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Úvod  
Jedním z nových prvků programového období EU 2014 – 2020 je důraz na uplatňování 

principů územní dimenze jako možnosti koncentrovat prostředky z programů Evropských a 

strukturálních fondů (ESI fondů) ve specifických typech území podporující jednak 

konkurenceschopnost České republiky a také zohledňovat požadavek na vyrovnávání 

územních disparit.  

 

Pro účely řízení územní dimenze, nastavení a realizace víceúrovňového partnerství byl 

vytvořen systém Národní stálé konference a Regionálních stálých konferencí (RSK), jež 

byly ustaveny v roce 2014 ve všech krajích České republiky s cílem zvýšit koordinaci a 

komunikaci mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových evropských 

prostředků v programovém období EU 2014 – 2020 i pro zlepšení kvality strategického 

plánování v regionu obecně.  

 

Mezi hlavní úkoly RSK dále patří příprava a aktualizace Regionálního akčního plánu jako 

základního dokumentu pro koordinaci využití evropských i národních zdrojů pro rozvoj 

regionu. RSK dále může doporučovat zacílení výzev vyhlašovaných v jednotlivých 

operačních programech, aby lépe reagovaly na potřeby na regionální úrovni. RSK by také 

měla přispět k šíření informací o možnostech, které nabízejí nové operační programy, aby 

krajích vznikal dostatečný počet kvalitních projektů a zvýšilo se tak využití evropských zdrojů 

na území kraje. 

 

RSK je založena a řízena na principu partnerství. Její složení z regionálních, místních, 

městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů 

zastupujících občanskou společnost (územních partnerů) v rámci území kraje je pevně dáno 

Statutem Regionální stálé konference, schváleným ministryní pro místní rozvoj č. 124 ze dne 

14. srpna 2014, v aktualizovaném znění. Složení RSK respektuje evropský kodex chování 

pro partnerskou spolupráci v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů vydaný 

formou nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne   7. 1. 2014. 

 

Účelem zpracování Výroční zprávy Regionální stále konference Karlovarského kraje 

(RSK KK) za rok 2016 je popsat nejdůležitější milníky činnosti této partnerské platformy, 

jejích pracovních skupin a sekretariátu v uplynulém roce, případně od počátku činnosti RSK 

KK.  

 

Zdroje pro zpracování výroční zprávy:  

 Zápisy ze zasedání RSK KK  

 Dotazníkové šetření MMR ČR na členy, náhradníky a stálé hosty RSK KK  

 Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Podpora činnosti Regionální 

stálé konference Karlovarského kraje 2015 – 2017“   

 Zápisy z jednání MMR ČR a sekretariátů RSK 

 Zápisy z jednání Národní stálé konference 

 Informace z webu územní dimenze  
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 Informace z webu operačních programů ČR  

 

Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni. Jedná se 

zejména o odbor regionální politiky MMR, jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit 

fungování RSK a rovněž mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní 

dimenze. V neposlední řadě bude zpráva součástí monitorování projektu Operačního 

programu Technická pomoc, z něhož je činnost RSK KK financována. 

 

1. Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

 

1.1 Popis aktivit Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

 

Ustavující jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje se konalo 30. 10. 2014. 

V letech 2014 - 2016 měla Regionální stálá konference Karlovarského kraje (RSK KK) 

v souladu se Statutem RSK celkem 18 členů (příloha č. 1), kteří zastupovali následující 

instituce a organizace: 

 Karlovarský kraj 

 Statutární město Karlovy Vary (nositel Integrovaného plánu rozvoje území) 

 Zástupci středně velkých a malých měst 

 Svaz místních samospráv ČR 

 Spolek pro obnovu venkova 

 Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

 Úřad práce ČR – krajská pobočka Karlovy Vary 

 Krajská síť Místních akčních skupin 

 Zástupce akademické sféry (Fakulta ekonomická Západočeské univerzity) 

 Agentura pro sociální začleňování 

 Manažer Regionální inovační strategie (RIS 3 manažer) 

 Svaz léčebných lázní ČR 

 Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK).  

