Výroční zpráva
Regionální stálé konference
pro území
Středočeského kraje
za rok 2016

Schváleno Regionální stálou konferencí Středočeského kraje dne 10. 3. 2017.

1. Úvod
Regionální stálá konference je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní dimenze, do
kterého aktivně vstupuje a svou činností by měla přispívat k naplnění tohoto konceptu především
v rámci programového období 2014-2020, i když její tematický záběr se v čase postupně rozšiřuje
i mimo problematiku ESI fondů.
Výroční zpráva RSK vznikla za účelem shrnutí činnosti RSK pro území Středočeského kraje za rok 2016
a za účelem zhodnocení funkčnosti RSK na různých úrovních. Cílem výroční zprávy je popsat
nejpodstatnější aktivity RSK, jejích pracovních skupin a sekretariátu v průběhu roku 2016 s ohledem
na role stanovené statutem RSK, zhodnotit efektivitu této činnosti i samotnou komunikaci, ať už
v rámci RSK, s jednotlivými řídicími orgány programů ESI fondů či s MMR jakožto subjektem
odpovědným za naplnění konceptu územní dimenze, identifikovat realizované kroky vedoucí
k lepšímu naplňování funkcí RSK a rovněž rizika spojená s činností RSK včetně plánu rozvoje fungování
RSK, mj. eliminujícím stanovená rizika. Podkladem pro vznik výroční zprávy jsou především výsledky
realizovaných dotazníkových šetření, zápisy z jednání RSK a jejích pracovních skupin.
Pro zpracování výroční zprávy RSK byly použity veškeré dostupné zdroje vztahující se k danému
období roku 2016, dotazníkové šetření z mapování pro zpracování RAP, dotazníkové šetření pro členy
RSK, zápisy a podklady z jednání RSK a pracovních skupin při RSK (PS Vzdělávání, PS Cestovní ruch, PS
Venkov, PS Infrastruktura), pracovní dokumentace sekretariátu RSK a informace z portálu RSK.
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.

2. Přehled aktivit RSK
Přehled činností v roce 2016 byl v souladu se statutem RSK. V roce 2016 proběhla dvě zasedání RSK:
7. zasedání 13. 5. 2016 a 8. zasedání 29. 6. 2016, plánované 9. zasedání na 21. 9. 2016 bylo pro
nízkou účast zrušeno. Dle aktuální potřeby proběhlo 5 korespondenčních hlasování. Výčet oblastí
schvalovaných korespondenčním hlasováním je součástí přílohy č. 1 – Oblasti korespondenčního
hlasování_2016.
Pátým korespondenčním hlasováním koncem září 2016 RSK schválila textovou a tabulkovou část
aktualizovaného Regionálního akčního plánu.

RSK jako celek
RSK efektivně projednávala a schvalovala navrhované dokumenty (např. aktualizace RAP, KAP a jeho
jednotlivé části) a dle potřeby přijímala podněty pro NSK, které většinou vycházely z přijatých
usnesení pracovních skupin. V několika případech byl podnět ještě upraven nebo konkretizován.
V některých případech přijala RSK podnět k NSK na základě diskutovaných témat. Obecně byli
členové RSK v roce 2016 málo zapojeni do tvorby aktualizace RAP a mapování potřeb v území pro ŘO
OP.

Na konci roku 2016 byl členům ze strany MMR rozeslán dotazník ke zhodnocení úspěšnosti nastavení
platformy RSK , činnosti RSK a sekretariátu RSK.
Návratnost dotazníků byla v rámci Středočeského kraje nízká, přesto jsou v této zprávě zhodnoceny
výsledky šetření.
Zpět na MMR bylo zasláno 7 vyplněných dotazníků. Odpověděli 2 členové RSK, 2 náhradníci a 3 stálí
hosté. 5 z nich je zároveň členem některé z pracovních skupin.
Většina dotázaných hodnotí spolupráci s ostatními platformami regionálního rozvoje (pracovní
skupiny RSK, řídící výbory integrovaných nástrojů, týmy regionální RIS3 strategie aj.)jako formální na
základě potřeb ostatních platforem. Dle jednoho respondenta spolupráce mezi platformami
neprobíhá.
Důležitost RAPu je dle výsledků dotazníkového šetření průměrná. 70% dotazovaných odpovídá, že
RAP odráží potřeby subjektů z regionu jen částečně. Dalším zajímavým výsledkem jsou odpovědi na
vnímání dopadu navrhovaných podnětů ze strany RSK na územní a věcné zaměření výzev OP. 70%
odpovědělo, že je minimální či žádný. Pouhých 30% odpovědělo, že je významný či rozhodující.
Činnost sekretariátu RSK z hlediska sběru informací potřebných pro vyhodnocení realizovaných
intervencí hodnotí dotázaní jako velmi aktivní nebo středně aktivní. Pouze jeden dotázaný hodnotí
činnost RSK z hlediska sběru informací jako málo aktivní. 57% respondentů se aktivně zapojuje do
sběru dat pro identifikaci bariér a bílých míst. Organizace RSK je dle dotazovaných funkční a
bezproblémová nebo dostačující s možností zlepšení. Stejně tak je hodnocena i činnost sekretariátu
RSK. Činnost jednotlivých pracovních skupin vychází dle odpovědí jako středně aktivní.
Dále byly seřazeny činnosti RSK dle jejich významu. První činnost má dle respondentů největší
význam.
1. informování potencionálních žadatelů v regionu o příležitostech ESI fondů pro rozvoj
území
2. příprava Regionálního akčního plánu (jako společné představy o potřebách a skutečnosti
směřování ESI fondů a národních zdrojů do území tematicky, územně)
3. doporučení územního a věcného zaměření výzev
4. komunikace RSK mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry regionálního
rozvoje v daném území
5. projednávání návrhů předložených členy RSK směřujících k naplnění územní dimenze
6. doporučení na sladění harmonogramu výzev s potřebami regionu (zejména pro
individuální projekty naplňující územní dimenzi)
7. spolupráce RSK s ostatními platformami (týmy regionální RIS3 strategie, řídící výbory
integrovaných nástrojů, strategické expertní skupiny krajů, pakty zaměstnanosti atd.)
8. podpora vytváření synergií a návazností projektů a integrovaných nástrojů
9. komunikace s řídícími orgány a s NSK prostřednictvím zástupce RSK
10. řízení Regionálního akčního plánu
11. iniciace absorpční kapacity regionu

12. doporučení a námětů nositelům integrovaných nástrojů, informování o přípravě
a realizaci integrovaných nástrojů na daném území
13. šíření pozitivních dopadů evropské podpory a pozitivní publicity programů a projektů.


