MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní stálá konference

Komora regionální

Praha, 14. prosince 2017

Akce je pořádána/spolupořádána Národním orgánem pro koordinaci v rámci projektu: OPTP 2014 - 2020, Organizační zajištění DoP CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000011, 4. etapa

Program

9:30 – 10:00

Úvod

10:00 – 10:30

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci územní dimenze

10:30 – 11:00

Reakce na usnesení jednotlivých RSK

11:00 – 11:20

Role RSK v procesu přípravy SRR a koordinace podnětů RSK

11:20 – 11:45

Výsledky vybraných evaluací ESI fondů

11:45 – 12:15

Různé

12:15 – 12:30

Shrnutí závěrů

Úvod
Radana Leistner Kratochvílová

Shrnutí aktivit MMR-ORP v roce 2017
•

•
•
•
•
•
•

Dokumenty se vztahem k regionální politice ČR projednané v roce 2017 vládou ČR:
» Souhrnný akční plán hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
kraje (schválení vládou v červenci 2017).
» Monitorovací zpráva akčního plánu AP SRR 2015-2016 (vzato vládou na vědomí v dubnu 2017).
» Aktualizace Zásad urbánní politiky.
» Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020.
Zahájení prací na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (včetně zahájení prací PS SRR a územních
pracovních skupin).
Stanovení východisek pozice ČR k nastavení územní dimenze kohezní politiky 2021+.
Vytvoření Zprávy o plnění územní dimenze za rok 2016.
Pravidelné porady sekretariátů RSK.
Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území.
Práce na nastavení nových dotačních titulů – nepodnikatelské využití brownfields.

• …

Výhled stěžejních aktivit MMR-ORP na rok 2018
•
•

Tvorba návrhové a implementační části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (zahájení prací
i tematických pracovních skupin a PS implementační).
Vytvoření Koncepce podpory venkova
»
»
»
»
»

•

Řešeno v reakci na úkol uchopit venkov komplexně ze strany MMR.
KPV vychází ze SRR21+, používá stejné nástroje, ale doplňuje je o specifické nástroje respektující funkce
a potřeby venkova v kontextu české politiky regionálního rozvoje.
V současné době probíhají jednání o definici pojmu venkov dle OECD či EK a rešerše SWOT analýz v rámci
podpory venkova napříč příjemci dotací.
Následovat budou dotazníková šetření mezi územními partnery pro získání konkrétních dat budoucích
analýz. 1Q/2018.
Dle rámcového harmonogramu dojde v 2Q/2018 k finalizaci KPV.

Aktualizace Souhrnného akčního plánu hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského
a Karlovarského kraje.

Podpora rozvoje regionů 2019+
•

2018: projednání s partnery a zahájení komunikace s MF

•

Vstupy: projednání RAP, SRR 14-20, příprava SRR21+, další zdroje

•

Příklady potřeb území vztahující se k MMR
» Podpora služeb na venkově
» Místní komunikace – úpravy podmínek
» Sakrální stavby
» Infrastruktura pro volnočasové aktivity
» Revitalizace brownfields pro nepodnikatelské využití
» Bydlení (inženýrské sítě, senioři, bezbariérové vstupy, revitalizace sídlišť, veřejná prostranství)
» Cestovní ruch (turistické cyklostezky – pouze doprovodná infrastruktura)