 
Jednání RSK se pravidelně účastní rovněž stálí hosté, zastupující tyto instituce a organizace: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odbor regionální politiky 

 Regionální rada odborových svazů (ČMKOS) 

 Svaz dopravy a průmyslu ČR 

 Centrum pro regionální rozvoj ČR - oddělení pro Karlovarský kraj 

 Česká biskupská konference. 

 

V letech 2014 – 2016 se uskutečnilo celkem 5 jednání RSK KK a dvě korespondenční 

hlasování. Všechna svolaná jednání RSK KK byla vždy usnášeníschopná a konala se za 

přítomnosti předsedy RSK KK. 

 

Zasedání RSK KK umožňují pravidelná setkání klíčových regionálních partnerů, čímž je 

zajištěna především jejich vzájemná informovanost, tvorba a posilování vazeb a koordinace 

rozvojových aktivit na území Karlovarského kraje. Tím je posílena plánovací, koordinační, 
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iniciační, komunikační, monitorovací a vyhodnocovací činnost v území a směrem k Národní 

stálé konferenci a řídícím orgánům, případně zprostředkujícím subjektům operačních 

programů. Pravidelnou součástí každého jednání RSK KK byly informace z MMR a Národní 

stálé konference (NSK), dále informace od nositele Integrovaného plánu rozvoje území 

(IPRÚ) Karlovy Vary a od Krajské sítě Místních akčních skupin ve vazbě na přípravu a 

realizaci strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 

 

Zástupce RSK KK pravidelně vysílá svého zástupce nebo náhradníka na jednání NSK. 

Aktivní účast tohoto zástupce v NSK je významným zdrojem informací a předpokladem 

úspěšného naplňování funkcí RSK KK. Současné nastavení podmínek financování projektu 

z OP TP však nezahrnuje náklady spojené s účastí na jednání NSK mezi uznatelné náklady. 

 

Přehled jednání RSK KK v letech 2014 – 2016 a soupis přijatých usnesení je v příloze č. 2. 

 

1.2 Pracovní skupiny Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

 
Pracovní skupiny RSK KK sdružují odborníky pro danou oblast z veřejné, soukromé, 

akademické i neziskové sféry. Jednání pracovních skupin byla svolávána dle aktuálních 

potřeb, zpravidla ve vazbě na připravované výzvy (IROP, OP Zaměstnanost). Specifickým 

případem je PS RAP, která je svolávána při přípravě procesu aktualizace Regionálního 

akčního plánu Karlovarského kraje (RAP), aby projednala technickou stránku sběru 

projektových záměrů v území a agregace dat vzešlých z těchto záměrů. 

 

Při RSK KK bylo zřízeno celkem 11 pracovních skupin: 

1) Pracovní skupina pro vzdělávání 

2) Pracovní skupina pro inovace a RIS 3 

3) Pracovní skupina pro sociální věci  

4) Pracovní skupina pro zdravotnictví 

5) Pakt zaměstnanosti (jako pracovní skupina pro oblast zaměstnanosti a trhu práce) 

6) Pracovní skupina pro cestovní ruch – Regionální kolegium 

7) Pracovní skupina veřejná správa a krizové řízení 

8) Pracovní skupina doprava 

9) Pracovní skupina životní prostředí a obnovitelné zdroje energie 

10) Pracovní skupina RAP 

11) Pracovní skupina horizontální 

 

Termíny zasedání v roce 2016 

PS Doprava – 11. 3. 2016 

PS RAP – 12. 2. 2016 

PS pro sociální věci – 6. 4. 2016  

PS pro inovace a RIS 3 - Rada pro výzkum, vývoj a inovace – 24. 2. 2016 a 7. 9. 2016 

PS pro Vzdělávání – 15. 6. 2016 a 16. 11. 2016 
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1.3 Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje 
 

Administrativní, organizační a koordinační stránku činnosti RSK KK jejích pracovních skupin 

zajišťuje sekretariát, jehož funkcí byla rozhodnutím RSK KK z 30. 10. 2014 pověřena 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje. 

Činnost RSK KK, jejích pracovních skupin i sekretariátu je financována v rámci projektu 

„Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015 – 2017“ (registrační 

číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069) realizovaného z Operačního programu 

Technická pomoc. Z projektu jsou hrazeny 3 pracovní úvazky pracovníků sekretariátu RSK 

KK. 

