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SOUBOR USNESENÍ 
ze 4. zasedání Národní stálé konference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zasedání: 29. dubna 2016 

Místo:  Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 

  



 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-1/2016  

Věc: Aktualizace regionálních akčních plánů 

 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí pokyny a termíny stanovené MMR pro aktualizaci regionálních 

akčních plánů.   

II. ukládá sekretariátu NSK zveřejnit aktualizované regionální akční plány na webu  

www.uzemnidimenze.cz. T: 3. 10. 2016  

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

II. Aktualizované regionální akční plány byly na webu www.uzemnidimenze.cz zveřejněny.   

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-2/2016  

Věc: Poskytování výstupů z RAP řídicím orgánům 

 

Národní stálá konference 

I. ukládá sekretariátu NSK poskytovat výstupy z RAP řídicím orgánům včetně 

podnětů týkajících se nastavení výzev. 

II. doporučuje řídícím orgánům využít výstupy z aktualizace RAP a o způsobu jejich 

využití informovat na následujícím jednání NSK. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání:  

 

I. Sekretariát NSK poskytl řídicím orgánům výstupy z pracovní verze aktualizovaných RAP 

i podněty týkající se nastavení výzev. 

 

II. Řídicí orgány mají na 5. Národní stálé konferenci prostor pro vyjádření o způsobu naložení 

s aktualizovanými RAP.   

 

http://www.uzemnidimenze.cz/


 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-3/2016  

Věc: Využití RSK pro sběr dat z území 

 

 

Národní stálá konference  

I. doporučuje řídícím orgánům a dalším ústředním orgánům státní správy  

a jejich příspěvkovým organizacím využívat při sběru primárních dat z území  

a dalších šetřeních v maximální možné míře regionální stálé konference. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

 

I. V období mezi národními stálými konferencemi byly RSK osloveny s žádostí o 

zmapování absorpční kapacity ze strany OP Zaměstnanost, Agentury pro sociální 

začleňování, Ministerstva zemědělství a vybraných odborů MMR.  

II. Usnesení bude zopakováno. 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-4/2016  

Věc: Poskytování dat z MS2014+ regionálním stálým konferencím 

 

 

Národní stálá konference  

 

I. ukládá sekretariátu NSK poskytovat sekretariátům RSK v pravidelných intervalech 

vybraná data z MS2014+. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

 

I. Sekretariát NSK poskytuje sekretariátům v pravidelných intervalech (1x měsíčně) 

vybraná data z MS2014+  

II. Sekretariát NSK v součinnosti se správcem MS2014+ pracuje na výstupech ze  

sestavy z MS2014+ ve struktuře potřebné pro činnost RSK 



 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-5/2016 

Věc: Stanovení pokynů a termínů sekretariátům RSK pro účely koordinace MAP 

 

 

Národní stálá konference  

 

I. doporučuje řídicímu orgánu OP VVV stanovit pokyny a termíny navazující na 

proces koordinace místních akčních plánů sekretariátům regionálních stálých 

konferencí. 

  

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

 

I. Řídicí orgán OP VVV stanovil pokyny a termíny ve vazbě na proces koordinace místních 

akčních plánů. Strategické rámce místních akčních plánů jsou nahrávány na web 

www.uzemnidimenze.cz    

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-6/2016  

Věc: Navázání spolupráce OP ŽP a RSK  

 

 

Národní stálá konference  

 

I. doporučuje řídícímu orgánu OP ŽP navázat spolupráci s RSK prostřednictvím 

tematických pracovních skupin, jejichž seznam poskytne řídicí orgán OP ŽP. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

 

I. Řídicí orgán OP ŽP poskytl seznam členů tematických pracovních skupin, který je spolu s 

dalšími seznamy členů platforem OP k dispozici RSK na extranetu webu 

www.uzemnidimenze.cz   

 

http://www.uzemnidimenze.cz/
http://www.uzemnidimenze.cz/


 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-7/2016  

Věc: Spolupráce řídicích orgánů, jejich partnerů v území a regionálních stálých 

konferencí 

 

 

Národní stálá konference  

 
I. doporučuje řídícím orgánům a jejich partnerům v území spolupracovat  

s RSK a vzájemně se informovat o svých činnostech a požadavcích z národní 

úrovně.  

 

Vypořádání: 

 

I. Zástupci vybraných řídicích orgánů OPZ, IROP, OP VVV se v případě potřeby 

účastnili jednání zástupců sekretariátů RSK.  

II. Usnesení bude zopakováno. 

 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-8/2016 

Věc: Aktuální stav CLLD 

 

 

Národní stálá konference  

 
I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy integrovaného nástroje 

Komunitně vedený místní rozvoj.  