Sekretariát RSK

Sekretariát RSK byl personálně obsazen v březnu 2016 dvěma zaměstnanci na plný pracovní úvazek:
Ing. Martina Kýzlová, která měla v roce 2016 na starosti zejména PS Cestovní ruch a Mgr. Jan
Veselský, který měl v roce 2016 na starosti zejména PS Venkov.
V dubnu 2016 byl sekretariát doplněn dvěma zaměstnanci na poloviční pracovní úvazek: PhDr.
Ladislav Cubr, který zajišťuje správu portálu RSK a podílí se na mapování a aktualizaci RAP, a Bc. Petra
Sovišová, která měla na starosti zejména PS Infrastruktura. Kromě toho má tuto agendu (mimo
projekt OP TP) částečně na starosti stálá zaměstnankyně Odboru regionálního rozvoje, Mgr. Martina
Vycudilíková Outlá, která zajišťuje koordinaci činností a poskytuje metodickou podporu pracovníkům
sekretariátu, a dále organizačně zajišťuje PS Vzdělávání.
Sekretariát RSK zajišťoval organizaci jednání PS a zasedání RSK, připravoval podklady pro PS a RSK,
program zasedání, zajišťoval zápisy a jejich distribuci, zajišťoval přenos informací a výstupů ze
zasedání, organizaci seminářů, mapování pro ŘO OP, aktualizace RAP a obecně koordinaci platforem
(RSK, PS, KAP, ITI, RIS 3). Dále byla sekretariátem zajištěna povinná publicita formou vyvěšení letáku
u vchodu do budovy Krajského úřadu a publicita nepovinná formou webových stránek www.rsk-sk.cz.
Sekretariát rovněž dle metodiky přejímal a předával strategické rámce MAP a zajišťoval průtok financí
ze strany MŠMT do obcí, které jsou zpracovatelé MAP. V roce 2016 sekretariát pravidelně
monitoroval stav podání žádostí do MAP pro ŘO OP VVV.
V roce 2016 pravidelně (převážně 1x týdně) probíhala setkání zástupců sekretariátu RSK (Mgr.
Vycudilíková, Ing. Kýzlová) s realizačním týmem KAP za účelem sladění harmonogramu činností a
vzájemné informovanosti o aktivitách obou platforem. Mgr. Vycudilíková je také členem odborného
týmu KAP a členkou PS Vzdělávání (zástupce v oblasti regionálního rozvoje).
Sekretariát RSK v roce 2016 aktivně zorganizoval tři semináře, které se konaly na Krajském úřadu
Středočeského kraje, čímž byla naplněna polovina indikátorů projektu.
Dne 13. 6. 2016 se konaly dva semináře ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
nositelem ITI, k plánovaným výzvám IROP v rámci specifického cíle 2.4 pro zájemce spadající do
území ITI PMO (Integrovaná územní investice Pražské metropolitní oblasti). V dopoledním bloku
proběhl 1 seminář pro MŠ a ZŠ a v odpoledním bloku 1 seminář pro SŠ.
Třetí seminář se konal ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Středočeského kraje dne 30. 6. 2016.
Seminář byl určen pro Místní akční skupiny (MAS) k problematice výzvy č. 047 Operačního programu
Zaměstnanost - Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, která je
určena na podporu sociálních služeb.


Pracovní skupiny
V roce 2016 probíhala jednání čtyř PS, přičemž nejaktivnější pracovní skupinou v roce 2016 byla PS
Cestovní ruch (5 jednání), následuje PS Vzdělávání a PS Venkov (po 4 jednáních) a PS Infrastruktura (1
jednání).

Popis pracovních skupin:
Pracovní skupina Cestovní ruch
Náplní činnosti PS Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního
ruchu ve Středočeském kraji a problematika destinačního managementu v kraji. V souvislosti s
Národním programem podpory cestovního ruchu v regionech také pracovní skupina hodnotí žádosti
o podporu z hlediska souladu se strategickými dokumenty.
Jednotlivá jednání této pracovní skupiny byla zaměřena zejména na rozdělení a fungování
destinačních společností ve Středočeském kraji, Národní program podpory cestovního ruchu
v regionech (2016 – 2020), spolupráci kraje a destinací na tuzemských a zahraničních veletrzích,
propagační materiály, aktualizaci cyklogenerelu a certifikaci a fungování infocenter.
Proběhlo celkem 5 jednání PS Cestovní ruch
Pracovní skupina Infrastruktura
Náplní činnosti PS Infrastruktura je spoluúčast na aktualizaci Regionálního akčního plánu především
v oblasti dopravy, shromažďování podkladů a problematických okruhů z procesního hlediska,
metodiky i z hlediska obsahu. PS by měla řešit jak zaměření, tak alokace v oblastech operačních
programů (OP) a národních dotačních titulů, které jsou finančně nebo i věcně poddimenzovány. Ve
vztahu k OP má pracovní skupina získávat informace o absorpční kapacitě, získávat předpokládané
záměry v rámci OP, mapovat bílá místa, která nejsou pokryta z dotací OP ani NDT.
Proběhlo 1 jednání PS Infrastruktura
Pracovní skupina Venkov
Náplň činnosti PS Venkov tvoří diskuze dílčích témat souvisejících s venkovským prostorem (doprava,
kanalizace a čističky odpadních vod, regionální školství, venkovské památky apod.); identifikace
nejožehavějších problémů, se kterými se potýkají obce ve venkovském prostoru Středočeského kraje;
navrhování řešení problémů a podnětů pro Středočeský kraj a Regionální stálou konferenci;
navrhování změn a doporučení, která se týkají Regionálního akčního plánu.
Proběhla 4 jednání PS Venkov
Pracovní skupina Vzdělávání
Náplní činnosti PS Vzdělávání je vytvoření Krajského akčního plánu (KAP) pro Středočeský kraj, tj.
plánu pro rozvoj středního a vyššího odborného školství v tomto kraji. KAP stanovuje priority a
jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti,
přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP je zpracováván ve spolupráci s územními
partnery a ve spolupráci s odborným garantem KAP.

Činnost Pracovní skupiny Vzdělávání je od prosince 2015 realizována v rámci projektu Krajský akční
plán vzdělávání Středočeského kraje, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021. Hlavním výstupem projektu bude Krajský
akční plán vzdělávání v roce 2018 a 2021.
Proběhla 4 jednání PS Vzdělávání
Výstupy: KAP
Na 8. zasedání RSK byly schváleny následující dokumenty:
Usnesením č. 6-8/2016/RSK: dokument Analýza potřeb v území Středočeského kraje pro potřeby
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání.
Usnesením č. 7-8/2016/RSK: dokument Rámec pro podporu infrastruktury.
Na 9. zasedání RSK byly schváleny následující dokumenty KAP
Usnesením č. 4-9/2017/RSK: dokument Prioritizace potřeb
Usnesením č. 5-9/2017/RSK:
dokument KAP - Krajský akční plán 1, návrhy řešení a problémy obecné, systémové a legislativní
povahy
Usnesením č. 6-9/2017/RSK: kompletní dokumentaci Krajského akčního plánu vzdělávání



Komunikace s ŘO

Společná pro všechny RSK
Zástupci Středočeského kraje se účastnili jednání NSK v roce 2016: 4. zasedání NSK 29. 4. 2016 se
zúčastnil Mgr. Karel Horčička, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje. 5. zasedání NSK,
které se konalo 5. - 6. 10. 2016 v Poděbradech se zúčastnila z pověření Mgr. Karla Horčičky Mgr.
Martina Vycudilíková, referentka Odboru regionálního rozvoje.

