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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 
z 6. zasedání Národní stálé konference 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zasedání: 23. března 2017 

Místo:  Praha 

 

 

Je povinností příjemce vyhodnotit rizika přijímaných doporučení pro jejich realizaci.  
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-1/2017  

Věc: Projekt MEDUIN II 

 

Národní stálá konference  

I. doporučuje nejen nositelům / ZS ITI, ale i řídicím orgánům nadále spolupracovat s experty 

projektu MEDUIN II v rámci tematických konzultací. 
 

 

 
přílohy:  bez příloh 

Plněno průběžně, probíhala jednání s některými nositeli ITI, např. Hradecko-pardubická a Ústecko-

chomutovská aglomerace, experti se účastní vybraných jednání pracovních skupin na úrovni nositelů, 

někdy i řídicích výborů strategií. Spolupráce probíhá i v rámci minitýmu evaluací, který připravuje 

metodiku evaulací na úrovni nositele integrovaných strategií. Jsou organizovány workshopy 

s jednotlivými nástroji. 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-2/2017  

Věc: Integrované nástroje ITI a IPRÚ 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu implementace integrovaných nástrojů 

na úrovni nositele (ITI i IPRÚ) a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI včetně informací 

od řídicích orgánů. 

 

přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-3/2017  

Věc: Spolupráce řídicích orgánů a měst 

 

Národní stálá konference  

I. doporučuje řídicím orgánům a městům nadále spolupracovat při přípravě výzev pro 

integrované projekty a v případě zapojení ZS ITI i na přípravě hodnotících kritérií výzev ZS 

ITI. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Plněno, spolupráce probíhá, je vyhlášena řada výzev. Zároveň jsou však výzvy ještě připravovány, 

proto doporučení i nadále trvá. 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-4/2017  

Věc: Odůvodnění potřeb a požadavků území 

 

Národní stálá konference 

I. doporučuje regionálním stálým konferencím konkrétně odůvodnit potřeby / požadavky 

území, aby byla vedena věcná diskuze o možném vypsání nových dotačních titulů či 

úpravách stávajících. 

 
 

přílohy:  bez příloh 

 

Plněno částečně, odůvodnění je součástí struktury všech regionálních akčních plánů, ať už se jedná o 

identifikovaná bílá místa či bariéry čerpání. Jsou patrné určité rezervy, na které bude zaměřena 

pozornost na dalších jednáních.  
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-5/2017  

Věc: Územní dimenze v národních dotačních titulech 

Národní stálá konference  

I. doporučuje resortům zohlednit územní dimenzi v dotačních titulech a zveřejňovat 

informace o podpořených projektech v IS CEDR III v dostatečném detailu, aby bylo možné 

územní dimenzi z národních dotačních titulů monitorovat a vyhodnotit. 

 
přílohy:  bez příloh 

 

V rámci diskuze o možném ukotvení územní dimenze v národních dotačních titulech byl jednotlivým 

resortům předán seznam bílých míst a bariér v národních dotačních titulech tak, jak je identifikovaly 

regionální stálé konference v rámci svých regionálních akčních plánů. 

Na jednání sekretariátů regionálních stálých konferencí jsou průběžně zváni gestoři dotačních titulů 

na jednotlivých resortech, kteří komentují aktuální nastavení dotačních titulů, které mají v gesci 

a diskutují možnosti jejich případných úprav. Prezenční vypořádání podnětů proběhlo s MMR, MK.  

Ohledně dat zveřejňovaných v IS CEDR III proběhla schůzka mezi zástupci MMR a MF, na níž byla 

diskutována možná úprava struktury dat v IS CEDR III. V této věci bude spolupráce probíhat i nadále.  

  

http://www.dotaceeu.cz/
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-6/2017  

Věc: Zpětná vazba ŘO na podněty RSK 

 

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí zpětnou vazbu řídicích orgánů k podnětům z RSK. 

 

 
přílohy:  Vypořádání podnětů RSK (příloha zápisu č. 4) 

 

 
Usnesení Národní stálé konference č. NSK-7/2017 

Věc: Zpětná vazba ŘO na podněty RSK 

 

Národní stálá konference  

I. vyzývá řídicí orgány k poskytování zpětné vazby na podněty RSK a poskytování informací 

o využití výstupů mapování RSK, a to zpravidla do 1 měsíce od obdržení podnětů či výstupů 

od sekretariátu NSK. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 
Plněno částečně, bylo stanoveno schéma, které má přispět ke zlepšení poskytování zpětné vazby. 

