeže a 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj.  

Využití RSK a RAP - Na jednání různých platforem OP bylo projednáváno mapování absorpční 

kapacity ze strany RSK. Struktura informací však umožnovala pouze omezené využití pro 

plánování výzev. ŘO by uvítal především informace o tom, jaké aktivity v území chybí a které 

nejsou pokryty ve stávajících výzvách – co nejkonkrétnější návrhy a doporučení co realizovat 

mimo investiční priority, kde již byla vyhlášena celá alokace. 

Mgr. Jelena Kriegelsteinová (RSK Karlovarského kraje) – Bude možné změnit program 

v souvislosti s výkonnostní rezervou a dodáním konkrétních informací z území, např. okruh 

oprávněných žadatelů? 

Mgr. Jiří Kinský (ŘO OP Z) – Konkrétní návrhy jsou vítány. Program je nastaven poměrně 

flexibilně, ŘO si není vědom, že by docházelo k nějakému omezení, možná na úrovni výzev. 

Rozdělení výkonnostní rezervy bude řešeno až po jejím získání. 

RNDr. Iveta Fryšová, PhD. (RSK Kraje Vysočina) – V některých výzvách jsou příjemci pouze 

kraje a nikoliv již jejich příspěvkové organizace, podněty byly řídicímu orgánu předány. 

Mgr. Jiří Kinský (ŘO OP Z) – Podněty jsou řešeny na programových partnerstvích, nelze však 

očekávat, že budou automaticky akceptovány. 

Ing. Ferdinand Hrdlička (ŘO OP VVV) – Vyhlášeno 24 výzev za  

49 mld. Kč. V příštích dnech bude vyhlášena výzva na koordinovaný přístup k sociálně 

vyloučeným lokalitám – inkluzivní vzdělávání. Harmonogram výzev pro rok 2017 byl 

projednáván na plánovací komisi v polovině září a byl předběžně schválen. V průběhu letních 
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měsíců byl projednán také s územními partnery. Schváleno 210 projektových žádostí o podporu 

tvorby MAP, 149 z nich má vydaný právní akt. Výzva šablony pro střední a vyšší odborné školy 

bude vyhlášena v listopadu 2016. Na základě spolupráce se zpracovateli krajských akčních plánů 

bude navýšena alokace výzvy na implementaci KAP na 700 mil. Kč. Rovněž se zvýšila alokace 

výzvy na podporu škol formou zjednodušeného finančního vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ na 

1,1 mld. Kč. Ve druhé polovině 2017 bude vyhlášena návazná výzva na tvorbu MAP, uvažuje se o 

jejím dřívějším vyhlášení. ŘO využívá data sebraná zejména v krajských a místních akčních 

plánech, z nichž vychází připravované výzvy. Poděkování sekretariátům RSK za mapování 

tvorby MAP.  

Václav Pošmurný (NA MAS) – Požádal o umožnění aktualizace strategických rámců MAP po 

3 měsících. Některé rámce již byly finalizovány a nezohledňují změny podmínek výzev IROP, 

které nastaly až následně. 

Ing. Ferdinand Hrdlička (ŘO OP V) - Lhůta zkrátit nepůjde, situace je řešena s ŘO IROP, jak 

umožnit aktualizace strategických rámců MAP i rámců pro infrastrukturu KAP z důvodu 

administrativních pochybení. 

Václav Pošmurný (NA MAS) – Jedná se o technické úpravy - některé projekty, např. z oblasti IT, 

nebyly zahrnuty, protože neměly vazbu na IROP, ale v území tento požadavek je. 

Ing. Ferdinand Hrdlička (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) – Tohoto faktu si je ŘO vědom. 

Území se mylně domnívá, že technické vybavení nelze financovat z OP VVV. V rámci každé výzvy 

to však ve vztahu k realizaci aktivit projektu lze, včetně nákupu počítačů i dalších IT zařízení. 

Ing. Rostislav Mazal (IROP) – Existuje možné riziko úprav již předložených či schválených 

projektů nebo jejich vypuštění, což by znamenalo, že nesplňuje podmínky a byl by zastaven i ve 

fázi realizace. 