Individuální
V návaznosti na usnesení RSK, RSK Středočeského kraje v roce 2016 komunikovala postoupením
podnětů na 4. a 5. zasedání NSK. V rámci 4. zasedání byly podněty NSK zaslány společně za všechny
kraje na základě předchozího spolčeného jednání. Na 5. zasedání NSK byl předložen 1 podnět
Středočeského kraje ohledně zpětné vazby na využití informací z RAP ze strany ŘO OP. Kromě
zasedání NSK komunikovala RSK Středočeského kraje své podněty především několika dopisy.
Dopisem MŠMT 18.7.2016 Č.j.: 103625/2016/KUSK:

Usnesením č. 4-7/2016/RSK RSK SčK vyjadřuje nespokojenost s přípravou, stavem, projednáváním a
nesystémovým vyhodnocením žádostí řešitelů MAP Středočeského kraje, dále s nevyjasněným
postupem využití, zpracování a nastavení Strategického rámce a žádá o jasné formulace a stanovení
harmonogramu postupu projektu MAP.
Dopisem MMR 4.10.2016 Č.j.: 147001/2016/KUSK:
Usnesením č. 4-8/2016/RSK RSK SčK žádá o navýšení alokace národního dotačního titulu MMR pro
rekonstrukci místních komunikací (Podpora obnovy místních komunikací) a na vytvoření nového
dotačního titulu pro obce nad 3.000 obyvatel na rekonstrukci místních komunikací.
Dopisem MMR 4.10.2016 Č.j.: 147001/2016/KUSK:
Usnesením č. 7-KH/2016/RSK RSK SčK žádá navýšení alokací národních dotačních titulů pro oblast
podpory základních a mateřských škol (MŠMT - Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol,
MF – Podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol
v okolí velkých měst).
Usnesením č. 8-KH/2016/RSK SčK vyjadřuje nespokojenost s úrovní poskytovaných služeb Centra pro
regionální rozvoj České republiky žadatelům, a to z hlediska konzultací a připravenosti pracovníků
Centra poskytovat detailní informace k jednotlivým výzvám IROPu, včetně dodržování
harmonogramu při kontrole žádostí o podporu.
Usnesením č. 9-KH/2016/RSK SčK vyjadřuje nespokojenost s připraveností čerpání z ESI fondů,
omezenou možností konzultací, a dále se změnami znění podmínek v již vyhlášených výzvách.
Tabulka s podněty je přílohou č. 2 – Podněty RSK_2016
Zástupce územních partnerů v platformách OP zatím RSK Středočeského kraje nevyužila.



Komunikace s MMR

Komunikace s Ministerstvem probíhala pružně, především na pravidelných setkáních sekretariátů
RSK, která byla dobře organizována (regionálně doplněna i zajímavým programem nad rámec
setkání). Sekretariátům RSK bylo vždy umožněno vnášet témata do programu setkání.



Komunikace s územím

S územím bylo komunikováno především prostřednictvím portálu RSK a e-mailovou komunikací
s informačními e-maily. Byla zpracována 2 čísla tzv. Zpravodaje portálu RSK, který byl taktéž rozesílán
e-mailem všem obcím SčK a zveřejněn na portálu RSK. Na přelomu března a dubna 2016 proběhlo
mapování pro aktualizaci RAP, které proběhlo formou on-line dotazníku dostupného na portálu RSK,
k jehož vyplnění byli žadatelé (obce a PO) osloveni e-mailem, nicméně návratnost dotazníku byla
velice nízká.
Dotazník je přílohou č. 3 - Dotazník_průzkum_2016

Komunikace s územím probíhala i prostřednictvím externího terénního pracovníka, jehož role
propagace RSK, portálu RSK a informativní role o možnostech financování projektů obcí za účelem
větší zpětné vazby při mapování však nebyla zcela naplněna. V průběhu roku 2016 a na přelomu roku
2016/17 probíhala různá mapování pro ŘO, během mapování OPZ sekretariát RSK obdržel podnět od
zástupců Úřadu práce v RSK, kteří by uvítali výzvy či projekty zaměřené na podporu vzniku a
udržitelnosti sociálních podniků v rámci Středočeského kraje.

3. Dobrá praxe
Dle názoru sekretariátu RSK spočívá dobrá praxe středočeské RSK především v kvalitě a rostoucím
využívání portálu RSK, který je hlavním informačním a propagačním nástrojem. Přínosná pro tvorbu
strategických dokumentů je i jeho provázanosti s webem Sč KAP.

V roce 2016 probíhala také dobrá spolupráce s nositelem ITI PMO: Institutem plánování a rozvoje hl.
m. Prahy, díky které byli kvalitně informováni potenciální žadatelé v území (např. prostřednictvím
seminářů pořádanými ve spolupráci sekretariát RSK – výkonný tým ITI). Probíhala také intenzivní
komunikace s věcně příslušnými odbory Středočeského kraje a s RSK (manažer ITI byl pokaždé
přítomen na jednání RSK). Mgr. Vycudilíková, která má částečně na starosti agendu RSK, je zároveň
členem výkonného týmu ITI jako koordinátor za Středočeský kraj.
Naopak terénní pracovník RSK se neosvědčil a spolupráce s ním byla ukončena ke konci roku 2016.

4. Rizika činnosti RSK a naplňování rolí RSK sekretariátu RSK

Název rizika

Popis rizika

Dopadem rizika je
Neúčast členů RSK na nízká váha této
zasedáních,
platformy a návazná
především zástupců
nižší účast ostatních
kraje (hejtman)
členů RSK, potažmo
pracovních skupin.
Dopadem je špatné
Nízké zapojení členů povědomí o
RSK do aktivit
činnostech
sekretariátu
sekretariátu, které
(mapování, RAP…)
může vést ke snížení
váhy této platformy a

Pravděpodobnost
(1-5)

Dopad
(1-5)

Významnost
(P * D)

2

4

8

3

3

9

následné nízké
aktivity členů RSK.
Nedostatečné šíření
informací členů RSK
do svého zájmového
území

Neuspokojivá zpětná
vazba ŘO na
mapování a na
podněty RSK

Nedostatečná zpětná
vazba z území

Dopadem tohoto
rizika je snížená či
špatná zpětná vazba
z území.
Dopadem na špatnou
zpětnou vazbu na
mapování je snížená či
špatná zpětná vazba
z území. Dopadem
neuspokojivé zpětné
vazby na podněty RSK
je nízká váha této
platformy, následná
ztráta motivace členů
RSK , na kterou
navazuje nižší účast
členů RSK na
zasedání, potažmo
pracovních skupin.
Špatná zpětná vazba
z území ovlivňuje
relevantnost údajů
v RAP a dat v rámci
dalších mapování
potřeb.