V některých případech je potřeba efektivnější koordinace, např. při opakovaných podnětech či při 

podnětech, které se týkají více subjektů. V případě OP Z jsou podněty řešeny na příslušných 

Programových partnerstvích, a proto je věcná reakce během 1 měsíce těžko proveditelná. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-8/2017 

Věc: Doplnění zástupce MŠMT do PS vzdělávání 

 

Národní stálá konference  

 
I. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doplnit své zástupce do PS 

vzdělávání a zajistit nominaci zástupce NIDV. T: 28. 4. 2017 

 

 
přílohy:  bez příloh 

Neplněno, doposud není nominován zástupce NIDV ve všech pracovních skupinách pro oblast 

vzdělávání. Usnesení bude dále sledováno. 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-9/2017 

Věc: 2. výzvy OP ŽP SC 2.1 

Národní stálá konference 

I. vyzývá řídicí orgán OP ŽP 

a. k zaslání dopisu všem krajům, kterým bude garantováno, že případné nenaplnění 

indikátoru z důvodu struktury podaných žádostí, který byl krajům stanoven ve 

2. výzvě pro kraje v rámci SC 2.1, PO2 OPŽP, nebude sankciováno. T: 20. 4. 2017 

b. ke zohlednění požadavku ad I.a v rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

c. k co nejdřívějšímu zahájení jednání s kraji ohledně stanovení termínu pro vyhlášení 

výzvy, resp. termínu pro příjem žádostí fyzických osob na úrovni krajů v rámci 

2. výzvy SC 2.1, PO2 OPŽP. 

II. bere na vědomí nesouhlas krajů se způsobem stanovení termínu pro vyhlášení výzvy, 

resp. termínu pro příjem žádostí fyzických osob na úrovni krajů v rámci  

2. výzvy SC 2.1, PO2 OPŽP 

 

 

přílohy:  bez příloh 
 

Splněno, stanovené požadavky řídicí orgán OP ŽP naplnil. 

 

http://www.dotaceeu.cz/
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-10/2017 

Věc: Doporučení pro další činnost 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí doporučení RSK pro její další činnost, 

II. ukládá sekretariátu NSK konkretizovat jednotlivá doporučení pro členy regionální komory 

NSK, 

III. vyzývá členy regionální komory NSK ke zohlednění doporučení pro další činnost 

a informovat o provedených krocích na příštím zasedání NSK. 

 
 

přílohy: bez příloh 

Splněno. Sekretariát NSK konkretizoval doporučení, která byla podkladem pro schůzky se 

sekretariáty RSK (červen 2017, Hradec Králové), řídicími orgány a dalšími členy regionální komory 

(červenec 2017). Jako hlavní doporučení bereme aktivizaci členů RSK, kdy všechny strany vyvíjejí 

snahy o to, aby docházelo k předávání informací do území i opačným směrem. Pozitivně je rovněž 

vnímán potenciál činnosti RSK jakožto podklad pro nastavení budoucího programového období (RAP, 

KAP, MAP). 

ŘO IROP – ze strany ŘO IROP je na podněty zaslané z RSK, resp. sekretariátů NSK reagováno, mnohdy 

ještě před konáním následující NSK, případně tedy na dalším jednání NSK v jednotlivých komorách. 

Podněty z území jsou reflektovány, pokud jsou v souladu s programovým dokumentem IROP, jedná 

se převážně o úpravu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce jednotlivých výzev ŘO, stejně tak 

je přistupováno k administrativním procesům na straně ŘO IROP. Pokud jsou přijatá usnesení 

neslučitelná s činností ŘO IROP, resp. není toto pouze v kompetenci ŘO IROP, avizuje toto ŘO přímo 

na jednání NSK (ať už na jednání jednotlivých komor nebo na plenárním zasedání). 

ŘO OP PIK - Regionální akční plány jsou a nadále budou implicitně naplňovány prostřednictvím 

realizace projektů OP PIK. V naprosté většině výzev OP PIK je uplatňována územní dimenze v podobě 

bonifikace projektů realizovaných v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je 

průměrný podíl za ČR. V případě programu podpory Technologie je podpora směřována výhradně jen 

do hospodářsky problémových regionů definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo 

č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015. Dalším prvkem územní dimenze je 

implementace Národní RIS3 strategie, resp. jejích regionálních příloh. Ve vybraných oborech 

podnikání (CZ NACE 1.7.1 Chemie a chemický průmysl, 1.7.2 Sklářství, keramika, 1.7.3 Gumárenství, 

plastikářství a 1.7.4 Textil) je možné realizovat projekt pouze ve vymezených krajích. V neposlední 

řadě je ŘO OP PIK zapojen do realizace integrovaných územních investic. 

http://www.dotaceeu.cz/
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ŘO OPZ - Není zřejmé co je po ŘO požadováno, souhlasíme s textem uvedeným sekretariátem NSK 

v souboru s usneseními z 6. jednání NSK.   