Národní program podpory cestovního ruchu
•

•

•

Vyhlášena výzva na doprovodnou infrastrukturu
» přehled změn – úprava finančního zdraví – EBITDA (provozní zisk + odpisy), zkrácení délky historie
subjektu na 2 roky, aktualizace GBER (Nařízení č. EK 2017/1084), rozšíření popisu projektu v žádosti o
vydání stanoviska RSK, úprava znění podporovaných aktivit a uznatelných výdajů, úprava procesu
zadávání zakázek a dokládání VŘ, zjednodušení příloh.
» Alokace – 150 mil. Kč
» Termín – Vyhlášení výzvy 1.11.2017 – 12.1.2018 / Předkládání žádostí 1.12.2017 – 12.1.2018
Příprava výzvy na marketing
» připravované změny – úprava finančního zdraví – „není podnik v obtížích“, rozšíření popisu projektu v
žádosti o vydání stanoviska RSK, úprava znění podporovaných aktivit a uznatelných výdajů, úprava
procesu zadávání zakázek a dokládání VŘ, zjednodušení příloh, doložení stanoviska CzT, povinnost
příjemců (DT pro DMO) přihlásit se do systému kategorizace DMO.
» Alokace – cca 100 mil. Kč
Zapojení PS CR pod RSK do procesu hodnocení obdobně jako letos (cca duben 2018 – I. podprogram)

Metodické a koordinační aktivity MMR
v rámci územní dimenze
Štěpán Nosek, Ondřej Pergl

Procesní evaluace implementace územní dimenze
•
•
•
•

Období přípravy a realizace: 1Q 2018– 3Q 2018
Finanční rámec: 500 tis. Kč
Hlavní cíl: zhodnocení nastavení procesů v rámci implementace územní dimenze
Hlavní výstup: závěrečná zpráva obsahující m. j. soubor manažerských doporučení
týkajících se :
»
»
»
»

úpravy relevantních metodických dokumentů zpracovaných MMR–ORP,
případných doporučení k vypracování dalších metodických dokumentů,
doporučení vztahujících se ke koordinační roli MMR–ORP v rámci implementace úz. dimenze,
doporučení ohledně odborného, personálního a materiálního zajištění implementace územní
dimenze na úrovni MMR–ORP,
» doporučení ohledně nastavení interních procesů a postupů v rámci MMR–ORP přímo
souvisejících s implementací územní dimenze.

Procesní evaluace implementace územní dimenze
•

Oblast A: Metodické nastavení
» Je NDÚD vhodným nástrojem uchopení územní dimenze?
» Posouzení NDÚD
• Soulad se SRR a DoP
• Potřeba doplnění či dalších dokumentů pro efektivnější implementaci územní dimenze?
• Způsob vymezení územní dimenze
• Nastavení systému koordinace a zahrnutí relevantních partnerů
» Analýza dokumentů, hloubkové rozhovory (MMR-ORP, ŘO, RSK, územní partneři)
» Metodika
• Evaluace vyhodnotí procesy stanovené v NDÚD. Procesem je v kontextu oblasti A myšleno
především ukotvení územní dimenze v jednotlivých výzvách. Evaluace se zaměří na
pochopení konceptu územní dimenze ze strany řídicích orgánů.

Procesní evaluace implementace územní dimenze
•

Oblast B: Koordinace implementace a monitoring
» Naplňování rolí RSK a NSK vycházejících ze statutu
» Posouzení regionálních akčních plánů
• Jsou sestavovány jednotnou metodikou?
• Jsou vhodným nástrojem realizace územní dimenze?
• Jsou zpracovány tak, aby mohly být podkladem pro ŘO při ukotvení územní dimenze v
jednotlivých výzvách?
» Hodnotí Zprávy o uplatňování územní dimenze dostatečně míru naplňování Národního
dokumentu k územní dimenzi
» Metodika
•
•

Dotazníkové šetření (všechny sekretariáty RSK), hloubkové rozhovory (min. 5 sekretariátů RSK, MMR-ORP)
Analýza dokumentů

Projednání RAP s řídicími orgány
•

Setkání
»
»
»
»
»

•

Zástupci RSK (LBK, KHK, JČK, SČK)
OP Životní prostředí
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
IROP
OP Zaměstnanost (písemně)

Různé typy identifikovaných bariér
»
»
»
»
»
»

Nepřesná interpretace podmínek
Omezení na základě prakticky neměnných pravidel (nařízení EK, legislativa)
Finanční alokace (často neřešitelné)
Již v řešení
Vhodné k řešení
Nejasně či nedostatečně popsané