 

Hlavní náplň činnosti sekretariátu RSK KK v roce 2016 tvořilo plnění úkolů vzešlých 

z Národní stálé konference a řídících orgánů operačních programů. Šlo zejména o 

aktualizaci Regionálního akčního plánu, mapování absorpční kapacity v Karlovarském kraji, 

připomínkování relevantních dokumentů z oblasti ESI fondů a regionálního rozvoje a 

spolupráci na tvorbě Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2017 – 2018. 

Významnou měrou se RSK KK a její sekretariát zapojil rovněž do přípravy Strategie 

hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 

 

Činnost sekretariátu RSK KK ve vazbě na úkoly dané Statutem RSK KK:  

 svolává jednání RSK KK na základě rozhodnutí předsedy RSK KK a svolává jednání 

pracovních skupin RSK KK,  

 zpracovává návrh programu jednání RSK KK a program jednání pracovních skupin,  

 připravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá jednání RSK KK a pracovních 

skupin RSK KK, a zajišťuje jejich distribuci členům a stálým hostům RSK KK, 

případně členům pracovních skupin RSK KK,  

 organizačně zajišťuje jednání RSK KK a pracovních skupin RSK KK, 

 zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností RSK KK (zejména 

schválený statut a jednací řád RSK KK, nominace členských institucí, rezignace 

členů, zápisy ze zasedání RSK KK, stanoviska RSK KK apod.),  

 zajišťuje zveřejnění výstupů RSK KK  

 vede seznam členů RSK KK, jejich náhradníků a stálých hostů, vede seznam členů 

pracovních skupin RSK KK,  

 realizuje aktivity spojené s pořízením a aktualizací Regionálního akčního plánu 

Karlovarského kraje (RAP KK), koordinuje sběr dat pro RAP KK 

 zajišťuje monitorovací a vyhodnocovací role RSK KK ve spolupráci se členy projektového 

týmu a členy RSK KK – Zprávy o hodnocení plnění RAP KK,  

 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. 
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1.4 Komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj 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. 

 

1.5 Komunikace s územím 
 

Jednání RSK KK a jejích pracovních skupin je jedním z nástrojů komunikace mezi 

jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry regionálního rozvoje Karlovarského 

kraje. Komunikace s územím probíhala rovněž prostřednictvím: 

 dotazníkových šetření 

 publikace na webových stránkách 

 emailové korespondence 

 telefonické komunikace 

 datových schránek 

 organizace jednání.  

Intenzivní komunikace s různými regionálními partnery v území probíhala rovněž v rámci 

zpracování Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje a v rámci aktualizace Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje. 

 

3. Dobrá praxe 
 

Dobrá praxe identifikovaná za období roku 2016 je uvedena v následující tabulce: 

 

Téma Aktivity Očekávaný dopad Nástroje 
Public Relations 
RSK 

informace z činnosti RSK na 
webu Karlovarské agentury 
rozvoje podnikání, p. o., - 
sekretariátu RSK KK; 
představování funkce RSK 
při různých akcích v kraji – 
např. semináře pořádané 
partnerskými organizacemi 
(MAS, obce);  

zvýšení povědomí o 
RSK, její funkci, roli a 
jejích možnostech;  

webový portál 
www.karp-kv.cz; 
tiskové zprávy; 

Aktualizace 
RAP 

V souladu s metodikou pro 
zpracování RAP. Aktualizace 
zpracována ve spolupráci 
s širokým spektrem 
regionálních aktérů. 
Aktualizace je schvalována 
na jednání RSK. 

lepší přehled o 
využívání dotačních 
programů subjekty 
z Karlovarského kraje; 
možnost ovlivnit 
absorpční kapacitu kraje 
– podpořit ji, tam kde je 
potřeba; možnost 

analýzy absorpční 
kapacity z dat 
poskytnutých MMR a 
veřejně dostupných; 
sběr projektových 
záměrů do 
elektronické 
databáze 

http://www.karp-kv.cz/
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srovnání s ostatními 
kraji 