SMOČR -  Nominovaným členům RSK je poskytována kontinuální a komplexní podpora skrze Kancelář 

SMO ČR. SMO ČR předává důležitá stanoviska celé členské základně, tedy i nominovaným členům do 

RSK. SMO ČR podporuje výše popsaná doporučení pro RSK, zejména v oblasti komunikace mezi 

aktéry v území, komunikace členů RSK se svou členskou základnou a zejména podporuje intenzivnější 

propojení RSK a NSK v obecném slova smyslu a zejména pro definování potřeb území a jejich 

promítnutí do nastavení národních dotačních zdrojů a přípravy budoucího programového období.  

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-11/2017 

Věc: Územní dimenze v příštím programovém období  

Národní stálá konference 

I. doporučuje Národnímu orgánu pro koordinaci a ŘO, aby při přípravě příštího 

programového období zahrnuly do svých dokumentů koncept územní dimenze. 

 

 
přílohy:  bez příloh 

 

Plněno částečně. Národní orgán pro koordinaci koncept územní dimenze již zahrnul do materiálu 

Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, který bude v září předložen 

vládě ČR ke schválení. V tomto dokumentu je územní dimenze zmíněna jako jeden z klíčových 

konceptů budoucího programového období. Příprava řídicích orgánů na příští programové období 

zatím není v takové fázi, aby bylo možné hodnotit míru plnění tohoto usnesení. Bude nadále 

sledováno. 

  

http://www.dotaceeu.cz/
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-12/2017 

Věc: Aktuální stav procesu hodnocení SCLLD  

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu hodnocení a schvalování žádostí 

integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj, 

 

II. bere na vědomí schválené strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. 

 

 
přílohy:  bez příloh 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-13/2017 

Věc: Součinnost MAS s ŘO  

 

Národní stálá konference 

I. doporučuje MAS zajistit maximální součinnost při vypořádání připomínek a zapracování 

požadavků ŘO z fáze věcného hodnocení tak, aby nebylo nutno využít 3. vlny věcného 

hodnocení ŘO. 

 
přílohy:  bez příloh 

Plněno částečně. MAS se neřídí doporučením NSK v dostatečné míře. Z pohledu nutnosti využití  

3. vlny hodnocení se situace od 6. zasedání NSK dokonce zhoršila. Do 23. března 2017 (6. zasedání 

NSK) včetně, bylo schváleno 67 žádostí o podporu strategií CLLD, z toho 7 SCLLD již po 2. vlně 

hodnocení, tj. u 10,4 % žádostí nebylo nutné použít 3. vlnu hodnocení. Po 23. březnu (do 29. srpna) 

bylo schváleno 78 žádostí o podporu strategií CLLD, z toho pouze 4 po 2. vlně hodnocení, tj. pouze 

u 5,1 % žádostí nebylo nutné použít 3. vlnu hodnocení. Velká část MAS začíná konzultovat až po 

druhé vlně hodnocení. Doporučení NSK tedy nepřineslo pozitivní efekt a proces hodnocení žádostí 

o podporu strategií CLLD je nadále prodlužován z důvodu nedostatečného zapracování požadavků 

z 1. vlny věcného hodnocení žadateli. 

MAS nedostatečně konzultují i v další fázi hodnocení, a tím se vystavují riziku, že jejich žádost nesplní 

podmínky 3. vlny věcného hodnocení (a její administrace bude ukončena). Stává se rovněž, že MAS 

předloží k hodnocení jinou verzi žádosti, než konzultovaly s řídicím orgánem.  

Situaci nelze paušalizovat, některé MAS konzultují pravidelně.  

http://www.dotaceeu.cz/
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-14/2017 

Věc: Urychlení procesu hodnocení SCLLD  

 

Národní stálá konference 

I. vyzývá ŘO k přijetí veškerých opatření k urychlení procesu hodnocení Strategií CLLD tak, 

aby bylo minimalizováno zpoždění oproti lhůtám stanoveným MPIN a proces hodnocení 

všech žádostí předložených v 1. výzvě byl dokončen do 15. 6. 2017, v 2. výzvě do 31. 10. 

