
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 

5. zasedání     6. října, Poděbrady 

Národní stálá konference 
plenární zasedání 



Program zasedání  

Čas Bod programu 

9:30 – 9:45 Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání NSK 

9:45 – 10:30 
Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK a diskuse 

Přijetí usnesení NSK 

10:30 – 11:00 

 

Krajské a místní akční plány vzdělávání 

 

11:00 – 11:30 Přestávka 

11:30 – 12:00 Vystoupení řídicích orgánů 

12:00 – 12:45 Aktuální stav MS2014+  

12:45 – 13:30 

Reflexe nástrojů sociálního začleňování na krajské a místní úrovni  

a bílá místa a potřeby v SVL 

 

13:30 – 14:00 Závěr 



 

 

Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání 
NSK 

 
David Koppitz 



NSK- 1/2016  
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  

 

 

Aktualizované regionální akční plány byly zveřejněny na webu 

www.uzemnidimenze.cz.  

 

http://www.uzemnidimenze.cz/


NSK- 2/2016  
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. 

 

Sekretariát NSK poskytl řídicím orgánům výstupy z pracovní verze 

aktualizovaných RAP i podněty týkající se nastavení výzev. 

Řídicí orgány mají na 5. Národní stálé konferenci prostor pro 

vyjádření o způsobu naložení s aktualizovanými RAP.   

 

 



NSK- 3/2016  
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. 

 

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.  

 

 



NSK- 4/2016  
Národní stálá konference 

 

I. ukládá sekretariátu NSK poskytovat sekretariátům RSK v 

pravidelných intervalech vybraná data  

z MS2014+. 

 
Sekretariát NSK poskytuje sekretariátům v pravidelných intervalech  

(1x měsíčně) vybraná data z MS2014+.  

Sekretariát NSK v součinnosti se správcem MS2014+ pracuje na 

výstupech ze sestavy z MS2014+ ve struktuře potřebné pro činnost RSK. 

 



NSK- 5/2016  
Národní stálá konference 

 

I. doporučuje řídicímu orgánu OP VVV stanovit pokyny a termíny 

navazující na proces koordinace místních akčních plánů sekretariátům 

regionálních stálých konferencí. 

 
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 . 

http://www.uzemnidimenze.cz/


NSK- 6/2016  
Národní stálá konference 

 

I. doporučuje řídícímu orgánu OP ŽP a RSK navázat intenzivnější 

spolupráci prostřednictvím členů tematických pracovních skupin a 

monitorovacího výboru, jejichž seznam poskytne řídicí orgán OP ŽP. 

 
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/


NSK- 7/2016  
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. 

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

potřeby účastnili jednání zástupců sekretariátů RSK. 



NSK- 9/2016  
Národní stálá konference 

 

I. doporučuje MMR  a příslušným ŘO maximální možné urychlení 

procesu hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje a 

zveřejnění přehledu podaných strategií. 

 

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 MPIN. Přehled podaných žádostí o podporu SCLLD byl zveřejněn 

dne 25. 5. 2016 na stránkách www.uzemnidimenze.cz. 

 

 

http://www.uzemnidimenze.cz/


NSK- 10/2016  
Národní stálá konference 

 

I. doporučuje MMR zajistit komplexní funkčnost monitorovacího 

systému MS2014+ ve vztahu k zajištění implementace nástroje CLLD. 

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. 

 



NSK- 11/2016  
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. 

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. 

 



NSK- 12/2016  
Národní stálá konference 

 

I. bere na vědomí informace o projektu MEDUIN II, 

II. doporučuje řídicím orgánům spolupracovat s experty v rámci 

tematických konzultací. 

 

Ze strany ŘO zatím příliš aktivně nespolupracováno. 



NSK- 15/2016  
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. 

 
MV IROP schválil na svém zasedání konaném dne 23. 5. 2016 první 

sadu kritérií pro ZS ITI. 