Projednání RAP s řídicími orgány – IROP
•

Nevhodné k řešení
»
»
»
»
»

•

Vhodné k řešení
»
»

•

Veřejná podpora
Další výzvy z SC 2.4
Zvýhodnění populačně menších obcí
Upuštění od bezbariérovosti
Podpora památek mimo UNESCO či NKP

Rozšíření podporovaných učebních oborů ve vztahu k integrovaným projektům (SC 2.4, nutno řešit s MŠMT)
Rychlejší administrace dodatků ke smlouvám související s úpravami hmg projektu (CRR)

Řešeno
»
»
»

Příprava nového modelu SGEI (SC 2.1)
Rozšíření uznatelných nákladů v lednové výzvě (SC 2.5)
Rozšířit oblast oprávněných žadatelů i na další větší obce (SC 3.3)

Projednání RAP s řídicími orgány – OP Zaměstnanost
•

Nevhodné k řešení
»

•

Podpora dětských skupin primárně v území s reálnou poptávkou a bez existující dostatečné kapacity (dle
analýz probíhá)

Řešeno
»
»

Financování center duševního zdraví po ukončení podpory z ESIF
Změny procesu hodnocení projektů (částečně, SC 2.1.2 )

Projednání RAP s řídicími orgány – OP Životní prostředí
•

Nevhodné k řešení
»
»
»
»

•

Navýšení limitů nákladovosti (SC 1.1)
Navýšení podpory pro zateplování budov
Nutnost přírodě blízké úpravy (SC 1.3)
Povinná rekuperace (SC 5.1)

Vhodné k řešení
»
»
»

Nedostatečná výše dotace pro malé obce (SC 1.1, nové programové období)
Víceúčelová vozidla (SC 3.1, nové programové období)
Krátká doba realizace na ošetření a výsadbu dřevin (SC 4.4)

Projednání RAP s řídicími orgány – OP PIK
•

Nevhodné k řešení
»
»
»
»
»
»

•

Veřejná podpora – de minimis
Dceřiné a sesterské společnosti jako začínající MSP
Zemědělské brownfields
Program BF – obec jako příjemce
Nároky na energetickou náročnost objektu
Vyloučení o.p.s. jako oprávněného žadatele

Vhodné k řešení
»
»
»
»

Rozšíření kruhu podporovaných ekonomických činností (podnět na MV)
Kritéria programu nemovitosti – požadavek dopravní dostupnosti (podnět na MV)
Možnost doložit pouze zahájení řízení a stavební povolení až k podpisu PA (program Nemovitosti)
Internet – úprava podmínek je předmětem jednání s DG COMP

Projednání RAP s resorty
• 5. a 6. prosince
» MMR + MD
» MŠMT + MPSV + MMR
» MŽP + MZe + MPO

• Písemné vypořádání s MK, MV a MZd do konce roku 2017
• Další postup
»
»
»
»
»

upřesnění bílá místa vs. bariéry
Identifikace podnětů vhodných k řešení
Prioritizace ze strany RSK
Rozpracování podnětů
Schůzky s resorty

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
I. bere na vědomí informace o stavu projednání výstupů z regionálních
akčních plánů s resorty a řídicími orgány,
II. doporučuje členům NSK spolupracovat při řešení vybraných podnětů,
III. ukládá sekretariátu NSK na příštím zasedání NSK informovat o postupu
řešení.

Očekávání od činnosti RSK v roce 2018
•
•
•
•
•

Zpráva o hodnocení plnění RAP (T: 31. 3. 2018)
Výroční zpráva RSK (T: 31. 3. 2018)
Projednání vybraných výstupů z RAP
Aktivní činnost v pracovních skupinách SRR
Koordinace potřeb území při přípravě programového období 2020+
(diskuse potřeb jednotlivých aktérů – SMO, AK, NS MAS apod.)
• Prezentace své činnosti

Plnění usnesení NSK-23/2017
Národní stálá konference
I. bere na vědomí aktuální stav naplňování doporučení pro činnost RSK
a NSK,
II. doporučuje dále členům regionální komory NSK pokračovat
v naplňování rozpracovaných doporučení při své další činnosti.