4

2

8

3

4

12

3

4

12

Ze zhodnocení možných rizik vyplývá jako největší hrozba neuspokojivá zpětná vazba ŘO na
mapování a na podněty RSK a špatná zpětná vazba z území.
Ovlivnit zpětnou vazbu ŘO na podněty ze strany RSK, či sekretariátu RSK lze detailním popisem
problému při sestavování jednotlivých podnětů a navržením konkrétního řešení. Zpětnou vazbu na
mapování lze ovlivnit zvýšenou komunikací při sestavování požadavků mezi RSK, NKS a ŘO.
Zpětnou vazbu z území je možné posilovat jednak pomocí šíření informací skrz členy RSK a webového
portálu RSK Středočeského kraje, dále také díky zlepšené zpětné vazbě od ŘO a předávání
konkrétních výsledků mapování.

5. Plán rozvoje fungování RSK
RSK nadále plánuje zachovat svou roli informační a propagační směrem do území. Vzhledem
k velikosti Středočeského kraje a vysokému počtu obcí je ideálním prostředkem portál RSK,
informační e-maily nebo distribuce Zpravodaje. Je potřeba zdůrazňovat nutnost šíření informací ze
strany členů RSK a členů pracovních skupin do svého zájmového území.
Sekretariát RSK se snaží neustále zlepšovat funkčnost portálu, např. zavedením kalendáře akcí (již
funguje), přihlašováním k odběru novinek (plánováno v nejbližší době). Plánuje také častější vydávání
a distribuci tzv. zpravodaje portálu.
RSK nadále bude své území informovat prostřednictvím portálu RSK a e-mailové komunikace.
Koncem roku 2017 je naplánováno vydání a výtisk obsáhlejšího čísla tzv. Zpravodaje portálu, které by
bylo distribuováno do území prostřednictvím členů pracovních skupin a členů RSK.



Plán aktivit pro navazující období 2017

10. zasedání RSK je plánované na 10. 3. 2017

V plánu je zahájit činnost tří pracovních skupin.
1. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci je plánováno na přelom března a
dubna 2017.
Termín 1. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum zatím není znám, řeší se složení členů.
Na návrh členů PS Infrastruktura se předpokládá rozšíření náplně této pracovní skupiny, aby
nebyla zaměřena pouze na dopravu, ale i na technickou a informační infrastrukturu
(vysokorychlostní internet a provazbu na OP PIK).
Cílem je více zapojit členy pracovních skupin i členy RSK do aktualizace RAP a mapování.

V roce 2017 se budou konat zbylé tři semináře, přičemž 1 seminář pro žadatele výzev
Šablony pro SŠ a VOŠ I. (OPVVV) se již uskutečnil dne 1. 2. 2017 v prostorách KÚSK.
Sekretariát RSK plánuje uspořádat ještě dva semináře pro žadatele území, pravděpodobně
pro obce a MAS.

Schvalování aktualizovaných dokumentů KAP, RAP a jeho příloh.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Oblasti korespondenčního hlasování_2016
Příloha č. 2 – Podněty RSK_2016
Příloha č. 3 - Dotazník_průzkum_2016

1. KH únor 2016
Realizace MAP – doplnění žadatele pro realizaci MAP v ORP Vlašim
V souvislosti s vyhlášením výzvy OP VVV na zpracování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání schvaluje RSK
oprávněné žadatele.
V této době došlo k vyjasnění žadatele pro realizaci MAP v ORP Vlašim. Žadatelem je město Vlašim.

-

Usnesení č. 1-KH-1/2016/RSK
RSK schvaluje žadatele pro realizaci MAP v ORP Vlašim

2. KH duben 2016
Úprava znění Statutu pracovní skupiny (PS) RSK pro území Středočeského kraje
Důvodem navrhované úpravy statutu je vyjasnění práv a povinností jednotlivých členů zřízených pracovních
skupin. Dále je upřesněn postup pro svolávání prvního oficiálního jednání PS, kdy je navrhována možnost
svolání i náměstkem hejtmana a úprava také dává za povinnost zvolit i druhého místopředsedu v případě, že
má pracovní skupina 20 a více členů.

-

Usnesení č. 2-KH/2016/RSK
RSK schvaluje Statut pracovní skupiny Regionální stálé konference pro území Středočeského
kraje v upraveném znění.

3. KH červenec 2016
Aktualizace Regionálního akčního plánu, konkrétně Seznamu projektů financovaných z IROP SC 1.1.
Důvodem navrhované změny je potřeba aktualizace jedné z příloh Regionálního akčního plánu (konkrétně
Seznam projektů financovaných z IROP SC 1.1)

-

Usnesení č. 3-KH/2016/RSK
RSK schvaluje aktuální seznam projektů financovaných z IROP 1.1.

1

4. KH září/říjen 2016
Aktualizace statutu RSK
Ve statut bylo aktualizováno složení RSK rozšířením o jednoho člena dle vlastního výběru regionu a úloha
zástupce územně příslušného zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrovaného regionálního
operačního programu coby stálého hosta RSK

-

Usnesení č. 4-KH/2016/RSK:
RSK bere na vědomí aktuální verzi statutu RSK

Rozšíření RSK o nového člena PS Cestovní ruch
V souvislosti s aktualizovaným statutem RSK bylo navrženo rozšíření RSK o nového člena, pana Václava
Pošmurného, předsedu PS Cestovní ruch.

-

Usnesení č. 5-KH/2016/RSK:
RSK schvaluje nového člena RSK, pana Václava Pošmurného

Stav pracovních skupin RSK a jejich usnesení
V průběhu jednání PS Venkov byla přijata tři usnesení, jejichž obsahem jsou návrhy pro RSK ke schválení
podnětů NSK.

-

Usnesení č. 6-KH/2016/RSK:
RSK bere na vědomí informace o stavu pracovních skupin RSK a jejich usnesení

-

Usnesení č. 7-KH/2016/RSK:
RSK schvaluje podnět pro Národní stálou konferenci ohledně národních dotačních titulů pro
oblast podpory základních a mateřských škol (MŠMT - Fond rozvoje kapacit mateřských a
základních škol, MF – Podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálních škol v okolí velkých měst), a to ve smyslu navýšení alokací obou
dotačních titulů.

-

Usnesení č. 8-KH/2016/RSK:
RSK schvaluje podnět pro Národní stálou konferenci ohledně nespokojenosti s úrovní
poskytovaných služeb Centra pro regionální rozvoj České republiky žadatelům, a to z hlediska
konzultací a připravenosti pracovníků Centra poskytovat detailní informace k jednotlivým
výzvám IROPu, včetně dodržování harmonogramu při kontrole žádostí o podporu.