NSK- 16/2016  
Národní stálá konference 

 

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

 

II. doporučuje zapojení měst do jednotlivých partnerství. 

 

 

Dne 4. 10. DG meeting rozhodne, která 3 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. 

 



 

 

Shrnutí jednání jednotlivých komor 

NSK 
 



 

 

Komora regionální 
 

Radana Leistner Kratochvílová  



Souhrn zasedání komory 

 Metodické a koordinační aktivity 

 Aktualizace RAP 

 Výsledky – abkap ESIF, podněty k NDT či dalším zdrojům, porovnání 

prioritních aktivit AP SRR z pohledu regionů a resortů 

 Územní dimenze v OP 

 Harmonogram výzev s důrazem na ÚD mimo IN 

 Reakce na výstupy z aktualizace RAP a budoucí využití informací z 

RSK 

 Reakce ŘO na podněty RSK 

 Dobrá praxe – zveřejňovat na webu ÚD 

 

 

 

 

 



Usnesení NSK - 17/2016  

Národní stálá konference 

 

I. doporučuje řídicím orgánům a dalším ústředním orgánům státní 

správy a jejich příspěvkovým organizacím nadále využívat při 

sběru primárních dat z území a dalších šetřeních v maximální 

možné míře regionální stálé konference a pro sběr dat stanovit 

přesnou strukturu, 

 

II. doporučuje řídicím orgánům IROP, OP ŽP, OP D, OP Z upřesnit 

své potřeby pro mapování absorpce, T: 5.11.2016. 

 

 

 

 

 

 



Usnesení NSK - 18/2016  

Národní stálá konference 

 

I. doporučuje řídicímu orgánu OP VVV zvážit aktualizaci metodiky 

MAP/KAP v části týkající se zkrácení termínu aktualizace 

infrastrukturních rámců, T: 14.10.2016. 

 

 

 

 

 

 



Usnesení NSK - 19/2016  

Národní stálá konference 

 

I. bere na vědomí výstupy aktualizovaných regionálních akčních 

plánů zveřejněných na www.uzemnidimenze.cz, 

 

II. doporučuje řídicím orgánům zohlednit regionální akční plány při 

přípravě či úpravách harmonogramu výzev pro rok 2017,  

 

III. doporučuje řídicím orgánů navrhnout doplnění stávající struktury 

dat RAP. T: 28. 2. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzemnidimenze.cz/


Usnesení NSK - 20/2016  

Národní stálá konference 

 

I. ukládá sekretariátu NSK projednat náměty k zaměření národních 

dotačních titulů a dalších existujících zdrojů mimo ESIF  

a o výsledku informovat na nejbližším zasedání RSK a NSK. 

 

 

 

 

 



Usnesení NSK - 21/2016  

Národní stálá konference 

 

I. doporučuje řídicím orgánům a jejich partnerům v území nadále 

spolupracovat s RSK a vzájemně se informovat o svých 

činnostech a požadavcích z národní úrovně, 

II. doporučuje regionálním stálým konferencím předávat průběžně 

podněty na řídicí orgány vzniklé při jejich činnosti a na jednáních 

regionálních stálých konferencí zástupcům území/regionů 

v platformách pro vyhlašování výzev, 

III. doporučuje zástupcům územních partnerů, jejichž členové jsou 

zastoupeni v platformách pro vyhlašování výzev, k aktivní 

komunikaci s regionálními stálými konferencemi. 