Reakce na usnesení RSK
Zástupci RSK a ŘO

Postup poskytnutí zpětné vazby
•

Usnesení NSK
» doporučeno ŘO poskytnout zpětnou vazbu zpravidla do 1 měsíce
» doporučeno RSK odůvodnit své potřeby

•
•

Zlepšení monitorování usnesení RSK = stanovení jednotného postupu
Monitorovací tabulka na webu územní dimenze

Usnesení
pro 1 člena

Usnesení pro
více členů

RSK

RSK

člen NSK
(kopie SNSK)

člen1 + člen2
+ člen3…
(kopie SNSK)

RSK
(kopie SNSK)

SNSK

RSK

(kompletace)

(kopie ŘO)

Usnesení RSK Libereckého kraje
RSK schvaluje žádost Libereckého kraje na ŘO IROP o prodloužení termínu
pro dokončení realizace projektů u výzvy č. 33 (Infrastruktura středních
a vyšších odborných škol) a navrhuje prodloužení termínu pro ukončení
realizace projektů z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019.

Usnesení RSK Královéhradeckého kraje
Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje doporučuje dále
pokračovat v iniciativách podporujících rozvoj sociálních podniků a dalších
subjektů zaměstnávajících osoby znevýhodněné na trhu práce. Dále
doporučuje MPSV jednat s Ministerstvem průmyslu a obchodu o možnosti
podpory sociálních podniků v rámci Výzvy III programu podpory Úspory
energie za zvýhodněných podmínek pro sociální podniky a podniky
s chráněnými pracovními místy.

Usnesení RSK Jihočeského kraje
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje upozorňuje řídící
orgány na potřebu zajištění dostatečné kapacity pro potřeby administrace
výzev Místních akčních skupin (MAS) a upozorňuje na problém povinnosti
splnění milníků IROP pro MAS z důvodu zpoždění schvalování SCLLD
v České republice.

Usnesení RSK Karlovarského kraje
Konstatuje přetrvávající problémy v implementaci CLLD.
Žádá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zařadilo na nejbližší zasedání NSK
problematiku financování KPSVL přes integrované nástroje IROP.
Žádá NSK projednat možnost vytvoření jednotného místa pro zveřejňování
informací o národních dotačních programech.

Usnesení RSK Olomouckého kraje
RSK Olomouckého kraje vyzývá MPSV, aby řešilo otázku existence
sociálních služeb podpořených v rámci projektů z OP Z po skončení těchto
projektů. RSK OK doporučuje zvýšit finanční podporu krajů na základní síť
sociálních služeb.

Podnět RSK Středočeského kraje
RSK Středočeského kraje 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).

RSK Středočeského kraje po projednání žádá MŠMT a MFČR o řešení
kritické situace nedostatečných kapacit mateřských škol ve Středočeském
kraji prostřednictvím národního dotačního titulu na podporu výstavby
mateřských škol.

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference

I. bere na vědomí zpětnou vazbu řídicích orgánů k vybraným usnesením
RSK.

Role RSK v procesu přípravy SRR
a koordinace podnětů RSK
Zita Kučerová

PŘÍPRAVA SRR 2021+
JAKÁ JE ROLE RSK V PROCESU TVORBY SRR 21+
Dle Statutu:
• RSK - zatím není role upřesněna
• NSK - již ano
NSK
• Plní roli Národní koordinační skupiny v rámci procesu tvorby Strategie regionálního
rozvoje ČR 21+.
• Zastřešuje proces tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR
• Bere na vědomí výstupy spojené s přípravou a implementací Strategie regionálního
rozvoje ČR
• Definuje náměty pro činnost pracovních skupin podílejících se na tvorbě Strategie
regionálního rozvoje ČR