-

Usnesení č. 9-KH/2016/RSK:
RSK schvaluje podnět pro Národní stálou konferenci zdůrazňující nespokojenost s
připraveností čerpání z ESI fondů, omezenou možností konzultací, a dále se změnami znění
podmínek v již vyhlášených výzvách.

2

Schválení aktualizace Regionálního akčního plánu
Na základě zjišťování absorpční kapacity v území a mezi věcně příslušnými odbory Krajského úřadu proběhla
roční aktualizace Regionálního akčního plánu. Zároveň byla zohledněna aktualizovaná metodika MMR, která se
promítla v aktualizovaném formátu dokumentu.

-

Usnesení č. 10-KH/2016/RSK:
RSK schvaluje textovou a tabulkovou část aktualizovaného Regionálního akčního plánu

Náprava administrativních chyb v dokumentu Rámec pro podporu infrastruktury z IROP
Výskyt technických administrativních chyb, které bylo třeba napravit. Nejedná se o změnu obsahu projektů ani
změnu v počtu projektů.

-

Usnesení č. 11-KH/2016/RSK:
RSK schvaluje dokument Rámec pro podporu infrastruktury po odstranění administrativních
chyb

Schválení nového žadatele pro realizaci MAP v ORP Beroun
V ORP Beroun došlo k dohodě o změně žadatele pro realizaci MAP. Místo MAS Karlštejnsko, z.ú. bude
žadatelem pro realizaci MAP město Beroun.

-

Usnesení č. 12-KH/2016/RSK:
RSK schvaluje aktuální seznam žadatelů pro realizaci MAP

5. KH říjen 2016
Schválení nového žadatele pro realizaci MAP v ORP Beroun
Město Beroun požádalo RSK o změnu žadatele v tom smyslu, že projekt bude realizován jen městem, a to bez
účasti MAS Karlštejnsko z.s. jako partnera.
-

Usnesení č. 13-KH/2016/RSK:
RSK schvaluje aktuální seznam žadatelů pro realizaci MAP, žadatelem za ORP Beroun je
Město Beroun, a to bez účasti partnera projektu.

3

Připomín
ka č.

Připomínka/Podnět na NSK

Dotčený ŘO

1

Pravidelné předkládání zpráv o konkrétním využití RAP (kdy byly na základě podnětů či informací z RAP
jednotlivých krajů upraveny výzvy či alokace operačních programů).

Všechny ŘO,
MMR - ORP

2

Usnesení č. 4-7/2016/RSK RSK SčK bere na vědomí a vyjadřuje nespokojenost s přípravou, stavem,
projednáváním a nesystémovým vyhodnocením žádostí řešitelů MAP Středočeského kraje, dále s
nevyjasněným postupem využití, zpracování a nastavení Strategického rámce a žádá o jasné formulace a
stanovení harmonogramu postupu projektu MAP.

MŠMT - ŘO
OPVVV

3

Usnesením č. 4-8/2016/RSK RSK SčK žádá o navýšení alokace národního dotačního titulu MMR pro
rekonstrukci místních komunikací (Podpora obnovy místních komunikací) a na vytvoření nového
dotačního titulu pro obce nad 3.000 obyvatel na rekonstrukci místních komunikací.

4

5

Usnesením č. 7-KH/2016/RSK RSK SčK žádá navýšení alokací národních dotačních titulů pro oblast
podpory základních a mateřských škol (MŠMT - Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol, MF –
Podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí
velkých měst).
Usnesením č. 8-KH/2016/RSK SčK vyjadřuje nespokojenost s úrovní poskytovaných služeb Centra pro
regionální rozvoj České republiky žadatelům, a to z hlediska konzultací a připravenosti pracovníků Centra
poskytovat detailní informace k jednotlivým výzvám IROPu, včetně dodržování harmonogramu při kontrole
žádostí o podporu.

MMR

MŠMT

MMR

6

Usnesením č. 9-KH/2016/RSK SčK vyjadřuje nespokojenost s připraveností čerpání z ESI fondů, omezenou
možností konzultací, a dále se změnami znění podmínek v již vyhlášených výzvách.

MMR

7

Usnesením č. 3-8/2016/RSK RSK SčK vyjadřuje nesouhlas s nepodporováním škol zřízených podle par. 16
odst. 9 Školského zákona v rámci výzev programového období 2014-2020. Cílené nepodporování těchto
škol a jejich označování za diskriminující považuje RSK za nespravedlivé.

ŘO IROP, ŘO
OPVVV

Postoupeno

říjen 2016 5. NSK

Vypořádání připomínky

Vypořádal

ŘO nevidí důležitost takových zpráv. Využívání podnětů z RAP je
pravidelně projednáváno na jednání NSK. Všechny ŘO OP zveřejňují
harmonogram výzev a texty výzev a seznam podpořených projektů.
RSK si tedy může porovnat nakolik byla jejich doporučení vzata do
úvahy při přípravě výzev a jaké projekty z RAP byly podpořeny.

dopisem MŠMT
ŘO OPVVV nerozumí pojmu "stav žádosti o podporu", ŘO má
18.7.2016 Č.j.:
omezené možnosti ovlivnit stav žádosti o podporu, protože
103625/2016/KUSK neprovozuje MS, ŘO nepřipouští zásadní pochybení
dopisem MMR
MMR požaduje detailní zdůvodnění požadované výše alokace v
18.7.2016 Č.j.:
souvislosti s přípravou programu Podpora rozvoje regionů a jako
103624/2016/KUSK podklad pro vyjednávání o navýšení, řeší PS Venkov

PhDr., Mgr. Velčovský,
náměstek pro řízení sekce
operačních programů; dopis
z 1.8.2016
Ing.Dostálová, náměstkyně
pro řízení sekce regionálního
rozvoje; dopis z 29.7.2016

O výsledcích budou známy informace nejpozději na zasedání NSK v
březnu 2017.

Na základě seminářů a dotazníkových šetření nemá CRR zpětnou
dopisem MMR
vazby, která by se shodovala s tímto usnesením. Konkrétní poznatky, Ing.Dostálová, náměstkyně
4.10.2016 Č.j.:
pro řízení sekce regionálního
které vedly RSK k usnesení, MMR uvítá.
147001/2016/KUSK
rozvoje; dopis z 23.12.2016
MMR provádí analýzy jednotlivých výzev a snaží se o jejich další
zjednodušování. Ohledně změn v již vyhlášených výzvách jsou
jednotlivé ŘO upozorňovány, že byse výzvy měla menit co nejméně
(přesná pravidla jsou uvedena v Metodickém pokynupro řízení výzev,
hodnocení a výběr projektů).
ŘO IROP již činí kroky, aby bylo možné financovat tento typ škol z ESI
dopisem MMR
fondů. Probíhají pracovní diskuze ŘO IROP a ŘO OP VVV se zástupci
16.1.2017
185083/2016/KUSK Evropské komise o změně nastavení současných pravidel IROP v této
záležitosti. Rozhodující bude postoj Evropské komise a MŠMT.