 

 

 

 

 

 



Usnesení NSK - 22/2016  

Národní stálá konference 

 

I. bere na vědomí zpětnou vazbu řídicích orgánů k podnětům 

z RSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení NSK - 23/2016  

Národní stálá konference 

 

I. ukládá sekretariátu NSK ve spolupráci s řídicími orgány stanovit 

strukturu informací poskytovaných řídicími orgány pro účely 

zpracování Zprávy o plnění územní dimenze, T: 15. 11. 2016, 

 

II. doporučuje řídicím orgánům podílet se na přípravě Zprávy  

o plnění územní dimenze a poskytovat pravidelně sekretariátu 

NSK k 31. lednu údaje ve stanovené struktuře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení NSK - 24/2016  

Národní stálá konference 

 

I. ukládá sekretariátu NSK uvádět na webu www.uzemnidimenze.cz 

příklady dobré praxe při koordinaci územní dimenze 

 

http://www.uzemnidimenze.cz/


 

 

Komora CLLD 
 

Andrea Daňková 



Usnesení NSK - 25/2016  

Národní stálá konference 

 

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy integrovaného 

nástroje Komunitně vedený místní rozvoj, 

 

II. bere na vědomí neplnění usnesení Vlády ČR z 27. 8. 2014 č. 682  

o MPIN ve věci lhůt, kdy proces hodnocení Strategií CLLD vykazuje 

značné zpoždění, způsobené zejména nedodržením lhůt 

stanovených MPIN, což ohrožuje implementaci Strategií CLLD, 

možnosti MAS plnit nastavené finanční plány a milníky a v některých 

případech i samotnou existenci MAS. 



Usnesení NSK - 26/2016  

Národní stálá konference 

 

I. bere na vědomí schválené strategie Komunitně vedeného 

místního rozvoje. 

 

Příloha 

MAS 21 (CLLD_15_01_088), splnění podmínek VH 20.7.2016 

MAS Kunětické hory (CLLD_15_01_261), splnění podmínek VH 

20.7.2016 

MAS Holicko (CLLD_15_01_232), splnění podmínek VH 17.8.2016 

 

 



Usnesení NSK - 27/2016  

Národní stálá konference 

 

I. doporučuje MMR úzkou spolupráci se zástupci NS MAS, KS MAS 

na pozitivní prezentaci metody CLLD vůči široké veřejnosti, 

přispívající ke zvýšení důvěry vůči MAS. 

 

 



Usnesení NSK - 28/2016  

Národní stálá konference 

 

I. Doporučuje MMR-ORP a ŘO dokončit hodnocení žádostí o podporu 

SCLLD z 1. výzvy v rámci 1. vlny věcného hodnocení,  

do 31. 12. 2016. 

II. Doporučuje MAS zajistit maximální součinnost při vypořádání 

připomínek a zapracování požadavků MMR-ORP z fáze hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti a ŘO z fáze věcného hodnocení 

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

III.Doporučuje MMR prodloužit 2. výzvu či vyhlásit 3. výzvu pro příjem 

žádostí o podporu SCLLD 

 

 



Usnesení NSK - 29/2016  

Národní stálá konference 

 

I. vyzývá MMR k neprodlenému zajištění kompletní funkčnosti CSSF 

pro administraci Výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů  

a urychlenou dohodu s NS MAS ČR na realizaci školení pro 

pracovníky MAS pro práci se systémem CSSF. 



Usnesení NSK - 30/2016  

Národní stálá konference 

 

I. vyzývá ŘO k přijetí veškerých opatření k urychlení vyhlašování  

Výzev MAS vč. operativních konzultací a schvalování dokumentace 

připravené MAS, 

II. vyzývá ŘO ke zohlednění specifik venkovských oblastí  

a respektování potřeb MAS při nastavování  

konkrétních podmínek pro podporované aktivity. 



Usnesení NSK - 31/2016  

Národní stálá konference 

 

I. vyzývá MMR a ŘO k nastavení jednoduchého, transparentního 

a co nejméně zatěžujícího systému pro oznamování  

a schvalování změn ve schválených Strategiích CLLD, 

II. vyzývá ŘO k zohlednění zpoždění hodnocení Strategií CLLD  

při vyhodnocování plnění finančních plánů a milníků  

k 31. 10. 2018 ze strany jednotlivých MAS. 