Jaká je vazba mezi národní koordinační skupinou SRR 21+ a RSK
Členové komor NSK/NKS a zastoupení v RSK

Členové plenární NSK a zastoupení v RSK
• Zástupci Regionálních stálých konferencí (13)
• Zástupci Krajských sítí MAS (13)
• Asociace krajů ČR (1)
• Svaz měst a obcí ČR (1)
• Sdružení místních samospráv ČR (1)
• Národní síť Místních akčních skupin (1)
• Agentura pro sociální začleňování (1)
Členové Komory ITI a IPRÚ
• Zástupci nositelů ITI a IPRÚ (7 + 6)
• Svaz měst a obcí ČR (1)
• Agentura pro sociální začleňování (1)

Členové regionální komory:
• Zástupci Regionálních stálých
konferencí (13) Asociace krajů ČR (1)
• Národní síť Místních akčních skupin
(1)
• Sdružení místních samospráv ČR (1)
• Agentura pro sociální začleňování (1)
Členové Komory CLLD
• Zástupci Krajských sítí MAS (13)
• Národní síť Místních akčních skupin (1)
• Sdružení místních samospráv ČR (1)
• Agentura pro sociální začleňování (1)

Propojení RSK a NKS
Přenos z koordinační úrovně NKS na RSK:
1. prostřednictvím zástupce RSK
2. prostřednictvím zastřešující organizace
3. účast sekretariátu RSK na jednáních NKS

Přenos podnětů z RSK na NKS:
1. prostřednictvím zástupce RSK v NKS
2. prostřednictvím zástupce zastřešující organizace
Zástupce
MAS

Zástupce
RSK

RSK
Zástupce
SMO ČR

Zástupce
RSK

NSK

Zástupce
ITI

RSK
Zástupce
SMO ČR

SMO ČR

Zástupce
ITI IPRÚ

RSK
RSK

SMO
ČR

RSK

PŘÍPRAVA SRR 21+ V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH
Jaká je vazba mezi pracovní skupinami SRR 21+ a RSK
Současné aktivně pracující PS
PS SRR 21+
PS regionální
PS venkov
PS urbánní
V dalším kroku ustanovené PS SRR 21+
PS implementace
PS tematické

RSK

ZASTOUPENÍ ČLENŮ RSK X ZASTOUPENÍ V PS SRR 21+
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraje X KAŽDÝ KRAJ (ZÁSTUPCE RSK) V PS REGIONÁLNÍ A ZÁSTUPCE AK V KAŽDÉ PS
statutární města zastoupená nositelem ITI/IPRÚ X KAŽDÝ NOSITEL ITI A IPRÚ V PS URBÁNNÍ
středně velká města X ZÁSTUPCE ZA SMO ČR VE VŠECH PS
malá města X ZÁSTUPCE ZA SMO ČR VE VŠECH PS, ZÁSTUPCE NA MSM VE VŠECH PS
venkov X ZÁSTUPCE SMS ČR V PS VENKOV, PS SRR
za venkov – SPOV X ZÁSTUPCE PS VENKOV, PS SRR
Strategie inteligentní specializace X ZÁSTUPCE ŘO MŠMT V PS SRR, ÚŘADU VLÁDY V PS SRR, MPO,
krajské sítě MAS X ZÁSTUPCE ZA NS MAS PS VENKOV, PS SRR
krajské hospodářské komory X ZÁSTUPCE SVAZU OBCHODU A CR, ASOCIACE MSP, SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, AGRÁRNÍ
KOMORA, POTRAVINÁŘSKÁ KOMORY

•
•
•
•
•

nestátních neziskových organizací X ZÁSTUPCE AGENTURY SOC. ZAČLEŇOVÁNÍ, NS ZDRAVÝCH MĚST,
akademického sektoru X ÚČAST KULATÉ STOLY, PS VENKOV,
Agentury pro sociální začleňování X ZÁSTUPCE AGENTURY SOC. ZAČLEŇOVÁN
krajské pobočky Úřadu práce ČR X ZÁSTUPCE MPSV
Vlastní výběr dle potřeb