Zasedání RSK V souladu se schváleným 
statutem a jednacím řádem. 
Na jednání jsou zařazeny 
pravidelné body programu 
k IPRÚ Karlovy Vary a CLLD 
z území KK. 
Program jednání je 
sestavován s ohledem na 
aktuální témata, 
informace o všech jednáních 
RSK včetně probíraných 
podkladů, prezentací a 
zápisů jsou volně k dispozici 
na webu www.karp-kv.cz 

zvýšení povědomí o 
činnosti RSK; naplnění 
rolí a funkce RSK dané 
jí statutem; zlepšení 
komunikace a 
spolupráce subjektů 
zapojených do 
regionálního rozvoje 
kraje;  

e-mailová 
komunikace; 
zasedání RSK; 
webový portál 
www.karp-kv.cz 
 

Zapojení aktérů 
v území do 
činnosti RSK 

Probíhá prostřednictvím 
zástupců v pracovních 
skupinách RSK či přímo 
v RSK. Na každém jednání 
RSK dáváme prostor všem 
zástupcům subjektů ke 
sdělení podnětů od subjektů, 
které zastupují a vyzýváme 
členy RSK ke 
zprostředkování informací 
z jednání RSK kolegům 
v území. 

zvýšení zájmu o činnost 
RSK; aktivní zapojení 
aktérů v území do 
činnosti RSK; nacházení 
nových alternativních 
možností využití RSK; 

e-mailová 
komunikace; 
zasedání RSK; 
webový portál 
www.karp-kv.cz 
 

Semináře ve 
spolupráci s ŘO 

Dle dohody s krajským 
oddělením CRR se podílíme 
na šíření informací o 
pořádaných seminářích 
k jednotlivým výzvám. 
Programy pracovních skupin 
RSK zahrnují mj. prezentaci 
aktuálních výzev IROP, 
případně dalších OP.   

zlepšení informovanosti 
v regionu o možnostech 
čerpání finančních 
prostředků;  

e-mailová 
komunikace; webový 
portál www.karp-
kv.cz 
 

Komunikace 
s ŘO 

Probíhá na úrovni NSK. 
Zástupce RSK KK se 
pravidelně účastní jednání 
NSK. V případě identifikace 
bariér čerpání v některém 
z OP jsou tyto informace 
předávány na sekretariát 
NSK k předání dále. Velmi 
pomáhá role MMR jako 
zprostředkovatele 
komunikace mezi RSK a ŘO 
na pravidelných poradách. 

větší akcent na 
regionální specifika 
v připravovaných 
výzvách; zlepšení 
povědomí o činnosti 
RSK a o možnostech 
spolupráce 

sekretariát NSK; 

 

 

 

 

http://www.karp-kv.cz/
http://www.karp-kv.cz/
http://www.karp-kv.cz/
http://www.karp-kv.cz/
http://www.karp-kv.cz/
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4. Rizika činnosti Regionální stálé konference 
 

V tabulce níže jsou uvedena nejzávažnější rizika, jež byla identifikována v souvislosti s 

činností a naplňováním rolí RSK KK a sekretariátu RSK KK. Ke každému z rizik je uveden 

také popis rizika, pravděpodobnost jeho vzniku a dopad (hodnocení 1 - 5, přičemž 1 = 

nejméně, 5 = nejvíce). Poslední sloupec tabulky potom uvádí celkovou významnost daného 

rizika, která je dána součinem pravděpodobnosti a dopadu rizika. 

 

Název 

rizika 

Popis rizika Pravděpodobnost 

(1 – 5) 

Dopad  

(1 – 5) 

Významnost 

(P*D) 

Kompetence 

a pravomoci 

NSK a RSK 

Nedostatečné legislativní 
ukotvení role NSK a RSK. S 
ohledem na skutečnost, že řídící 
orgány téměř nereflektují 
stanoviska RSK a NSK, klesá 
tímto role RSK i NSK. NSK má 
pouze slabé kompetence a 
pravomoci vůči řídícím orgánům. 

 

4 

 

4 

 

16 

Komunikace 

s řídícími 

orgány OP 

Podněty z území včetně podnětů 

z RSK a NSK nejsou řídícími 

orgány OP reflektovány vůbec 

nebo jen v omezené míře, 

včetně nastavení výzev dle 

potřeb regionů, nastavení 

harmonogramů výzev, 

zjednodušování administrativy a 

pravidel OP apod. 