 

 



 

 

Komora ITI a IPRÚ 
 

František Kubeš 



Usnesení NSK - 32/2016  

Národní stálá konference 

 

I. doporučuje řídicím orgánům nadále spolupracovat s experty 

projektu MEDUIN II v rámci tematických konzultací. 

 

 

 



Usnesení NSK - 33/2016  

Národní stálá konference 

 

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

 

 

 

 



Usnesení NSK - 34/2016  

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. 

 

 

 

 



Usnesení NSK - 35/2016  

Národní stálá konference 

 

I. bere na vědomí schválené integrované strategie ITI a IPRÚ. 

 

Příloha 

Strategie 

 

 

 



Usnesení NSK - 36/2016  

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. 

 

 

 



Usnesení NSK - 37/2016  

Národní stálá konference 

 

I. doporučuje zapojení měst do vybraných partnerství městské 

agendy pro EU. 

 

 

 



Usnesení NSK - 38/2016  

Národní stálá konference 

 

I. doporučuje nositelům integrovaných strategií zaslání aktuálních 

harmonogramů výzev nositele Řídicím orgánům nejpozději do  

17. 10. 2016.  

 

 

 



Usnesení NSK - 39/2016  

Národní stálá konference 

 

I. doporučuje nositelům integrovaných strategií informovat potenciální 

žadatele a příjemce o seminářích k jednotlivým relevantním výzvám.  

 

 

 

 



 

 

Krajské a místní akční plány  
vzdělávání 

 
Ferdinand Hrdlička 



 

 

Přestávka 
 



 

 

Vystoupení řídicích orgánů 
 



Vystoupení řídicích orgánů 

 Stav přípravy harmonogramu výzev 2017 

 

 Změny harmonogramu výzev 2016 

 

 Zajištění informovanosti žadatelů 



 

 

 

ŘÍDICÍ ORGÁN 

INTEGROVANÉHO 

REGIONÁLNÍHO 

OPERAČNÍHO PROGRAMU  

6. 10. 2016 

Plenární zasedání 5. NSK 
Poděbrady 



 
HARMONOGRAM VÝZEV IROP NA ROK 2017 

 
• vstupy do HMG byly projednány na PS pod MV IROP, 

pracovními týmy pro SC IROP, zohledňují zkušenosti  
z prvních výzev, podněty a informace z regionů 

 

• HMG bude ještě ovlivněn výsledky ukončených výzev 2016 

 

• ŘO IROP plánuje v roce 2017 vyhlásit výzvy pro zbývající 
aktivity SC IROP (nevyhlášené nebo neplánované v roce 
2015 a 2016): 

– SC 2.1 – polyfunkční komunitní centra 

– SC 4.1 – řešení rizik (IZS) pro CLLD 

– SC 4.1 – zdravotnictví pro CLLD 

 

 

 



• pro vybrané aktivity v SC 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 a 3.2 

naplánovány výzvy s pořadovým číslem II nebo III 

 

• v SC 2.1, 2.2, 2.4 pokračuje systém cílených výzev 

s označením „SVL“ – pro správní obvody ORP se SVL 70% , 

pro správní obvody ORP mimo SVL 30% alokace (původně 

60:40) 

 

• v r. 2017 se předpokládá vyhlášení celkem 22 výzev 

 

• zároveň v r. 2017 poběží 46 výzev z let 2015 a 2016, z toho 

20 výzev pro integrované projekty ITI, IPRÚ a CLLD 

 

 

 

 

 
HARMONOGRAM VÝZEV IROP NA ROK 2017 

 