Propojení RSK a pracovní skupiny SRR 21+
Co může/mělo by být:
• Pravidelná informace člena PS SRR na jednání RSK
z každé RSK je do procesu tvorby SRR zapojen:
zástupce RSK v PS regionální
zástupce ITI/IPRÚ v PS urbánní

• Výzva člena PS SRR 21+ (zástupce RSK) dovnitř RSK k aktivnímu zapojení a prezentace
názoru RSK
• Zástupce zastřešují organice v PS SRR 21+ (SMO ČR, SMS, NS MAS,..) může zapojit
všechny své zástupce v jednotlivých RSK

RSK A SRR 2020 A SRR 21+ NYNÍ
Nyní RSK a SRR 2020:
• Zajišťuje přípravu Regionálního akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
• Schvaluje a řídí Regionální akční plán, podílí se naplňování, podporuje součinnost zúčastněných partnerů při
realizaci Regionálního akčního plánu SRR
Nyní RSK a SRR 21+:
• Práce v PS SRR 21+
• Připomínkování analytické části členy všech (každá RSK má zastoupení v PS regionální)
• Informace o procesu tvorby SRR 21+ předávány prostřednictvím setkání sekretariátů RKS a odborů
regionálního rozvoje: červen 2016, září 2017
Co v dalším období :
• Silnější zapojení v návrhové a realizační části SRR 21+ prostřednictvím zástupců a členů RSK v rámci tvorby
SRR 21+
• Nezbytné zapojení při tvorbě akčních plánů SRR a RAP
• Minimálně stejná role pro Akční plány SRR a RAP pro nové období 21+
• Propojení SRR 21+ a SRK tam, kde je role RSK při tvorbě strategie rozvoje kraje

RSK A SRR 21+ A STRATEGIE ROZVOJE KRAJE (SRK)
VAZBA SRR 21+ A SRK:
• Analytická část SRR 21+
» Pro SRK - zaměřit též analýzy SRK na územní průmět témat v krajském měřítku
• Návrhová část SRR 21+
» Pro SRK: budou zadána témat pro regionální rozvoj ze SRR 21+ krajům
» Následně rozpracovat, jak napomáhají SRK k naplňování cílů SRR
• Monitoring a evaluace SRR 21+
» Pro SRK a SRR stanovení společných indikátorů pro monitoring a evaluaci SRR (jak přispívají SRKy k
naplňování SRR 21+)
• Implementace - Akční plán SRR a RAP SRR – provázat ze SRK

VAZBA RSK A SRK:
• Zapojení a propojení RSK a procesu tvorby SRK
• Ideální využití RSK jako široké platformy
• Zapojení RSK a PS RSK není povinné, je dobrovolné – viz závěry z jednání NSK září 2017

ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ NSK ZÁŘÍ 2017
PŘÍPRAVA NA DALŠÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 2021 +,

PŘÍPRAVA SRR ČR 2021+, STRATEGIE ROZVOJE KRAJE
Doporučení pro RSK a kraje
• RSK využít jako platformu pro strategický rozvoj kraje, přípravu a implementaci krajských strategických priorit
v dalším období —Strategie rozvoje kraje 2021+

• RSK využít jako platformu pro řešení regionálních potřeb, priorit, disparit, návrhy intervencí uvnitř kraje
(podklad pro krajské dotační tituly), řešení rozvojových problémů území, opatření pro podporu hospodářsky
slabých oblastí,
• propojit RSK s dalšími aktivitami týkající se řešení rozvojových problémů a potřeb (strategie restrukturalizace,
strategie zaměstnanosti, …)
• možnost využít a zapojit sekretariáty RSK do připravovaných a realizovaných aktivit ve vazbě na strategické
plánování kraje