Mgr. Zdeněk Semorád,
náměstek pro řízení sekce
evropských programů, dopis
z 8.2.2017
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Sběr projektových záměrů - Středočeský kraj

Mapování absorpční kapacity Středočeského kraje pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v novém
programovacím období 2014 – 2020
Cílem je získání podkladů pro aktualizaci Regionálního akčního plánu Středočeského kraje, který slouží pro zacílení
chystaných výzev a nastavení výše finanční podpory pro Středočeský kraj v rámci v územní dimenze operačních programů
Strukturálních fondů na období 2014 - 2020.
Mapování absorbční kapacity se zaměřuje pouze na vybrané okruhy (specifické cíle operačních programů) řešené v rámci
Regionálního akčního plánu Středočeského kraje (RAP).
Uvedené informace k Vašim projektovým záměrům nejsou závazné a bude je možné měnit v závislosti na podmínkách
stanovené vyhlašovatelem dané výzvy.
V případě dotazů týkající se vyplnění projektového záměru neváhejte kontaktovat Bc. Moniku Duškovou (duskovam@kr-s.cz).

Pro přidání projektového záměru vyplňte následující informace.
Průzkum obsahuje 45 otázek.

I. Nositel projektu
Kategorie nositele záměru *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

Obec
Organizace zřízená nebo založená obcí
Svazek obcí
MAS (Místní akční skupina)
Organizace zřízená nebo založená krajem
NNO (Nestátní nezisková organizace)
Podnikatelský subjekt
Vysoká škola
Stát (organizační složka státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, státní podnik)
Jiné (např. spolky, komory, výzkumné organizace, ad.)
Vyberte jednu z možností
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Název nositele záměru *
Prosím napište svou odpověď zde:

Uveďte název vaší organizace

IČ organizace *
Zkontrolujte prosím formát odpovědi.
Prosím napište svou odpověď zde:

Zadejte IČ organizace (osmimístné číslo)

Kontaktní osoba
Údaje o kontaktní osobě stačí vyplnit pouze jednou při zadání prního projektového záměru.
Při zadávání dalších projektových záměrů není třeba údaje znovu vyplňovat.

Příjmení
Prosím napište svou odpověď zde:

Jméno
Prosím napište svou odpověď zde:

E-mail
Zkontrolujte prosím formát odpovědi.
Prosím napište svou odpověď zde:

Telefon
Zkontrolujte prosím formát odpovědi.
Prosím napište svou odpověď zde:
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II. Projektový záměr - zaměření
Vyberte zaměření projektového záměru

Tematické zaměření projektového záměru *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

Doprava
Sociální oblast a zdravotnictví
Předškolní, celoživotní a zájmové vzdělávání
Životní prostředí
Kultura
Podnikání, inovace a výzkum
Cestovní ruch
Pro vložení projektového záměru MAS (v rámci CLLD) vyberte příslušný věcně zaměřený specifický cíl a následně uvěďte
vazbu na CLLD.
Regionální akční plán (RAP)
Programy programového období 2014 - 2020

Oblast doprava
Projektové záměry v oblasti dopravy je možné financovat z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) nebo Operačního programu Doprava
(OP D).
Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr:
*
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Doprava' k otázce '9 [II1]' (Tematické zaměření projektového záměru)
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

IROP (SC 1.2) - Podpora veřejné dopravy a integrace dopravních systémů
IROP (SC 1.2) - Budování cyklostezek a cyklotras včetně souvisejícího zázemí
OP D (SC 2.3) - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve
městech
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Sociální oblast a zdravotnictví
Projektové záměry v sociální oblasti a zdravotnictví je možné financovat z
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebo Operačního
programu zaměstanost (OP Z).
Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr:
*
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Sociální oblast a zdravotnictví' k otázce '9 [II1]' (Tematické zaměření projektového záměru)
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

IROP (SC 2.1) - Deinstitucionalizace sociálních služeb
IROP (SC 2.1) - Optimalizace infrastruktury sociálních služeb, doprovodných programů a budování center
komunitních služeb
IROP (SC 2.1) - Podpora rozvoje sociálního bydlení
OP Z (SC 2.1.1) - Podpora sociálního začleňování
IROP (SC 2.2) - Rozvoj sociálního podnikání (výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků)
OP Z (SC 2.1.2) - Rozvoj sociálního podnikání (neinvestiční projekty)
IROP (SC 2.3) - Zvýšení kvality návazné péče
IROP (SC 2.3) - Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Oblast vzdělávání
Projektové záměry v oblasti předškolního, celoživotního a zájmového vzdělávání
je možné financovat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
nebo Operačního programu zaměstanost (OP Z).
Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr:
*
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Předškolní, celoživotní a zájmové vzdělávání' k otázce '9 [II1]' (Tematické zaměření projektového záměru)
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

IROP (SC 2.4) - Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let,
dětských skupin a mateřských škol
IROP (SC 2.4) - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
IROP (SC 2.4) - Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
IROP (SC 2.4) - Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
IROP (SC 2.4) - Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
OP Z (SC 1.2.1) - Zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti
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Kultura
Projektové záměry v oblasti kultury je možné financovat z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP).
Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr:
*
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Kultura' k otázce '9 [II1]' (Tematické zaměření projektového záměru)
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

IROP (SC 3.1) - Zatraktivnění kulturních památek
IROP (SC 3.1) - Prezentace a ochrana sbírkových a knihovních fondů

Oblast životní prostředí
Projektové záměry v oblasti životní prostředí je možné financovat z Operačního
programu životní prostředí (OP ŽP).
Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr:
*
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Životní prostředí' k otázce '9 [II1]' (Tematické zaměření projektového záměru)
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

OP ŽP (SC 1.1) - Výstavba kanalizace spolu s výstavbou čistíren odpadních vod
OP ŽP (SC 1.1) - Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod
OP ŽP (SC 1.2) - Výstavba a modernizace úpraven vody včetně rozvodných sítí
OP ŽP (SC 1.3) - Protipovodňová ochrana intravilánu
OP ŽP (SC 1.4) - Protipovodňová preventivní opatření
OP ŽP (SC 3.1) - Odpadové hospodářství (prevence vzniku odpadů)
OP ŽP (SC 3.2) - Odpadové hospodářství (systémy separace)
OP ŽP (SC 3.3) - Odpadové hospodářství (rekultivace skládek)
OP ŽP (SC 3.4) - Odstranění ekologických zátěží (inventarizace, průzkum a sanace)
OP ŽP (SC 4.2) - Posílení biodiverzity (prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů)
OP ŽP (SC 4.3) - Posílení přirozených funkcí krajiny
OP ŽP (SC 4.4) - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
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Vyberte relevantní aktivitu projektového záměru *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP ŽP (SC 4.3) - Posílení přirozených funkcí krajiny' k otázce '14 [II1ZivProstredi]' ( Oblast životní
prostředí Projektové záměry v oblasti životní prostředí je možné financovat z Operačního programu životní prostředí (OP
ŽP). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené
s rozvojem technické infrastruktury
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních
a na vodu vázaných ekosystémů
Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených
LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení
povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