 

4 

 

5 

 

20 

Aktivita členů 

RSK KK 

Ve vztahu ke komunikaci s ŘO a 
NSK a reálnou možností 
ovlivnit územní a tematické 
nastavení výzev roste riziko 
snížení aktivního zapojení členů 
RSK, potažmo dalších subjektů 
v území. 

 

2 

 

4 

 

8 

Sekretariát 
RSK KK 

Činnost sekretariátu RSK KK 
může být ohrožena, pokud 
nebude pokračovat podpora 
z OP Technická pomoc. 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Jako významná jsou identifikována rizika s významností ohodnocenou více než 15 body. 

Eliminace těchto rizik není v kompetenci ani možnostech RSK KK – jejich řešení je možné 

pouze z úrovně Národní stálé konference či MMR jako Národního orgánu pro koordinaci. 
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5. Plán rozvoje fungování Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje 
 
1) Možné rozšíření činnosti RSK KK 

Partnerskou platformu RSK KK je v následujícím období možnou využívat nejen ve vztahu k 

implementaci územní dimenze ESI fondů, ale jako komunikační, případně koordinační 

platformu je možno ji zapojit i při řešení dalších otázek rozvoje regionu, např.: 

 Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje a dalších strategických 

dokumentů karlovarského kraje 

 Příprava a každoroční aktualizace Akčního plánu Strategie hospodářské 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje  

 Příprava programového období EU 2021-2027. 

 

2) Komunikace, přenos informací a propagace 

V této oblasti se RSK KK a její sekretariát v následujícím období zaměří na tyto úkoly: 

 Vzájemná komunikace se členy RSK KK a členy pracovních skupin 

 Zajištění přenosu informací ze strany členů RSK KK subjektům, které v RSK KK 

zastupují 

 Zvýšení informovanosti o působení RSK KK a přenosu důležitých informací odborné 

veřejnosti 

 Vytvoření nových webových stránek a pravidelná aktualizace informací na webových 

stránkách kraje v návaznosti na činnost RSK KK 

 Vzájemný přenos informací s nositeli IPRÚ Karlovy Vary a jednotlivých CLLD, nositeli 

KAP a jednotlivých MAP, nositelem RIS3 strategie apod. 

 

3) Mapování absorpční kapacity a plánování 

 Mapování absorpční kapacity prostřednictvím elektronické databáze 

 Komunikace s nositeli projektových záměrů a poskytování základní informací o 

možné podpoře z evropských, národních či krajských zdrojů 

 Využití dat Regionálního akčního plánu a projektových záměrů pro existující 

platformy a skupiny 

 

Plán aktivit RSK KK pro rok 2017 

 Organizace zasedání RSK KK dle potřeby, minimálně dvakrát ročně 

 Organizace jednání pracovních skupin RSK KK k aktuálním tématům 

 Aktualizace Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje 

 Spolupráce s nositeli integrovaných nástrojů v území (IPRÚ, CLLD)  

 Spolupráce při aktualizaci Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje  

 Spolupráce se subjekty podílející se na implementaci ESI fondů v území (Centrum 

pro regionální rozvoj, Agentura pro podporu podnikání a investic, Národní institut 

dalšího vzdělávání atd.) 

 Spolupráce s dalšími aktéry regionálního rozvoje na území Karlovarského kraje 

(Výbory Zastupitelstva Karlovarského kraje, Komise Rady Karlovarského kraje, 
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Krajská hospodářská komora KK, Rada hospodářské a sociální dohody KK, 

CzechInvest, dobrovolné svazky obcí a Místní akční skupiny, tzv. manažeři území 

apod.) 

 Účast na jednáních Národní stálé konference 

 Zajištění účasti na jednáních MMR a sekretariátů RSK 

 Plnění administrativních úkolů ve vztahu ke KAP a MAP 

 Úspěšné dokončení projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje 2015 – 2017“ a příprava navazujícího projektu „Podpora činnosti 

Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018 – 2019“ 

 Propagace činnosti RSK KK prostřednictvím nového webu www.rskkvk.cz 

 

Seznam použitých zkratek 
 

CLLD  Komunitně vedený místní rozvoj 

CRR  Centrum pro regionální rozvoj 

ČMKOS Českomoravská komora odborových svazů 

ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy 

IPRÚ  Integrovaný plán rozvoje území 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