Václav Pošmurný (NA MAS) – Jedná se o stavební projekty do IROP, které vyžadují určité 

technologické změny učebny (rozvody apod.), které zatím byly mimo rámce a nyní je potřeba je 

doplnit. 

Mgr. Jelena Kriegelsteinová (RSK Karlovarského kraje) – Je stanoven termín avizovaného 

jednání, kde by měla být záležitost aktualizace rámců řešena. Bude vyžadováno opětovné 

schválení pracovní skupinou? 

Ing. Ferdinand Hrdlička (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) – Neformální jednání již probíhají, 

finální stanovisko bude zveřejněno 14. 10. 2016. V žádném případě však nebude možné přidávat 

nové projektové záměry do rámců pro infrastrukturu. 

Na základě podnětů Ing. Pavla Kalivody (RSK Pardubického kraje) k rámcům proběhne 

separé jednání s ŘO IROP. 

Ing. Jan Návara (RSK Jihočeského kraje) – Jaký je harmonogram výzvy OP VVV pro kraje? 

Ing. Ferdinand Hrdlička (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) - Výzva bude vyhlášena 

pravděpodobně v březnu 2017, bude průběžná a uzavření se předpokládá v prosinci 2017. 

Výzva je připravována v úzké spolupráci s kraji. Na dalším jednání 7. 11. by měla být známa 

téměř finální podoba výzvy. Schválení výzvy je plánováno na prosincovém monitorovacím 

výboru. 

Ing. Barbora Holková (OP Životní prostředí) – V roce 2017 je v plánu vyhlásit 30 výzev 

s alokací přes 17 mld. Kč, v čemž nejsou započítány výzvy pro integrované nástroje. Budou 

vyhlášeny výzvy ve všech specifických cílech kromě SC 2.2 a 3.5. V SC 2.2 je již alokace 

vyčerpána. Sice dojde k jejímu navýšení po schválení EK, ale bude vyčerpáno prostřednictvím již 
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předložených projektů v zásobníku. V rámci územní dimenze jsou podstatné kotlíkové dotace, 

nová výzva bude dříve než bylo původně uvedeno ve střednědobém harmonogramu (v 1.Q 

2017). Nyní se vyhodnocuje první výzva,  

do čehož jsou zapojeny i kraje. Byla zahájena první střednědobá evaluace programu, ve které 

bude zhodnoceno také nastavení nástroje CLLD. Závěrečná zpráva z evaluace bude zpracována 

do března 2017. Reakce na výstupy RAP: reflektují poptávku po SC 1.1, ve kterém by mělo dojít k 

navýšení alokace; překvapivě se projevuje také vysoká poptávka po SC 5.1, kterou ŘO zatím 

neeviduje a uvítal by  detailnější informace. Potřeba získat informace z území u SC 1.3 s využitím 

spolupráce s RSK. Ideálně na úrovni konkrétních projektových záměrů s časovým určením a 

rovněž podněty k možným bariérám čerpání. Podrobnější popis požadavků bude na RSK zaslán. 

Mgr. Michael Otta (RSK Libereckého kraje) – Jak bude 2. výzva na kotlíkové dotace 

nastavena? 

Ing. Barbora Holková (ŘO OP ŽP) – Výzva bude opět průběžná a je zvažován podnět AK ČR, 

aby příjem projektových žádostí jednotlivých krajů byl rozprostřen do delšího časového období 

a aby projekty byly hodnoceny ve vlnách. 

RNDr. Iveta Fryšová, PhD. (RKS Kraje Vysočina) – Kdy ŘO vydá dodatky pro kraje, které 

požádaly o navýšení alokace v první výzvě na kotlíkové dotace? Hrozí souběh s druhou výzvou. 

Ing. Barbora Holková (ŘO OP ŽP) – ŘO a ZS řeší v této souvislosti komplikace způsobené 

monitorovacím systémem a přenosy mezi jednotlivými systémy. Realizace plateb a vydávání 

změnových RoPD je prioritou a intenzivně se řeší.  

 

Bod 4 – Reakce řídicích orgánů na podněty RSK 

Viz příloha zápisu č. 5. 