2017 a 3. výzvě do 31. 12. 2017 za předpokladu, že MAS nebudou žádat o prodloužení 

termínu na úpravu a doplnění žádosti, 

 

II. vyzývá ŘO a MMR, aby zajistily odpovídající personální kapacity k dokončení procesu 

hodnocení SCLLD. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

I. NSK vyzývá ŘO k dodržení stanovených termínů za „předpokladu, že MAS nebudou žádat 

o prodloužení termínu na úpravu a doplnění žádosti“. Tento předpoklad splněn nebyl, od 

přijetí usnesení požádal o prodloužení termínů velký počet žadatelů (téměř 50, někteří 

opakovaně). Bez ohledu na tuto skutečnost byl termín ukončení hodnocení všech žádostí z první 

výzvy (15. 6. 2017) nastaven velmi nereálně, jeho dodržení by nebylo možné ani při výrazném 

zkrácení lhůt stanovených na hodnocení žádostí. Ukončení hodnocení žádostí z 2., resp. 3. výzvy 

k daným termínům je splnitelné, bude však záviset především na dodržování lhůt k přepracování 

žádostí ze strany žadatelů a na jejich přístupu k požadovaným úpravám žádostí podle požadavků 

ŘO. ŘO přijaly veškerá opatření k urychlení procesu hodnocení a zpoždění oproti lhůtám 

stanoveným MPIN bylo v období od 6. zasedání NSK minimalizováno. Velká část žádostí je 

hodnocena v předstihu oproti lhůtám, a to ve fázi věcného hodnocení i hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti. 

II. ŘO zajistily odpovídající personální kapacity k dokončení procesu hodnocení SCLLD. Žádosti 

jsou často hodnoceny s předstihem oproti stanoveným lhůtám. K překračování lhůt dochází 

pouze v ojedinělých případech ovlivněných mimořádnými skutečnostmi. 

 

 

 

http://www.dotaceeu.cz/
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-15/2017 

Věc: Vyhlášení 3. výzvy na podporu SCLLD 

 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MMR k vyhlášení 3. výzvy pro příjem Žádostí o podporu realizace Strategií CLLD 

s termínem uzávěrky min. 2 týdny po ukončení věcného hodnocení všech Strategií CLLD 

podaných v 1. a 2. výzvě, nejdříve však 31. 7. 2017. Zároveň budou navrženy úpravy 

podmínek procesu hodnocení ve smyslu jeho zkrácení. 

 

přílohy:  bez příloh 

3. výzva pro příjem žádostí o podporu SCLLD byla vyhlášena 11. 5. 2017 a příjem žádostí byl zahájen 

17. 5. 2017. Výzva byla otevřena do 31. 7. 2017 včetně.  

Z usnesení NSK–14/2017 vyplývá, že hodnocení žádostí z 2. výzvy má být ukončeno k 31. 10. 2017 

a zároveň by podle usnesení NSK–15/2017 měla být 3. výzva uzavřena min. 2 týdny po ukončení 

hodnocení všech žádostí podaných ve 2. výzvě, tedy cca 14. 11. 2017, což není reálné. Vzhledem 

k tomu, že hodnocení žádostí o podporu musí být dle Nařízení EP a Rady č. 1303/2013 ukončeno do 

31. 12. 2017, zbývalo by na hodnocení pouze 31 pracovních dní a v tak krátké době nelze provést 

kompletní hodnocení žádosti o podporu SCLLD, a to ani v případě, že by byly všechny lhůty na straně 

MMR–ORP, ŘO a žadatele zkráceny na čtvrtinu (za předpokladu, že by žadatel potřeboval využít 

3. vlny hodnocení, což je pravděpodobné).  

Veškeré možné metodické úpravy procesu hodnocení již byly provedeny. Další zásadní změny 

procesu nejsou v jeho průběhu možné – platily by různé podmínky a požadavky pro různé MAS, 

jednalo by se o možný diskriminační přístup. 

  

http://www.dotaceeu.cz/
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-16/2017 

Staženo předkladatelem 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-17/2017 

Věc: Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí svou novou roli Národní koordinační skupiny v rámci procesu tvorby 

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, 

II. schvaluje rozšíření členské základny o stávající stálé hosty NSK zastupující ministerstva 

financí, kultury, vnitra a zdravotnictví a doplnění o zástupce ministerstev obrany, 

spravedlnosti a zahraničních věcí, 

III. ukládá sekretariátu NSK zpracovat aktualizaci statutu NSK ve smyslu bodu I a II tohoto 

usnesení. 

III. Statut změněn, návrh byl předložen na plenárním zasedání NSK7, po jeho schválení členy NSK 

bude vydána aktualizace rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj. 

http://www.dotaceeu.cz/