ROLE RSK PLÁNOVACÍ A KOORDINAČNÍ
JAK SE AKTUÁLNĚ ROLE NAPLŇUJE PRO EU 2014 - 2020
•
•
•
•
•

Nyní schválené RAP
Aktivita pro všechny RSK: mapování „bílých míst“ a „bariér“ = podněty z území
Sestaveny souhrnně za všechny RSK
Projednány s ŘO a gesčními ministerstvy za účasti RSK
Co bude následovat …

NAPLNIT TUTO ROLI RSK PRO DALŠÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 21+
Dle Statutu RSK „RSK projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu zejména pro
individuální projekty naplňující územní dimenzi v programech ESI fondů a toto komunikuje prostřednictvím svého zástupce
v NSK“

•
•
•
•
•

Nyní – příprava nového programové období EU 21+
Zapojení územních partnerů
Včas zapojit i RSK
Aktualizace Statutu RSK a reálné naplňování jejich rolí
…

PODNĚTY A USNESENÍ RSK
JAK S NIMI A CO S NIMI = KOORDINACE PODNĚTŮ

KOORDINACE PODNĚTŮ RSK

PROČ:
• Efektivní koordinace projednání podnětů a potřeb z regionů pro centrální orgány,
• Efektivní projednání v regionech pro potřeby SRR 21+, nového období EU a potřeby
regionální politiky ČR
• Projednání témat ze zastřešujících institucí v regionech
• Identifikace závažnosti, potřebnosti, aktuálnosti tématu z centrální úrovně
v regionech

KOORDINACE PODNĚTŮ RSK PODNĚTŮ A USNESENÍ RSK
I. USNESENÍ A PODNĚT ŘEŠÍCÍ REPUBLIKOVÉ TÉMA
• Manifest NS MAS přednesen na některých RSK,…
II. USNESENÍ A PODNĚT VYCHÁZEJÍ Z REGIONÁLNÍCH POTŘEB, ALE S POTENCIÁLNÍM DOPADEM PRO ŠIRŠÍ ÚZEMÍ
• Prodloužení termínu realizace projektů z IROP 2.4. podpora sociálního podnikání, potřebu zajištění
dostatečné kapacity pro potřeby administrace výzev MAS, financování KPSVL přes integrované nástroje
IROP,…
III. USNESENÍ A PODNĚT ŘEŠÍCÍ REGIONÁLNÍ PROBLÉM, ALE S POTŘEBOU VY/ŘEŠIT NA CENTRÁLNÍ ÚROVNI
• Koordinace podpory a rozvoje průmyslové zóny, kapacity MŠ v zázemí Prahy,…
IV. MOŽNÁ DALŠÍ?

KOORDINACE PODNĚTŮ RSK PODNĚTŮ A USNESENÍ RSK
I. USNESENÍ A PODNĚT ŘEŠÍCÍ REPUBLIKOVÉ TÉMA
Současný postup:
• Bod je přednesen prostřednictvím zástupce zastřešující organizace v některých RSK (dle aktivního přístupu,
dle míry vnímaní potřebnosti v daném území RSK?) příklad Manifest NS MAS
Možné scénáře koordinace:
• Zajistit projednání bodu ve všech RSK
• Výhodou: zastřešující instituce a NSK budou mít souhrnnou informaci, jaký je názor všech RSK k danému
tématu
• Vysílající zastřešující organizace vyzve všechny své zástupce na RSK k projednání bodu na jednání v každém
RSK