Ing. Ferdinand Hrdlička (ŘO OP VVV) – Koordinace výzev na investiční a neinvestiční projekty 

již probíhá v rámci jednání s příslušnými řídicími orgány i na platformách pro výzvy. Rovněž 

koordinace v rámci KPSVL probíhá společně s ŘO IROP a OP Zaměstnanost. Podpora technického 

a přírodovědného vzdělávání, i nadále bude podporováno ve výzvách Implementace KAP a 

Implementace MAP.  

Ing. David Mareček (RSK Zlínského kraje) – U projektu Smart Akcelerátor podaného 

v prosinci stále nemá Zlínský kraj rozhodnutí.  

Ing. Ferdinand Hrdlička (ŘO OP VVV) – Požádal o písemné zaslání tohoto podnětu. 

Mgr. Jiří Kinský (ŘO OP Z) – Koordinace časová i obsahová je řešena ve spolupráci s ostatními 

řídicími orgány na příslušných platformách. Zásadní nedostatek není řídicímu orgánu znám. 

Ing. Rostislav Mazal (ŘO IROP) – Koordinace s ostatními OP probíhá. K posunům výzev 

z důvodů snahy naplnit milníky a dosáhnout na výkonnostní rezervu nedojde. Dřívější vyhlášení 

výzvy SC 1.1 bude zváženo. Okruh způsobilosti výdajů – není cílem platit veškeré výdaje, 

obzvláště ve výzvách, kde je převis poptávky nad nabídkou, ve kterých se ŘO zaměřuje na 

stěžejní investice, nikoliv např. provozní výdaje. 
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Mgr. Michal Kokeš (ŘO OP D) – Žádný konkrétní dotaz ŘO neobdržel. Informovanost je 

zajištěna dostatečně, pouze úzký okruh příjemců lze řešit prakticky individuálně. Doba trvání 

výzev – výzvy ŘO vyhlašuje kontinuální v dostatečné délce, např. výzvy podmíněné zpracováním 

SUMP/SUMF. 

 

Bod 5 – Dobrá praxe spolupráce řídicích orgánů a RSK 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová (MMR-ORP) – Vzájemná spolupráce ŘO s RSK – 

informace z území, řešení podnětů. Je potřeba zlepšit využívání zástupců územních partnerů 

v platformách operačních programů. 

Ing. Rostislav Mazal (ŘO IROP) – Významná pomoc RSK při mapování absorpční kapacity, ŘO 

by ocenil větší detail. 

Mgr. Jelena Kriegelsteinová (RSK Karlovarského kraje) – Významné zlepšení činnosti 

krajské pobočky CRR, na dalším postupu je potřeba dále pracovat. Pochvala přístupu OP VVV 

v další fázi schvalování projektu Smart Akcelerátor. 

RNDr.  Zita Kučerová, Ph.D. (RSK Královéhradeckého kraje) – Role RSK se naplňuje stále 

více zejména v oblasti budování partnerství a síťování jak směrem do území, tak i směrem 

k národní úrovni. Konkrétně se uplatnilo v oblasti sociálního podnikání či chytrých přístupů. 

Mgr. Michael Otta (RSK Libereckého kraje) – Osvědčila se setkání sekretariátů RSK – 

komunikace jak s MMR a řídicími orgány, tak i mezi jednotlivými RSK ,mj. jako zdroj inspirace. 

Prostor pro zlepšení v oblasti marketingu dobré praxe – konkrétní případy na webu územní 

dimenze.  

Ing. Rostislav Mazal (ŘO IROP) – Na tomto webu by se dal prezentovat také průběh čerpání 

s územním průmětem.  

Mgr. Michael Otta (RSK Libereckého kraje) – Jako jedno z bílých míst je v RAP identifikována 

oblast cestovního ruchu, je pravda, že program dosud nebyl vyhlášen? 

Ing. David Koppitz (MMR-ORP) – Vyhlášen prozatím nebyl, program je odeslán na Ministerstvo 

financí. Za MMR je program připraven a byl poměrně detailně konzultován také s kraji. Nejzazší 

termín vyhlášení je 30. 11. 2016. 

RNDr. Iveta Fryšová, PhD. (RKS Kraje Vysočina) – Osvědčilo se zvát zástupce řídicích orgánů 

přímo na jednání RSK nebo na její pracovní skupiny, což je pozitivně vnímáno členy RSK. Po 

vyhlášení výzev jsou v některých případech organizovány semináře pro žadatele ve spolupráci 

s řídicími orgány. Jako špatnou praxi lze uvést určitou skepsi při předkládání podnětů řídicím 

orgánům, které často nebývají zohledňovány. 