Číslo SC Název výzvy Vyhlášení 

76. 1.1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II. 03/2017 

 
HARMONOGRAM VÝZEV IROP NA ROK 2017 

 
Prioritní osa 1 



 
HARMONOGRAM VÝZEV IROP NA ROK 2017 

 
Prioritní osa 2 

Číslo SC Název výzvy Vyhlášení 

74. 2.1 Komunitní centra II. 02/2017 

75. 2.1 Komunitní centra (SVL) II. 02/2017 

77. 2.1 Rozvoj sociálních služeb II. 03/2017 

78. 2.1 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. 03/2017 

80. 2.1 Sociální bydlení II. 04/2017 

81. 2.1 Sociální bydlení (SVL) II. 04/2017 

82. 2.1 Polyfunkční komunitní centra 04/2017 



 
HARMONOGRAM VÝZEV IROP NA ROK 2017 

 
Prioritní osa 2 

Číslo SC Název výzvy Vyhlášení 

85. 2.2 Sociální podnikání III. 08/2017 

86. 2.2 Sociální podnikání pro SVL III. 08/2017 

71. 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. 01/2017 

72. 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání(SVL) II. 01/2017 

83. 2.4 Infrastruktura SŠ a VOŠ II. 05/2017 

84. 2.4 Infrastruktura SŠ a VOŠ (SVL) II. 05/2017 

87. 2.4 Infrastruktura ZŠ II. 09/2017 

88. 2.4 Infrastruktura ZŠ (SVL) II. 09/2017 



 
HARMONOGRAM VÝZEV IROP NA ROK 2017 

 
Prioritní osa 2 

Číslo SC Název výzvy Vyhlášení 

89. 2.4 
Infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání II. 
10/2017 

90. 2.4 
Infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání (SVL) II. 
10/2017 

91. 2.5 Zateplování II. 12/2017 



 
HARMONOGRAM VÝZEV IROP NA ROK 2017 

 
Prioritní osa 3 

Číslo SC Název výzvy Vyhlášení 

73. 3.2 eGovernment II. 02/2017 

Prioritní osa 4 

Číslo SC Název výzvy Vyhlášení 

70. 4.1 CLLD – řešení rizik 02/2017 

79. 4.1 CLLD – zdravotnictví 03/2017 



 
INFORMOVÁNÍ ŽADATELŮ 

 ŘO IROP k 26.9. 2016 zrealizoval: 

 celkem 23 centrálních seminářů k výzvám s celkovou účastí 1914 
účastníků, zveřejněno:  

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci?OP a 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Seminare-pro-zadatele-IROP  

 

 3 semináře k Integrovaným nástrojům (pro nositele IPRÚ, nositele 
ITI a ZS ITI) s celkovou účastí 106 účastníků 

 

 Účast na kulatých stolech MAS 
 

 V rámci konferencí za rok 2016 bylo informováno celkem 3470 žadatelů 

 

CRR uskutečnilo: 

 celkem 159 krajských seminářů s celkovou účastí 4850 účastníků, 
zveřejněno: 

http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci/ a http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-
akci?OP 
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INFORMOVÁNÍ ŽADATELŮ 

 
 Počet konzultací přes schránku irop@mmr.cz  

 ŘO IROP - 720 emailových konzultací  

 CRR - cca 10 000 emailových konzultací 

 

 Návštěvnost stránek IROPu od 1.1.2016 do 26.9.2016 

 porovnání návštěvnosti stránek IROP a www.dotaceEU.cz 

 

 

 

 

mailto:irop@mmr.cz
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INFORMOVÁNÍ ŽADATELŮ 

 Brožury, letáky: 

 Na seminářích pro žadatele k výzvám jsou distribuovány v  

tištěné formě aktualizované letáky k danému SC spolu s 

textem výzvy) 

 Zpravodaj IROP – k elektronickému odběru přihlášeno 

655 osob, 

http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Zpravodaj-

IROP (vydána 2 čísla) 

 

 CRR - Newsletter CRR byl vydán 3x v tištěné formě, v počtu 

7000 výtisků. Distribuován v rámci CRR  a na seminářích. 