KAP  Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

KK  Karlovarský kraj 

MAP   Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

MAS  Místní akční skupina 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

NSK  Národní stálá konference 

OP  Operační program 

OP TP  Operační program Technická pomoc 2014 - 2020 

RIS3  Regionální inovační strategie 

RSK  Regionální stálá konference 

ŘO  Řídící orgán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rskkvk.cz/
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Přílohy 
Příloha č. 1 

Členové Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2014 - 2016 
     Jméno (do 5. 12. 2016) instituce Jméno (od 5. 12. 2016) 

1 

Zástupci kraje 

JUDr. Martin Havel 

Karlovarský kraj 

Mgr. Jana Vildumetzová 

2 Jakub Pánik Martin Hurajčík 

3 Bc. Miloslav Čermák Ing. Jan Bureš 

4 Mgr. Dalibor Blažek Mgr. Dalibor Blažek 

5 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Josef Janů 

6 
Zástupci statutárních 
měst 

Ing. Petr Kulhánek 
primátor města Karlovy 
Vary 

 
7 

Zástupci středně 
velkých měst 

Ing. Petr Navrátil starosta města Cheb 

 
8 

Zástupce středně 
velkých měst 

Bc. Pavel Straka 
SMO, starosta obce 
Nová Ves 

 

9 
Zástupce za venkov - 
SMS 

Jan Ryba 
Předseda krajské rady 
Sdružení místních 
samospráv ČR KK 

 
10 

Zástupce za venkov - 
SPOV 

JUDr. Radan Večerka 
Předseda Spolku pro 
obnovu venkova KK 

 
11 Zástupce za RIS 3 Ing. Martina Weissová RIS 3 manažer 

 
12 Zástupce MAS Ing. Miroslav Makovička 

Předseda krajské sítě 
MAS KK 

 
13 Zástupce KHK Ing. Jan Novotný 

Místopředseda Krajské 
hospodářská komora KK 

 
14 Zástupce NNO Hana Šnajdrová Předsedkyně ANNA KK 

 

15 
Zástupce 
akademického 
sektoru 

doc. Dr. Ing. Miroslav 
Plevný 

Děkan fakulty 
ekonomické ZČU 

 
16 Zástupce ÚP Ing. Kamil Řezníček 

Ředitel krajské pobočky 
ÚP 

 

17 
Zástupce Agentury 
pro sociální 
začleňování 

Mgr. Michal Kandler 
Agentura pro soc. 
začleňování ČR, metodik 
lokálních konzultantů 

 

18 Vlastní výběr RSK MUDr. Eduard Bláha 
Generální ředitel 
Léčebné lázně 
Jáchymov, a. s.   
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Příloha č. 2 

Jednání RSK KK v letech 2014 – 2016 a soupis přijatých usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje – 1. jednání, 30. října. 2014 

1. Schválení statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference  

 Všichni členové RSK souhlasí se Statutem a Jednacím řádem Regionální stálé 

konference. 

 

2. Ustavení sekretariátu RSK 

 Funkci sekretariátu RSK bude vykonávat Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 

příspěvková organizace Karlovarského kraje. 

 

3. Doplnění nominace a jmenování členů RSK  

 Všichni členové RSK souhlasí s jejím složením. 

 

4. Volba místopředsedy RSK 

 Místopředsedou RSK byl zvolen doc. Dr. Ing. Miroslav  Plevný. 

 

5. Volba zástupce  RSK do Národní stálé konference (NSK) a jeho stálého náhradníka 

 Stálým zástupcem regionu v NSK byl zvolen Ing. Petr Navrátil. 

 Náhradníkem stálého zástupce regionu v NSK byla zvolena Ing. Barbora Volfová. 

 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje - 2. jednání, 29. května 2015 

 

1. Změna nominace a jmenování členů RSK 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Informaci o změně nominace a jmenování členů RSK. 

 

2. Informace o aktuálním stavu schvalování operačních programů 2014 – 2020 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• žádá MMR, aby našlo řešení zajištění personálního obsazení krajských poboček 

Centra pro regionální rozvoj (CRR) s využitím pracovníků Úřadu regionální rady při 

současném zachování funkčnosti Úřadu regionální rady. 