 

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

 

I. Aktuální data jsou pravidelně v týdenním intervalu předávána zástupcům NS MAS a ŘO.  



 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-9/2016 

Věc: Urychlení procesu hodnocení SCLLD 

 

 

Národní stálá konference  

 

I. doporučuje MMR  a příslušným ŘO maximální možné urychlení procesu 

hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje a zveřejnění přehledu 

podaných strategií. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

I. Ze strany MMR – ORP byla přijata řada opatření k zrychlení procesu administrace 

hodnocení žádostí o podporu SCLLD - navýšení stavu externích hodnotitelů, zrušení 

prezenčního jednání Velké komise ŘO, přijetí Metodického stanoviska ministryně pro místní 

rozvoj č. 3 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 

2014-2020. Přehled podaných žádostí o podporu SCLLD byl zveřejněn dne 25. 5. 2016 na 

stránkách www.uzemnidimenze.cz. 

  

http://www.uzemnidimenze.cz/


 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-10/2016 

Věc: Zajištění funkčnosti MS2014+ 

 

 

Národní stálá konference  

 

I. doporučuje MMR zajistit komplexní funkčnost monitorovacího systému MS2014+ 

ve vztahu k zajištění implementace nástroje CLLD.  

 

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

I. Systém MS2014+ je připraven pro implementaci nástroje CLLD v rozsahu daném 

požadavky zapojených ŘO i odpovědného metodického gestora IN – odboru regionální 

politiky MMR.  

Veškeré funkcionality jsou testovány a případné nesrovnalosti jsou operativně řešeny ve 

spolupráci s dodavatelem za účelem eliminace prodlev při implementaci integrovaných 

nástrojů v MS2014+. Nastavení procesů v systému MS2014+ potřebných k vyhlašování 

výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů je zapracováno v souladu s dosavadními 

požadavky zapojených řídicích orgánů. 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-11/2016 

Věc: Upřesnění postupu zaškolení pracovníků MAS pro práci v MS2014+ 

 

 

Národní stálá konference 

I. doporučuje MMR upřesnit postup zaškolení pracovníků MAS pro práci 

s monitorovacím systémem MS2014+ (v modulu výzvy MAS a hodnocení projektů 

v CSSF14+) a navrhnout způsob spolupráce s NS MAS. 

 

 

přílohy:  bez příloh 



 

Vypořádání: 

I.  Ze strany odboru správy monitorovacího systému (OSMS) MMR bylo zajištěno 

úvodní proškolení zástupců MAS pro práci v interním portálu monitorovacího systému 

strukturálních fondů CSSF14+.  

Následně bylo realizováno školení školitelů z řad zástupců krajských sítí MAS pro přípravu 

výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů. Návazná školení řadových zástupců MAS 

budou operativně zajišťována ze strany Národní sítě Místních akčních skupin ČR za podpory 

finančních prostředků z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-12/2016 

Věc: Projekt MEDUIN II 

 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o projektu MEDUIN II, 

II. doporučuje řídicím orgánům spolupracovat s experty v rámci tematických 

konzultací. 

 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

II. Ze strany ŘO zatím příliš aktivně nespolupracováno, usnesení bude zopakováno. 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-13/2016 

Věc: Informace o strategiích ITI a IPRÚ 

 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o integrovaných strategiích ITI a IPRÚ. 



 

 

 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-14/2016 

Věc: Stav implementace integrovaných nástrojů na úrovni nositele a ZS 

 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu implementace integrovaných 

nástrojů na úrovni nositele a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI včetně 

informací od řídicích orgánů. 

 

 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-15/2016 

Věc: Příprava výzev pro integrované nástroje 

 

 

Národní stálá konference 

I. doporučuje řídicím orgánům a městům nadále spolupracovat při přípravě prvních 

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

hodnotících kritérií výzev ZS ITI. 



 

 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

MV IROP schválil na svém zasedání konaném dne 23. 5. 2016 první sadu kritérií pro ZS ITI. 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-16/2016 

Věc: EU Urban Agenda 

 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o EU Urban Agenda (Urban Agenda for the EU), 

II. doporučuje zapojení měst do jednotlivých partnerství. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Vypořádání: 

Dne 4. 10. DG meeting rozhodne, která 4 partnerství budou od 1. 1. 2017 podpořena. 

V průběhu měsíce května bylo projednáno se statutárním městem Ostrava (téma Kvalita 

ovzduší) a statutárním městem Brno (téma bydlení) – obě města projevila zájem o zapojení 

do partnerství. 


