Výroční zpráva
Regionální stálé konference
pro území Olomouckého kraje
(RSK OK)

za rok 2017

Stránka 1 z 35
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi

1. Úvod
Regionální stálá konference je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní dimenze,
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.
Cílem výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity RSK, jejích pracovních skupin
a sekretariátu v průběhu roku 2017 s ohledem na role stanovené statutem RSK a 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. Dále identifikovat realizované kroky vedoucí k lepšímu naplňování funkcí RSK a rovněž
rizika spojená s činností RSK včetně plánu rozvoje fungování 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. Dále zpráva
poskytne řídicímu orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání shrnutí činnosti ve
vztahu ke krajským a místním akčním plánům rozvoje vzdělávání včetně hodnocení funkčnosti
PS Vzdělávání. V neposlední řadě bude zpráva součástí monitorování projektu Operačního
programu Technická pomoc, z něhož je finančně podpořena činnost RSK.
Zdroje pro zpracování výroční zprávy:
 Zápisy ze zasedání RSK OK
 Zápisy z jednání pracovních skupin RSK OK
 Zápisy z jednání sekretariátu RSK OK se členy RSK OK
 Plán činnost sekretariátu RSK OK
 Statut a Jednací řád RSK OK
 Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Rozvoj regionálního
partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“
 Zápisy z jednání MMR ČR a sekretariátů RSK
 Výroční zpráva RSK OK za rok 2016
 Informace z webu územní dimenze
 Informace z webu operačních programů ČR
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2. Přehled aktivit RSK OK

I. Přehled činnosti RSK OK
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje byla ustavena dne 15. 10. 2014, kdy
proběhlo první zasedání. V roce 2017 se uskutečnila celkem 4 zasedání. RSK OK měla do
16. 3. 2017 celkem 20 členů, po schválení aktualizovaného Statutu RSK OK na 8. zasedání RSK
OK má 21 členů a náhradníků, v pozici stálých hostů bez hlasovacího práva jsou 4 organizace.
1.) Seznam členů a náhradníků RSK OK
Tabulka č. 1 Aktuální seznam členů a náhradníků RSK OK k 31. 12. 2017
Členská instituce
RSK

Počet členů s
hlasovacím
právem

Člen RSK OK
Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Jan Zahradníček,
2. náměstek hejtmana

Zástupci kraje
(Olomoucký kraj)

5

Bc. Pavel Šoltys, DiS.,
náměstek hejtmana
Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Zástupce
statutárních měst
zastoupený
nositelem ITI/IPRÚ
(SMO ČR)
Zástupce středně
velkých měst
(zpravidla okresních
měst mimo nositele
ITI/IPRÚ)
(SMO ČR)

1

2

Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana
pan Ladislav Hynek,
náměstek hejtmana
bude doplněn
Ing. Ladislav Růžička,
vedoucí odboru dopravy a
silničního hospodářství,
KÚOK

Ing. Radek Dosoudil,
vedoucí odboru strategického
rozvoje kraje KÚOK

Ing. Marta Novotná,
vedoucí oddělení
regionálního rozvoje, KÚOK

RNDr. Ladislav Šnevajs,
náměstek primátora
(Olomouc)

Ing. Petr Měřínský,
náměstek primátora (Přerov)
PaedDr. Jaroslav Šlambor,
volněný člen rady (Prostějov)

Mgr. Zdeněk Brož,
starosta města Šumperk

Ing. Adam Kalous,
starosta města Jeseník

paní Ivana Dvořáková,
starostka města Němčice nad
Hanou

RNDr. Mgr. František John,
Ph.D., starosta města Zábřeh
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Náhradník člena RSK OK

Členská instituce
RSK

Počet členů s
hlasovacím
právem

Člen RSK OK

Náhradník člena RSK OK

pan Zdeněk Lév,
starosta obce Střítež nad
Ludinou

Bronislav Drozd,
starosta obce Ruda nad
Moravou

paní Vlasta Kočí,
starostka obce Velká Kraš

pan František Kadlec,
starosta obce Skorošice

Zástupce malých
měst
(SMO ČR)

2

Zástupce za venkov
(SMS ČR)

1

Mgr. Radek Brázda,
starosta obce Troubky, člen
představenstva SMS ČR

Ing. Radim Sršeň, Ph. D.,
starosta obce Dolní Studénky
a 1. místopředseda SMS ČR

Zástupce za venkov
(SPOV)