II. USNESENÍ

A PODNĚT VYCHÁZEJÍ Z REGIONÁLNÍCH POTŘEB ALE S POTENCIÁLNÍM

DOPADEM PRO ŠIRŠÍ ÚZEMÍ
Současný postup (příklad: bariéry čerpání, sociální podnikání, podpora MŠ):
• Jednotlivé RSK schválí svá usnesení
přehled usnesení zveřejněn na extranetu územní dimenze usnesení z
odůvodněním předány prostřednictvím sNSK všem RSK informace dnes projednány na NSK
A) Všechny RSK zpracují téma v rámci RAP (bariéry čerpání a bílá místa) sNSK zpracuje souhrnné výstupy za
všechny RSK společné projednání s ŘO a gesčními ministerstvy
B) Podnět z 1 sRSK Sekretariát RSK osloví další sRSK s možností zapojit se (např. MŠ, dotazníkové šetření
zacílené na potřeby sociálních podniků)
zpětná vazba z zapojených sRSK
souhrnné závěry poskytnuty
zpětně sRSK dle závažnosti tématu dále projednáváno (další RSK, instituce zapojená do aktivity ,…
Možné scénáře koordinace:
• Stejný postup, jde-li to, tak rychlejší
• Výhodou: zastřešující instituce a NSK budou mít souhrnnou informaci, jaký je názor dalších RSK k danému
tématu, jak závažné téma je to pro ostatní RSK

KOORDINACE PODNĚTŮ RSK PODNĚTŮ A USNESENÍ RSK
III. USNESENÍ A PODNĚT ŘEŠÍCÍ REGIONÁLNÍ PROBLÉM, ALE S POTŘEBOU VY/ŘEŠIT
NA CENTRÁLNÍ ÚROVNI
Současný postup (příklad RSK KHK podpora PZ Solnice -Kvasiny):
• Bod je přednesen v RSK, řešící regionální problém
• Usnesení RSK zveřejněno na webu uzemní dimenze
• Vypořádání předneseno na jednání NSK
• Vypořádání představeno na jednání RSK
Možné scénáře koordinace:
• Stejný postup

SMYSL - CÍL

• Využít ustanovených platforem v regionech
• Posílení partnerského přístupu – zapojení subjektů z regionální
úrovně o diskuze o nad/regionálních potřebách

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
• doporučuje MMR-NOK zapojit regionální stálé konference do
přípravy programového období po roce 2020,
• ukládá sekretariátu NSK připravit ve spolupráci s MMR-NOK návrh
aktualizace statutu RSK ve vztahu k přípravě budoucího
programového období.

Různé

Aktualizace NSRB
• Analýza podmínek regenerací brownfieldů v letech 2007-2014
• Roztříštěná podpora – nutnost koordinace MPO, CI, MMR, MZe, MŽP
Hlavní cíl: Vytvořit koordinovaný přístup pro regeneraci brownfieldů prostřednictvím
státních politik, finančních programů a odpovídajících podmínek, které umožní
brownfieldům najít nové ekonomické nebo veřejně prospěšné využití. Znovuvyužití
brownfieldů bude přínosem k hospodárnému využívání zastavěného území a rozvoji měst
a obcí.

• Tematické oblasti – 1. organizace, 2. finanční podpora, 3. územní
opatření, 4. vzdělávání, výzkum a osvěta

Aktualizace NSRB
MŽP

MMR

• Rekultivace
• Asanace

• Urbánní brownfields
• Nepodnikatelské
využití

MZE

MPO

• Rekultivace
• Zemědělské využití

• Brownfields pro
průmysl
• Národní databáze BF

Aktualizace NSRB – spolupráce s RSK
• Nastavit spolupráci pracovní skupiny pro regenerace brownfieldů s kraji
a obcemi, a tematicky souvisejícími odbornými skupinami
• Rozšiřovat a kompletovat nabídku ploch brownfieldů
• Pravidelně zpracovávat statistiky vývoje počtu a charakteru brownfieldů.
• Podporovat propagaci a předávání zkušeností s regeneracemi
brownfieldů směrem k investorům a veřejné správě

Stav hodnocení a implementace SCLLD

KPSVL – financování aktivit v návaznosti na
zrušené výzvy IROP

Shrnutí závěrů z komory
Radana Leistner Kratochvílová

Závěr
Plenární zasedání 13:30