 

Bod 6 – Různé 

Ing. Radim Sršeň, PhD. (SMS ČR) – Bylo by možné přijmout usnesení k marketingu dobré 

praxe? SMS plánuje školení svých zástupců v RSK a zřízení sítě krajských tajemníků, kde by 

příklady dobré praxe využilo. 
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Ing. David Koppitz (MMR) – Potřeba nového usnesení bude zvážena s ohledem na přesné znění 

již přijatého usnesení na předchozích zasedáních NSK. 

Ing. Jan Návara (RSK Jihočeského kraje) – Návrh doplnit usnesení využití RAP směrem 

k národním dotačním titulům. 

Ing. David Koppitz (MMR) – Bude doplněno. 
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Plenární zasedání 
Datum zahájení: 6. 10. 2016  

Čas zahájení: 9:30 

Čas ukončení: 13:33  

 

A Průběh zasedání 

Mgr. Zdeněk Semorád (náměstek pro řízení sekce evropských programů MMR (NM 

MMR)), zahájil plenární zasedání 5. Národní stálé konference. Představil její program a 

poděkoval všem za zaslané příspěvky na program plenárního zasedání. 

 

 

Bod 1 – Kontrola usnesení ze 4. zasedání NSK 

 

Ing. David Koppitz (ředitel odboru regionální politiky MMR (MMR-ORP))na úvod jednání 

omluvil neúčast předsedkyně NSK Kláry Dostálové a informoval plénum o plnění usnesení 

přijatých na 4. Národní stálé konferenci konané 29. 4. 2016. Většina usnesení byla naplněna a 

jejich plnění je součástí zápisu. Vybraná usnesení byla vzhledem k jejich nedostatečnému plnění 

zopakována. 

 

 

Bod 2 - Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK 

 

Ing. David Koppitz (MMR-ORP) zprostředkoval plénu průběh jednání a závěry Komory 

regionální. Na jednání byly představeny metodické a koordinační metody předešlého období. 

Dobrou praxí je komunikace mezi jednotlivými sekretariáty RSK a jednání každých 14 dnů. 

Pozitivně byl hodnocen také web www.uzemnidimenze.cz. Dle podnětu Libereckého kraje by 

měla být posílena část věnovaná příkladům dobré praxe. Hlavním tématem pak bylo využití 

regionálních akčních plánů. Většina RAP byla schválena v září 2016, nicméně v souvislosti 

s běžícím procesem se objevují bílá místa, která nejsou pokryta finančními prostředky 

z evropských strukturálních fondů. Ta jsou podkladem pro vyjednávání MMR o národních 

dotačních titulech. Jednotlivé ŘO představily možnosti využití RSK pro hlubší analýzu absorpční 

kapacity jejich OP a představily harmonogramy výzev s územní dimenzí. Na základě podnětů 

RSK vypořádaly ŘO hlavní vnímané oblasti bariér čerpání ve vyhlašovaných i budoucích 

výzvách.    

Na závěr požádal o schválení navrhovaných usnesení č. NSK 17/2016 – NSK 24/2016. 

Všechna usnesení byla přijata 

 

Ing. Andrea Daňková (MMR-ORP) informovala o průběhu jednání a závěrech Komory CLLD. 

Představeny byly metodické a koordinační aktivity MMR-ORP. Byly prodiskutovány podněty 

RSK a zejména problémy v procesu hodnocení strategií. Hlavními podněty byly: požadavek na 

objektivní hodnocení; prodlužování lhůt ze strany žadatelů v části formálních náležitostí; 

http://www.uzemnidimenze.cz/
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možnost konzultace v obou fázích hodnocení strategií; forma vypořádání připomínek; 

administrace změn strategie (podstatné a nepodstatné změny); stav administrace žádostí o 

podporu. Také MAS byly upozorněny na prodlužování lhůt na jejich straně a na trvající 

požadavky na kvalitu SCLLD. V rámci první výzvy bylo zaregistrováno 165 žádostí – 120 žádostí 

bylo předáno řídícím orgánům, ostatní jsou přepracovávány žadateli;  

10 žádostí má ukončenou administraci; 4 žádosti jsou schváleny. Ve druhé výzvě bylo podáno  

16 žádostí, formálním hodnocením prošlo již 15 žádostí. Druhá výzva bude prodloužena. Dlouhá 

diskuze byla věnována funkčnosti a chybovosti MS2014+. 