Přihlásit se k odběru e-newsletteru bude možné v půlce října 

2016, http://www.crr.cz/cs/media/publikace/  
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 
 

 

 
Ing. Rostislav Mazal 

ředitel Řídicího orgánu IROP 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Odbor řízení operačních programů  

E-mail: rostislav.mazal@mmr.cz 
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Aktuální stav MS2014+ 
 



Osnova 

• připravenost systému MS2014+ (ISKP14+, CSSF14+) 

na implementaci integrovaných nástrojů (IN): 

– vyhlašování výzev na integrované strategie (ISg) (CSSF14+) 

– podávání žádostí o ISg (ISKP14+) 

– administrace žádostí o ISg  (CSSF14+) 

– hodnocení žádostí o ISg  (ISKP14+/CSSF14+) 

– vyhlašování výzev IN (CSSF14+) 

– podávání žádostí o podporu (ISKP14+) 

– administrace žádostí o podporu, žádostí o změnu a 

monitorovacích zpráv (CSSF14+) 

– hodnocení integrovaných projektů  (CSSF14+) 

• systém školení subjektů IN pro práci s MS2014+ 

• vypořádání připomínek RSK 



Vyhlašování výzev na ISg 



Podávání žádostí o ISg 



Administrace žádostí o ISg 



Hodnocení žádostí o ISg 



Vyhlašování výzev IN 



Podávání žádostí o podporu 



Podávání žádostí o podporu 



Podávání žádostí o podporu 



Administrace žádostí o podporu 



Hodnocení projektů IN 



Školení – obecný postup 

• Gestor školení založí uživatele do Organizační struktury 

(OS) 

• Uživatel se zúčastní Úvodního školení MS2014+ 

• Na základě podpisu v prezenční listině ze školení je 

uživateli v OS přiděleno absolvování ÚŠ MS2014+ 

• OSMS/ORP informuje gestora školení o přidělení 

absolvování školení uživateli v OS, gestor informuje 

uživatele 

• Uživatel se může za cca 2 hod registrovat do 

produkčního prostředí 

• Do referenčního prostředí se může uživatel registrovat 

po překlopení dat z produkce, k tomu dochází vždy 

každé pondělí ráno 



Proškolení subjektů IN  

• Aby se uživatelé mohli registrovat do CSSF14+, musí být 

nejprve jejich údaje vloženy do modulu Organizační 

struktura (OS), tím zamezujeme přístupu neoprávněných 

osob do CSSF14+ 

• Vkládání do modulu OS zajišťují gestoři – ORP nominuje 

1 gestora za ITI, 1 gestora za IPRÚ a max. 5 gestorů za 

CLLD 

• OSMS těmto gestorům umožní přednostní registraci, 

přidělí jim potřebné role a seznámí je s administrací 

modulu OS 

• Zadávání dalších uživatelů bude v kompetenci těchto 

gestorů 



Proškolení subjektů IN  

• Úvodní školení pro uživatele modulu CSSF14+ 

zajišťuje OSMS  

• Dodavatel MS2014+ Tesco SW a.s. poskytuje na 

školení lektory a své prostory v Olomouci 

• Absolventi školení se po aktualizaci v modulu 

OS budou moci sami registrovat a získat přístup 

do CSSF14+ 

• Role pro práci v modulech vyžádá MMR-ORP 

prostřednictvím Service desku po absolvování 

specifického  školení 

 



Proškolení MAS  

• OSMS zajistil 4 běhy specifických školení 

školitelů pro vybrané zástupce Krajských 

sítí MAS (cca 20 lidí) 