 

3. Informace z jednání Národní stálé konference 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Informaci z jednání Národní stálé konference. 

 

4. Návrh na zřízení tematických odborných pracovních skupin pro další zpracování a 

aktualizaci Regionálního akčního plánu 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

a) schvaluje  

• vznik následujících pracovních skupin pro další zpracování a aktualizaci regionálního 

akčního plánu Karlovarského kraje: 

1) Pracovní skupina pro vzdělávání 

2) Pracovní skupina pro inovace a RIS 3 

3) Pracovní skupina pro sociální věci  

4) Pracovní skupina pro zdravotnictví 

5) Pakt zaměstnanosti (jako pracovní skupina pro oblast zaměstnanosti a trhu práce) 
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6) Pracovní skupina pro cestovní ruch – Regionální kolegium 

7) Pracovní skupina veřejná správa a krizové řízení 

8) Pracovní skupina doprava 

9) Pracovní skupina životní prostředí a obnovitelné zdroje energie 

10) Pracovní skupina RAP 

11) Pracovní skupina horizontální 

 

b)        doporučuje  

• členům RSK zaslat návrhy institucí a organizací, které by bylo vhodné oslovit k účasti 

v pracovních skupinách pro další zpracování a aktualizaci Regionálního akčního plánu 

Karlovarského kraje, včetně jmenovitých nominací, a to Sekretariátu RSK – Karlovarské 

agentuře rozvoje podnikání, p. o. 

 

5. Projednání a schvalování Regionálního akčního plánu – verze 01 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• schvaluje Regionální akční plán – verze 01 dle návrhu v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje - 3. jednání, 3. listopadu 2015 

 

1. Změna nominace a jmenování člena RSK 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Informaci o změně nominace a jmenování člena RSK. 

 

2. Informace o aktuálním stavu schvalování operačních programů 2014 – 2020 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Informaci o aktuálním stavu schvalování operačních programů 2014 – 

2020. 

 

3. Informace o přípravě Krajského akčního plánu vzdělávání (KAP) 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí 

1) Informaci o přípravě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP). 

2) Složení Pracovní skupiny Vzdělávání k tvorbě Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání Karlovarského kraje. 

 

4. Informace o přípravě Místních akčních plánů vzdělávání (MAP) – schválení vymezení 

území MAP v Karlovarském kraji 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

1) vymezuje jednotlivá území pro realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) 

v Karlovarském kraji:  

Území 1 - Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání na území ORP Aš, název 

projektu: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Aš“, 

Území 2 - Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání na území ORP Cheb, název 

projektu: „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 

2014+“, 

Území 3 – Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání na území ORP Mariánské 

Lázně, bez města Teplá, název projektu: „Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku“, 

Území 4 – Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání na území ORP Ostrov, název 

projektu: „Místní akční plán vzdělávání v území ORP Ostrov“, 

Území 5 – Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání na území ORP Sokolov, název 

projektu: „Místní akční plány pro ORP Sokolov“ 

Území 6 – Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání na území ORP Kraslice, název 

projektu: „Místní akční plány pro ORP Kraslice“ 
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Území 7 – Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání na území ORP Karlovy Vary a 

města Teplá, název projektu: „MAP ORP Karlovy Vary“. 

 

2) Potvrzuje, že na každém území, vymezeném v bodě 1 tohoto usnesení, bude realizován 

jeden projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP). 

 

5. Informace o stavu Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje (RAP) 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Informaci o stavu Regionálního akčního plánu. 

• doporučuje prověření možnosti podpory absorpční kapacity malých obcí 

Karlovarského kraje. 

 

6. Informace o přípravě projektu na podporu činnosti RSK v rámci OP Technická pomoc 

v termínu dalšího jednání RSK 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Informaci o přípravě projektu na podporu činnosti RSK v rámci OP 

Technická pomoc. 

 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje - 4. jednání, 23. června 2016 

 

1. Změna nominace a jmenování člena RSK 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Informaci o změně nominace a jmenování člena RSK. 