Na závěr své informace požádala plénum o schválení usnesení č. NSK 25/2016 - NSK 31/2016. 

Všechna usnesení byla na základě doplnění ze strany členů NSK přijata 

 

Mgr. František Kubeš (MMR-ORP) shrnul jednání komory ITI a IPRÚ. Na komoře byl 

představen aktuální stav přípravy a implementace urbánních integrovaných nástrojů (ITI a 

IPRÚ), schváleno k 5. 10. 2016 bylo 8 ze 13 integrovaných strategií.  Odbor regionální politiky 

koordinuje zapojení do dvou partnerství v rámci Městské agendy pro EU, a to do kvality ovzduší 

(MMR – odbor regionální politiky, MŽP, statutární město Ostrava) a bydlení (MMR - odbor 

regionální politiky a odbor politiky bydlení, statutární město Brno). Připravuje se spuštění 

dalších 4 partnerství (circulární ekonomika, digitální změna, mobilita, dovednosti a kvalifikace 

pro rozvoj místní politiky). MMR je spolu s Karlsruhe koordinátorem partnerství k mobilitě. 

Informoval o OP URBACT III, kde je zapojeno 7 měst v 8 projektech. V první polovině roku 2017 

proběhne aktualizace Zásad urbánní politiky. V současné době se připravují semináře o 

konceptu Smart Cities, o metodice zmenšujících se města, o metodice na měření územních 

dopadů jednotlivých projektů. Bude vydáno metodické stanovisko č. 4 MPINu pro využití 

integrovaných nástrojů.  

Následně požádal plenární zasedání o schválení usnesení č. NSK 32/2016 - NSK 39/2016.  

Všechna usnesení byla přijata.  

 

Bod 3 – Krajské a místní akční plány 

 

Mgr. Ferdinand Hrdlička (ŘO OP VVV) shrnul aktuální stav výzev na krajské a místní akční 

plány. V rámci KAP je schváleno všech 14 žádostí o podporu, na 11 již bylo vydáno rozhodnutí. 

V rámci MAP bylo předloženo a schváleno 210 žádostí o podporu; na 154 žádostí bylo vydáno 

rozhodnutí. V současné době probíhá zasílání zálohových plateb. Všechny lhůty ze strany ŘO 

byly dodrženy. Apeloval na urychlené předložení žádostí prostřednictvím MAS, u těch, které tak 

ještě neučinily (zejména hl. m. Praha). Rychlost hodnocení bude souviset s počtem předložených 

žádostí. ŘO vydal vzorový strategický rámec MAP, včetně metodického doporučení a metodický 

list č. 5 pro infrastrukturu. Do 14. října 2016 bude zveřejněno, jakým způsobem bude docházet 

k nápravě u rámců pro infrastrukturu a strategických rámců MAP. ŘO připravuje 2 výzvy pro 

aktivity škol. První výzva pro střední a vyšší odborné školy bude vyhlášena v listopadu 2016 

s alokací 1,1 mld. Kč. Druhá výzva pro implementaci KAP I bude vyhlášena v roce 2017 s alokací 

700 mil. Kč. Ve druhé polovině 2017 je plánována výzva na implementaci MAP. 
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Bod 4 - Vystoupení řídících orgánů (harmonogram výzev, informovanost žadatelů) 

 

Mgr. Kateřina Neveselá (ředitelka odboru MMR - Odbor řízení a koordinace fondů EU) 

informovala o způsobu komunikace se žadateli. Harmonogram výzev je připravován rok 

dopředu a projednává se na příslušných platformách. Harmonogram byl projednán oponentní 

skupinou a nebude měněn. Úpravy jsou tedy přípustné pouze při řádném odůvodnění. 

Informovanost žadatelů je dostatečná, nicméně plánují se doplňující semináře, uvítá jakékoli 

podněty na zlepšení. 

 

Ing. Rostislav Mazal (ŘO IROP) informoval o aktuálním stavu v IROP. Prezentace je přílohou 

tohoto zápisu.  