• Tito školitelé po splnění úkolu proškolí 

další uživatele z řad MAS, aby mohli 

požadovat přidělení příslušných 

specializovaných rolí 

• Školitelé byli proškoleni pro Výzvy IN a pro 

Hodnocení integrovaných projektů 



Proškolení subjektů IN  

Registrace uživatele 
do produkčního 

prostředí CSSF14+ 
po absolvování 

Úvodního školení 

Vybraní školitelé 
absolvují specifické 

školení školitelů 
pořádané MMR-OSMS 

Školitelé  získají 
oprávnění ke školení pro 

oblast Výzva IN a 
Hodnocení 

integrovaných projektů v 
CSSF14+ 

Školitelé budou školit 
další uživatele pro oblast 
Výzva IN a Hodnocení 

integrovaných projektů v 
CSSF14+ 

Vyškolení uživatelé si 
mohou zažádat o 

přiřazení 
specializovaných rolí pro 

CSSF14+ 



Vypořádání připomínek RSK 

Podnety_souhrn_160929_OSMS.xlsx


Děkujeme za pozornost… 

  



Reflexe nástrojů sociálního začleňování na krajské a 
místní úrovni a bílá místa a potřeby v sociálně 
vyloučených lokalitách 

Radek Jiránek, Poděbrady 6. 10. 2016 



Sociální vyloučení v 2016 
 

• 606 lokalit v roce 2015 -> nyní přelívání SVL v 
území (zavírání ubytoven, byty – SVJ …) 

• Nízká nezaměstnanost -> v SVL posun pouze v 
jednotkách lidí = dluhy, dopravní dostupnost … 

• Zvýšení dostupnosti potřebných sociálních 
služeb -> OPZ, IROP, kraje 

• Společné vzdělávání -> připravenost ZŠ, nižší 
míra připravenosti na SŠ (IkV chybí v KAP)  
 

 
 

 



Působnost Agentury pro sociální 
začleňování 

 
• 40 aktuálně spolupracujících obcí a svazků obcí 

(Brno, Ostrava, Liberec, Jesenicko /23/) 
• Princip lokálního partnerství – území definuje 

prioritní oblasti v rámci široké diskuse, ASZ jako 
odborný facilitátor 

• Zapojení ASZ do struktur regionálního rozvoje: 
RSK, ITI, IPRÚ, CLLD, MAP, KAP 
 

 
 

 



Význam regionalizace při dosahování cílů SRR v 
činnostech RSK 

 
• Zajištění diskuse o prioritách v rámci jednotlivých 

pracovních skupin RSK 

• Kvalitnější analýza potřebnosti v SVL (více subjektů 
– syntéza info), výskytu SVL a zacílení opatření na 
územní soudržnost 

• Koordinace aktérů v území při plánování projektů 

• DOPORUČENÍ: zřídit PS pro sociální oblast v RSK 

 
 



Význam místních akčních skupin pro 
dosahování cílů SRR  

 
• Detailní znalost aktuální situace na svém území 

• Efektivní spolupráce s proinkluzivními partnery v 
území – obec, NNO, podnikatelé 

• Animace pro územní soudržnost a rychlá reakce na 
změnu situace v území 

• Sítě MAS – platformy pro předávání příkladů dobré 
praxe a učení se 

• Subsidiarita = silná motivace pro pozitivní změnu  

 

 



KPSVL jako komplexní nástroj rozvoje 
územní soudržnosti v městech a obcích 

Vzdělávání  
• zajistit úspěch dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího 

prostředí v hlavním vzdělávacím proudu na základní škole 

• zabezpečit dětem ze socio-kulturně znevýhodňujícího 
prostředí navazující středoškolské vzdělání (připravit děti a 
mládež na trh práce) 

• posílit rodičovské kompetence v sociálně vyloučených 
rodinách 

• neformální vzdělávání jako silný sociálně edukační faktor   

 

 



KPSVL jako komplexní nástroj rozvoje 
územní soudržnosti v městech a obcích 

Zaměstnávání 
 

• vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby kompetencemi 
nezbytnými pro vstup na legální trh práce 

• odstraňování bariér vstupu na legální trh práce   

• zvýšit počet pracovních příležitostí v regionu pro široké 
spektrum cílových skupin 

• rozvoj sociální ekonomiky – zákon o sociálním podnikání  

• posílit roli obcí při vytváření pracovních příležitostí x ne pouze 
VPPP 

 