Oblast podnikání, inovace a výzkum
Projektové záměry v oblasti podnikání, inovace a výzkum je možné financovat z
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr:
*
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'Podnikání, inovace a výzkum' k otázce '9 [II1]' (Tematické zaměření projektového záměru)
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

OP VVV (SC 1.2) - Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
OP PIK (SC 1.2) - Rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury
OP PIK (SC 1.2) - Vytváření partnerství pro transfer znalostní
OP PIK (SC 2.1) - Podpora podnikatelských záměrů a MSP
OP PIK (SC 2.3) - Rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění starých ekologických zátěží) a
modernizace výrobních provozů
OP PIK (SC 2.4) - Odborné vzdělávání MSP

Název projektového záměru *
Prosím napište svou odpověď zde:
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Stručný popis projektového záměru *
Prosím napište svou odpověď zde:
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III. Specifikace projektového záměru
Předpokládané celkové náklady realizace projektu v Kč *
Vaše odpověď musí být minimálně 0
Do tohoto pole můžete vložit pouze celé číslo.
Prosím napište svou odpověď zde:

Kč
Částku uveďte číslovkou v celých Kč (např. 5500000), nikoli v tisících nebo milionech Kč!

Připravenost projektového záměru *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

Projektový záměr
Projekt ve fázi plánování a přípravy
Projekt připraven k realizaci (vydané stavební povolení apod.)

Předpokládaný rok zahájení projektu *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Vyberte rok předpokládaného zahájení projektu.
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Předpokládaný rok ukončení projektu *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Vyberte rok předpokládaného ukončení projektu.

Vyberte okres dle místa realizace záměru *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
Praha-západ
Příbram
Rakovník
Jiné
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Vyberte ORP dle místa realizace záměru *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

Benešov
Beroun
Brandýs nad Labem
Čáslav
Černošice
Český Brod
Dobříš
Hořovice
Kladno
Kolín
Kralupy nad Vltavou
Kutná Hora
Lysá nad Labem
Mělník
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Neratovice
Nymburk
Poděbrady
Příbram
Rakovník
Říčany
Sedlčany
Slaný
Vlašim
Votice
Jiné
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Případné upřesnění území místa realizace projektu. Uveďte název obce (obcí),
MAS, mikroregionu apod.
Prosím napište svou odpověď zde:

Bude projekt realizován v rámci integrované strategie (ITI, IPRÚ, CLLD/MAS)?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

není
ITI Pražské metropolitní oblasti
IPRÚ Mladá Boleslav
Strategie MAS (CLLD)
nevím
Zde uveďte komentář k Vaší volbě:

Vyberte relevantní integrovanou strategii.

Bude projekt realizován za účelem řešení problematiky sociálně vyloučené
lokality?
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

Ano
Ne

7. 12. 2015 11:10

Dotazníček.cz - Sběr projektových záměrů - Středočeský kraj

12 z 20

Předpokládané plnění indikátorů

Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory Integrovaného
regionálního operačního programu SC 1.2)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'IROP (SC 1.2) - Budování cyklostezek a cyklotras včetně souvisejícího zázemí' nebo 'IROP (SC 1.2) Podpora veřejné dopravy a integrace dopravních systémů' k otázce '10 [II1Doprava]' ( Oblast doprava Projektové záměry
v oblasti dopravy je možné financovat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebo Operačního
programu Doprava (OP D). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě
(terminály)
Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy (ks)
Počet vytvořených parkovacích míst (místa)
Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu (vozidla)
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (realizace)
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km)
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km)
Počet parkovacích míst pro jízdní kola (parkovacímísta)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).

Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory Operačního
programu Doprava SC 2.3)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP D (SC 2.3) - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve
městech' k otázce '10 [II1Doprava]' ( Oblast doprava Projektové záměry v oblasti dopravy je možné financovat z
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebo Operačního programu Doprava (OP D). Vyberte specifický
cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet zařízení a služeb ITS (ks)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).
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Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory IROP SC 2.1)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'IROP (SC 2.1) - Deinstitucionalizace sociálních služeb' nebo 'IROP (SC 2.1) - Optimalizace infrastruktury
sociálních služeb, doprovodných programů a budování center komunitních služeb' nebo 'IROP (SC 2.1) - Podpora rozvoje
sociálního bydlení' k otázce '11 [II1Soc]' ( Sociální oblast a zdravotnictví Projektové záměry v sociální oblasti a
zdravotnictví je možné financovat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebo Operačního programu
zaměstanost (OP Z). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci (počet zázemí)
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení (počet bytů)
Počet podpořených polyfunkčních komunitních center (počet center)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).

Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory IROP SC 2.2)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'IROP (SC 2.2) - Rozvoj sociálního podnikání (výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků)' k
otázce '11 [II1Soc]' ( Sociální oblast a zdravotnictví Projektové záměry v sociální oblasti a zdravotnictví je možné
financovat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebo Operačního programu zaměstanost (OP Z).
Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet podniků pobírajících podporu (počet podniků)
Počet nových podniků, které dostávají podporu (počet podniků)
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích (FTE)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).

Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory IROP SC 2.4)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'IROP (SC 2.4) - Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let,
dětských skupin a mateřských škol ' nebo 'IROP (SC 2.4) - Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a
vyšší odborné vzdělávání ' nebo 'IROP (SC 2.4) - Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže'
nebo 'IROP (SC 2.4) - Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání' nebo 'IROP (SC 2.4) - Podpora infrastruktury pro
základní vzdělávání v základních školách' k otázce '12 [I1Vzdelavani]' ( Oblast vzdělávání Projektové záměry v oblasti
předškolního, celoživotního a zájmového vzdělávání je možné financovat z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) nebo Operačního programu zaměstanost (OP Z). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní
pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby)
Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).
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Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory IROP SC 3.1)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'IROP (SC 3.1) - Zatraktivnění kulturních památek' nebo 'IROP (SC 3.1) - Prezentace a ochrana sbírkových
a knihovních fondů' k otázce '13 [II1Kultura]' ( Kultura Projektové záměry v oblasti kultury je možné financovat z
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro
projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet revitalizovaných památkových objektů (objekty)
Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů (podsbírky/fondy; nikoli
jednotlivé předměty!)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).

Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory Operačního
programu Zaměstnanost SC 2.1.1)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP Z (SC 2.1.1) - Podpora sociálního začleňování' k otázce '11 [II1Soc]' ( Sociální oblast a zdravotnictví
Projektové záměry v sociální oblasti a zdravotnictví je možné financovat z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) nebo Operačního programu zaměstanost (OP Z). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní
pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Kapacita podpořených služeb (místa)
Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení (služby)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).

Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory Operačního
programu Zaměstnanost SC 2.1.2)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP Z (SC 2.1.2) - Rozvoj sociálního podnikání (neinvestiční projekty)' k otázce '11 [II1Soc]' ( Sociální
oblast a zdravotnictví Projektové záměry v sociální oblasti a zdravotnictví je možné financovat z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) nebo Operačního programu zaměstanost (OP Z). Vyberte specifický cíl a
zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře (organizace/podniky)
Počet podpořených podpůrných institucí (ogranizace)
Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (podniky)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).
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Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory Operačního
programu Zaměstnanost SC 1.2.1)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP Z (SC 1.2.1) - Zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti' k otázce
'12 [I1Vzdelavani]' ( Oblast vzdělávání Projektové záměry v oblasti předškolního, celoživotního a zájmového vzdělávání je
možné financovat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebo Operačního programu zaměstanost
(OP Z). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).

Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory OP ŽP - SC 1.1 a
1.2)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP ŽP (SC 1.1) - Výstavba kanalizace spolu s výstavbou čistíren odpadních vod' nebo 'OP ŽP (SC 1.1) Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod' nebo 'OP ŽP (SC 1.2) - Výstavba a modernizace úpraven vody včetně
rozvodných sítí' k otázce '14 [II1ZivProstredi]' ( Oblast životní prostředí Projektové záměry v oblasti životní prostředí je
možné financovat z Operačního programu životní prostředí (OP ŽP). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní
pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou (ekvivalentní obyvatelé)
Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod (ekvivalentní
obyvatelé)
Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV (ekvivalentní obyvatelé)
Délka vybudovaných kanalizací (km)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).
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Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory OP ŽP - SC 1.3 a
1.4)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP ŽP (SC 1.3) - Protipovodňová ochrana intravilánu' nebo 'OP ŽP (SC 1.4) - Protipovodňová preventivní
opatření' k otázce '14 [II1ZivProstredi]' ( Oblast životní prostředí Projektové záměry v oblasti životní prostředí je možné
financovat z Operačního programu životní prostředí (OP ŽP). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro
projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Délka řešených kilometrů toků (km)
Počet obnovených, vystavěných a rekonstruova ných vodních děl sloužících k povodňové
ochraně (ks)
Objem retardované dešťové vody (m3)
Plocha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit v rámci OPŽP 2014+ (ha)
Počet obcí s digitálním povodňovým plánem (obce)
Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním (osoby)
Počet studií v oblasti s potenciálním povodňovým rizikem s návrhem povodňové ochrany
přírodě blízkým způsobem (studie)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).
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Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory OP ŽP - SC 3.1, 3.2
a 3.3)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP ŽP (SC 3.1) - Odpadové hospodářství (prevence vzniku odpadů)' nebo 'OP ŽP (SC 3.2) - Odpadové
hospodářství (systémy separace)' nebo 'OP ŽP (SC 3.3) - Odpadové hospodářství (rekultivace skládek)' k otázce '14
[II1ZivProstredi]' ( Oblast životní prostředí Projektové záměry v oblasti životní prostředí je možné financovat z Operačního
programu životní prostředí (OP ŽP). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů (t/rok)
Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu (t/rok)
Množství nevyprodukovaného průmyslového odpadu (t/rok)
Kapacita nově podpořených nebo zmodernizovaných zařízení pro nakládání s
nebezpečnými odpady (t/rok)
Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (t/rok)
Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů (t/rok)
Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití
ostatních odpadů (t/rok)
Plocha rekultivovaných starých skládek z podpořených projektů (t/rok)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).

Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory OP ŽP - SC 3.4)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP ŽP (SC 3.4) - Odstranění ekologických zátěží (inventarizace, průzkum a sanace)' k otázce '14
[II1ZivProstredi]' ( Oblast životní prostředí Projektové záměry v oblasti životní prostředí je možné financovat z Operačního
programu životní prostředí (OP ŽP). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Inventarizovaná místa s hodnocenou prioritou (místa)
Počet zpracovaných analýz rizik (analýzy)
Celková rozloha sanovaných lokalit (m3)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).
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Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory OP ŽP - SC 4.2 a
4.3)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP ŽP (SC 4.2) - Posílení biodiverzity (prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů)' nebo 'OP
ŽP (SC 4.3) - Posílení přirozených funkcí krajiny' nebo 'OP ŽP (SC 4.4) - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech' k otázce '14
[II1ZivProstredi]' ( Oblast životní prostředí Projektové záměry v oblasti životní prostředí je možné financovat z Operačního
programu životní prostředí (OP ŽP). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu) (místa)
Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou (lokality)
Zabezpečení migrační prostupnosti říční sítě (km)
Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny (lokality)
Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy (ks)
Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště
chráněnými druhy (opatření)
Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí (lokality)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).

Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory OP VVV - SC 1.2)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP VVV (SC 1.2) - Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou' k otázce '16 [II1Podnikani]' (
Oblast podnikání, inovace a výzkum Projektové záměry v oblasti podnikání, inovace a výzkum je možné financovat z
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání (OP VVV). Vyberte specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných
infrastrukturách (FTE)
Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (FTE)
Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (podniky)
Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a
center excelence (infrastruktury)
Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných infrastruktur pro výzkumně
zaměřené studijní programy (infrastruktury)
Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť (pracoviště)
Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVaI (produkty)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).
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Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory OP PIK - SC 1.2)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
Odpověď byla 'OP PIK (SC 1.2) - Rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury' nebo 'OP
PIK (SC 1.2) - Vytváření partnerství pro transfer znalostní' k otázce '16 [II1Podnikani]' ( Oblast podnikání, inovace a
výzkum Projektové záměry v oblasti podnikání, inovace a výzkum je možné financovat z Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Vyberte
specifický cíl a zaměření projektu relevantní pro projektový záměr: )
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (podniky)
Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami (organizace)
Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur (infrastruktury)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).

Předpoklad naplnění indikátorů realizací projektu (indikátory OP PIK - SC 2.1, 2.2
a 2.3)
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
((II1Podnikani.NAOK == "A2OP" or II1Podnikani.NAOK == "A4"))
Prosím napište své odpovědi zde:

Počet podniků pobírajících podporu (podniky)
Počet nových podniků, které dostávají podporu (podniky)
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích (FTE)
Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského
půdního fondu (m2 užitné plochy)
Nové kapacity pro školení a odborné vzdělávání MSP (osoby)
U indikátorů relevaních pro projekt vyplňte hodnotu, kterou předpokládáte realizací projektu naplnit (může se jednat o
předběžný odhad).
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Děkujeme.

Přidat další záměr.

Odeslat Váš průzkum.
Děkujeme Vám za vyplnění tohoto průzkumu.
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