 

Mgr. Michal Kokeš (ŘO OP D) informoval, že část výzev se přesouvá na rok 2017 (modernizace 

plavidel EVD s alokací 100 mil Kč; SC2.2 rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva s alokací 

500 mil. Kč). V roce 2017 budou vyhlášeny výzvy ve SC 1.3 a SC 2.3. S příjemci – městy 

komunikuje ŘO OP D průběžně, zejména prostřednictvím konzultací. Pro ostatní pořádá také 

semináře. 

 

Mgr. Jiří Kinský (ŘO OP Z) uvedl, že ve vyhlášených výzvách je již 80% finanční alokace. 

Vyjednávání s Evropskou komisí ohledně jednotkových nákladů (dětské skupiny; vzdělávání 

zaměstnanců ve firmách) bylo ukončeno. V roce 2017 vyhlásí 17 výzev za cca 5 mld. Kč. 

V investičních aktivitách 1.4, 2.3 (CLLD) byly již pokryty celé finanční alokace. Pro sdílení 

informací využívají standardní nástroje (internetové stránky) a speciální forum ESF, které je již 

osvědčeným nástrojem pro zodpovídání dotazů žadatelům i příjemcům. Na podněty reagují 

průběžně. Organizují semináře, konzultace a speciální semináře. 

 

Ing. Barbora Holková (ŘO OP ŽP) uvedla, že v roce 2017 bude vyhlášeno 30 výzev 

(individuální projekty) za cca 17 mld. Kč a 12 výzev pro integrované nástroje. Pro informování 

využívají internetové stránky, zelenou linku, časopis Zelená linka, dále jsou realizovány 

konzultace se žadateli a jako specifická aktivita jsou pořádány semináře pro kraje jako příjemce 

a zároveň realizátory kotlíkových dotací. 

 

Ing. Jana Šmíd Winterová (ŘO OP VVV) v roce 2017 bude vyhlášeno 12 výzev. V lednu budou 

vyhlášeny výzvy relevantní pro ITI. Připravuje se také výzva pro implementaci MAP ve druhé 

polovině roku 2017. Budou 2 výzvy pro KPSVL 3 s alokací 700 mil. Kč. Všem výzvám předchází 

seminář a je stanovena konkrétní kontaktní osoba, která poskytuje také konzultace. V případě 

některých výzev spolupracujeme na konzultacích s MAS. 

 

Ing. Zbyněk Šimánek (MMR-ORP) přečetl informace zaslané ŘO OP PIK. Harmonogram na rok 

2017 je v přípravě a bude zveřejněn do 30. listopadu 2016. K informování žadatelů využívají 

zejména internetové stránky ŘO a Agentury pro podnikání a inovace. Tato API má ve všech 

krajích své konzultační kanceláře a provozuje zelenou linku pro žadatele. Plánují speciální 

semináře pro žadatele; Ostrava, 4. listopadu Brno, polovina listopadu Praha. Dodatečné 

semináře jsou předmětem diskuze. 
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Mgr. Marek Kupsa (ŘO OPTP) informoval, že příprava ITI je téměř dokončena. 

 

Diskuze 

Ing Lenka Kriegischová (ITI Praha) uvedla, že prodlužování hodnocení strategií (není 

zásadní), ale obávají se následného zpožďování celého procesu realizace. Např. V oblasti 

terminálů veřejné dopravy v IROPu je uvedeno, že nelze provést výběrové řízení na realizátora 

stavby před podáním projektové žádosti.  

Mgr. Zdeněk Semorád (NM MMR) upozornil, že tato podmínka není pouze v IROPu, ale jde o 

obecně platnou podmínku vztahující se k pravidlům veřejné podpory. Dále připomněl povinnosti 

předkládat projekty nad 200 mil. Kč ještě Ministerstvu financí, což také zpomaluje proces 

realizace. 

 

Bod 5 – Aktuální stav MS 2014+ 

Ing. Blanka Fischerová (ředitelka odboru MMR – odbor správy monitorovacího systému  

(MMR-OSMS)) informovala, že v září byl instalován Release 8 MS 2014+.  