KPSVL jako komplexní nástroj rozvoje 
územní soudržnosti v městech a obcích 

Bydlení 
 

• zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny 
obyvatel 

• zvýšit kvalitu života osob bez přístřeší a pokusit se je navrátit 
do společnosti 

• zlepšit organizační podmínky pro aktivní bytovou politiku obcí 

• maximálně využít IROP – vyhodnotit současnou výzvu a 
nastavit akceptovatelné parametry pro další   



KPSVL jako komplexní nástroj rozvoje 
územní soudržnosti v městech a obcích 

 
Bezpečí a prevence sociálně patologických jevů 

 
• zajistit bezpečí obyvatel SVL i obyvatel mimo ně (posílit pocit 

bezpečí) 

• snížit počet páchaných přestupků a trestných činů v lokalitě 

• vytvořit dostupnou nabídku preventivních aktivit pro děti a 
mládež, předcházet závislostem, účinně řešit jejich následky a 
podporovat zdravý životní styl 

• snížit dluhy a zamezit dalšímu zadlužování 



KPSVL jako komplexní nástroj rozvoje 
územní soudržnosti v městech a obcích 

 
Rozvoj sociálních služeb 

 

• rozvoj a zavedení služeb sociální prevence pro řešení 
nepříznivé situace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením 

• synergie s IP krajů + zařazování nových služeb nebo služeb s 
vyšší kapacitou do krajské sítě   

 



KPSVL jako komplexní nástroj rozvoje 
územní soudržnosti v městech a obcích 

 
Rodina a zdraví 

 
• podpora aktivit přispívajících k řešení problematiky domácího 

násilí 

• podpora ohrožených rodin s dětmi – celistvost rodiny, 
posilování rodičovských dovedností, prevence ústavní výchovy 

• zvýšení zdravotní gramotnosti rodin a jednotlivců ohrožených 
sociálním vyloučením, zdravotní prevence, proočkovanost 

• vytvoření koncepce rodinné politiky samospráv  



Výzvy sociálního začleňování v regionech 
 

• SZ jako politikum versus odborný přístup 
• Zvláště v periferních území a menších obcích 

nedostatek lokálních aktérů pro SZ 
• Nedostatek odborných kapacit na realizaci 

projektů v malých obcích 
• „Bílá místa“ – aktivity SZ v souladu se SRR zatím 

nepodporované z národních dotačních titulů a 
ESIF 

• DOPORUČENÍ: zaměřit se na politiky SZ v malých 
a periferních oblastech 



BÍLÁ MÍSTA 
36 identifikovaných oblastí  / výběr 1 

• Podpora kvalitních veřejných komunitních prostor 

• Zdravotně sociální pomocníci a pracovníci 

• Podpora programů sociálního zemědělství 

• Dostupné rekvalifikační kurzy i pro osoby bez dokončeného 
základního vzdělání 

• Prevence vzniku SVL v bývalých vojenských újezdech 

• Podpora přirozených místních leaderů v sociálně 
vyloučených lokalitách a cílenou práci s nimi prostřednictvím 
mentoringu 

 

 



BÍLÁ MÍSTA 
36 identifikovaných oblastí  / výběr 2 

• Komunitní bydlení pro jednotlivce a rodiny, 
komunitní správa domu  

• Sociální fond a jeho provoz   

• Protidluhová opatření – poradce na obci, 
akreditovaný dlouhodobý kurz   

• Průběžný monitoring jevů SV, práce s daty, 
rozhodnutí činěná na základě dat (evidence 
based) 



Děkuji za pozornost 
 

Radek Jiránek 
 

ředitel 
Odbor pro sociální začleňování  

Úřad vlády ČR 

 
jiranek.radek@vlada.cz 

www.socialni-zaclenovani.cz 
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Závěr 
 

David Koppitz 