 

2. Informace z jednání Národní stálé konference 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• konstatuje, že monitorovací systém MS2014+ vykazuje nepřetržitě závažné 

nedostatky, které omezují výraznou měrou možnost administrace projektů a brání hladké 

implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice 

• žádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jak správce tohoto systému, aby se urychleně 

zabývalo všemi podněty a situaci řešilo 

• pověřuje předsedu Regionální stálé konference Karlovarského kraje, aby zaslal 

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR toto usnesení společně s výčtem příkladů nefunkčnosti 

systému. 

• konstatuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR neplní termíny ohledně Komunitně 

vedeného místního rozvoje (CLLD) a v důsledku této nečinnosti hrozí ztráta administrativní a 

absorpční kapacity Místních akčních skupin 

• žádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby tuto situaci neprodleně řešilo. 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• konstatuje, že podrobnost informací od řídících orgánů operačních programů směrem 

k žadatelům je nedostatečná k tomu, aby mohla být včas zajištěna dostatečná absorpční 

kapacita území 

• žádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby zkoordinovalo napříč řídícími orgány 

operačních programů zveřejnění veškerých informací k výzvám s dostatečným časovým 

předstihem k tomu, aby žadatelé mohli připravovat projekty do plánovaných výzev. 

 

• bere na vědomí Informaci z jednání Národní stálé konference. 

 

3. Informace o přípravě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP) – schvalování 

dokumentu „Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Karlovarském kraji I“  

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 
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• bere na vědomí Informaci o přípravě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

(KAP) 

• schvaluje Dokument „Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Karlovarském kraji 

I“ (příloha č. 2) 

 

4. Předložení změnového listu členů Pracovní skupiny Vzdělávání 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Seznam stálých náhradníků členů Pracovní skupiny Vzdělávání 

• schvaluje návrh nových nepovinných členů Pracovní skupiny Vzdělávání 

 

5. Informace o Integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Karlovy Vary 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Informaci o Integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Karlovy Vary 

 

6. Prezentace Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a MAS v 

Karlovarském kraji 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí informaci o Strategiích komunitně vedeného místního rozvoje níže 

uvedených Místních akčních skupin působících v Karlovarském kraji:  

 MAS 21, o. p. s. 

 MAS Kraj živých vod, z. s. 

 MAS Krušné hory, o. p. s. 

 MAS Sokolovsko, o. p. s. 

 MAS Vladař, o. p. s. 

  

7. Informace o přípravě Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje (RAP) 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

  • bere na vědomí informaci o přípravě pracovní verze 2. aktualizace 

Regionálního akčního plánu. 

 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 5. jednání – 21. září 2016 

 

1. Informace o přípravě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje 

(KAP KK) – schvalování opravy administrativní chyby v dokumentu „Rámec pro 

podporu infrastruktury a investic v Karlovarském kraji I“ 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí informaci o realizaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

Karlovarského kraje (KAP KK) 

• schvaluje opravu dokumentu „Rámec pro podporu infrastruktury a investic v 

Karlovarském kraji I“ (příloha č. 1) 

 

2. Aktualizace Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje  

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• schvaluje 2. aktualizaci Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje. 

 

3. Aktuální informace o realizaci programového období 2014 – 2020 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí aktuální informace o realizaci programového období 2014 – 2020 

4. Informace o přípravě Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, 

Ústeckého a Karlovarského kraje 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 
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• bere na vědomí informaci o přípravě Strategie hospodářské restrukturalizace 

Moravskoslezského, Ústeckého, a Karlovarského kraje. 

 

5. Informace o Regionální inovační strategii Karlovarského kraje (RIS3) a jednání Rady 

pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí informaci o Regionální inovační strategii Karlovarského kraje (RIS3) a 

jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje 

 

6. Aktuální informace o Integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) Karlovy Vary 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Aktuální informace o Integrovaném plánu rozvoje území (IPRÚ) 

Karlovy Vary 

 

7. Aktuální informace o Strategiích Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a MAS 

v Karlovarském kraji 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí aktuální informace o neuspokojivém stavu hodnocení a schvalování 

Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a MAS v Karlovarském kraji. 

 

8. Informace o přijatých opatření  k zjednodušení administrace projektů podaných v rámci 

IROP  

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• bere na vědomí Informaci Centra pro regionální rozvoj ČR o přijatých opatření  k 

zjednodušení administrace projektů podaných v rámci IROP 

 

 