Mgr. Petr Dušek (MMR – OSMS) informoval o aktuálním stavu připravenosti MS2014+ na 

implementaci IN. Prezentace je přílohou tohoto zápisu.  

 

Diskuze 

Jan Florian (NS MAS) poděkoval za „živou“ prezentaci MS2014+ a dotázal se, zda-li je MS2014+ 

skutečně funkční. Na školeních školitelů pro výzvy MAS bylo hlavní překážkou splnění úkolu a 

možnost přidělování rolí. 

 Ing. Blanka Fischerová (MMR-OSMS) navrhla, že je možné po skončení jednání 

vyzkoušet funkčnost celého procesu vyhlašování výzev a hodnocení v MS2014+. Dále uvedla, že 

problémy s rychlostí práce v MS2014+ spočívají zejména v internetovém připojení žadatele, což 

OSMS nemůže ovlivnit. 

 Mgr. Petr Dušek (MMR-OSMS) uvedl, že úkol nelze splnit, ale OSMS připravuje 

náhradní postup, aby školení mohla pokračovat. Dále přislíbil, že situace bude vyřešena do 14. 

října 2016. 

 

Mgr. Jelena Kriegelsteinová (RSK Karlovarského kraje) se dotázala, z jakého důvodu mizí 

části zadaných/uložených projektových žádostí (např. údaje rozpočtu), když to není systémová 

chyba. 

 

Antonín Lízner (Svaz měst a obcí) podpořil zástupkyni RSK KVK. Když podali žádost o 

nepodstatnou změnu, byla na straně CSSF14+ žádost zobrazena bez většiny obsahu. Ze strany 

ŘO byl navržen následující postup - nové podání žádosti, celou žádost zároveň 

„naprintscreenovat“ a zaslat ŘO. V případě zprávy o realizaci došlo ke zmizení částí textu, celé 

úvodní stránky atd. Vše hlásili prostřednictvím „helpdesk“ a bylo nám doporučeno pořizovat 

„printscreen“. Printscreen Zprávy obsahoval 180 stran. Toto řešení není v praxi možné běžně 

aplikovat. 

 

Byl vznesen podnět na sjednocení zveřejňování depeší na jednotlivé projekty a strategie tak, aby 

byly zveřejňovány na jednom místě. 
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Ing. Blanka Fischerová (MMR-OSMS) přislíbila tento podnět zahrnout do rozvoje pro další 

release systému a požádala všechny přítomné o zaslání konkrétních a identifikovaných 

problémů prostřednictvím „sevrice desk“ MS2014+. 

 

Mgr. Zdeněk Semorád (NM MMR) požádal přítomné o zaslání těchto podnětů do  

10. října 2016 na MMR - OSMS  a zároveň požádal OSMS o přípravu pracovní schůzky se zástupci 

RSK, NS MAS a MMR – ORP na přelomu října a listopadu. Termín bude stanoven do 13. října 

2016. 

 

Ing. David Koppitz (MMR-ORP) požádal o vypořádání těchto připomínek do 15. listopadu 

2016. 

 

 

Bod 6 – Reflexe nástrojů sociálního začleňování na krajské a místní úrovni a bílá místa  

a potřeby v sociálně vyloučených lokalitách 

 

Mgr. Radek Jiránek (ředitel Agentury pro sociální začleňování) informoval o vybraných 

problémech v sociálně vyloučených lokalitách a pozitivně ohodnotil spolupráci Agentury a RSK 

v jednotlivých regionech pro lepší komunikaci tématu a sběr dat z území. Prezentace je přílohou 

tohoto zápisu. 

 

Diskuze 

Byl vznesen dotaz, zda-li je nějaká synchronizace investic a projektů do sociálních služeb; 

komunikují ŘO IROP a OP Z s krajskými sítěmi? 

Mgr. Jiří Kinský (ŘO OP Z) ujistil, že udržitelnost projektů je prioritou. Komunikace probíhá 

průběžně a standardně. 

 

Zástupce Sdružení místních samospráv požádal o podporu připravovaného zákona o sociálním 

podnikání, který umožní obcím zřizovat sociální podniky. 

 

 

Bod 7 - Závěr 

Mgr. Zdeněk Semorád (NM MMR) informoval, že další jednání národní stálé konference 
proběhne na přelomu  únor/březen 2017. 