1

pan Jiří Řezníček,
starosta obce Tučín a
předseda SPOV
Olomouckého kraje

Mgr. Marta Husičková,
starostka městyse Náměšť na
Hané a místopředsedkyně
SPOV OK

Zástupce Strategie
inteligentní
specializace (např.
regionální RIS3
manažer)

1

Ing. Jiří Herinek,
ředitel VTP UP, regionální
RIS3 manažer

bude doplněn

Zástupce krajské
sítě MAS

1

Ing. František Winter,
předseda KS MAS

Ing. Tomáš Šulák,
1. místopředseda KS MAS

Zástupce krajské
hospodářské komory

1

Mgr. Bc. Jitka Janečková
Moťková,
ředitelka KHK OK

Ing. Bořivoj Minář,
předseda představenstva
KHK OK

Zástupce nestátních
neziskových
organizací

1

Ing. Marek Podlaha,
předseda UNO

Mgr. Marcela Vystrčilová,
místopředsedkyně UNO

1

prof. RNDr. Miroslav
Mašláň, CSc.,
prorektor pro transfer
technologií UP OL

Mgr. Ondřej Kučera,
odborný asistent na katedře
asijských studií UP OL

1

Mgr. Jan Mochťák,
Agentura pro sociální
začleňování, vedoucí
Oddělení regionálního centra
východ

Zástupce
akademického
sektoru

Zástupce Agentury
pro sociální
začleňování
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Markéta Chkheidze,
Agentura pro sociální
začleňování, lokální
konzultantka

Členská instituce
RSK

Počet členů s
hlasovacím
právem

Zástupce krajské
pobočky Úřadu
práce ČR

1

Člen RSK OK

Náhradník člena RSK OK

Ing. Jiří Šabata,
ředitel krajské pobočky Úřadu
práce v Olomouci

Ing. Bořivoj Novotný,
vedoucí oddělení
zaměstnanosti Úřadu práce

Mgr. Eva Pavličíková,
1. místostarostka města
Vidnavy,
zástupce za Jesenicko
Vlastní výběr dle
potřeb regionu

2

Celkový počet
členů

21

Mgr. Tomáš Rak,
výkonný ředitel Léčebné lázně
Jáchymov, a.s.,
zástupce za specifickou
oblast lázeňství

bude doplněn

bude doplněn

2.) Seznam stálých hostů RSK OK
Tabulka č. 2 Aktuální seznam stálých hostů RSK OK k 31. 12. 2017
Instituce

Stálý host bez hlasovacího práva

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – regionální
sekce

Ing. Radana Leistner Kratochvílová,
vedoucí
oddělení
řízení
strategie
regionálního rozvoje

Česká biskupská konference

Mgr. Štěpán Sittek,
projektový manažer Olomoucké diecéze

Zástupce územně příslušného zprostředkujícího
subjektu
pro
implementaci
Integrovaného
regionálního operačního programu – Centrum pro
regionální rozvoj

Ing. Aleš Marousek,
územní odbor IROP pro Olomoucký kraj,
ředitel odboru

Agentura pro podnikání a inovace

Ing. Lenka Gondová,
vedoucí oddělení krajských kanceláří

Celkový počet stálých hostů

4
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3.) Zasedání RSK OK uskutečněná v roce 2017
8. zasedání RSK OK dne 16. 3. 2017:
 Projednané body:
-

-

-

Schválení programu zasedání
Nové složení RSK OK, nové složení pracovních skupin RSK OK
Nový Statut a Jednací řád RSK OK, schválení
Volba člena/členů RSK OK
Volba člena Národní stálé konference (NSK) - zástupce za RSK OK
Prezentace a vystoupení MMR ČR
Informace k 6. zasedání NSK, doporučení RSK OK pro NSK
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP), schválení Seznamu
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech – aktuální informace, výstup
z jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK OK
Vystoupení člena RSK OK – předseda Unie neziskových organizací Olomouckého kraje
Ing. Marek Podlaha, vystoupení stálého hosta RSK OK – zástupce Agentury pro
podnikání a inovace Ing. Lenka Gondová
Plán práce RSK OK v roce 2017, schválení Výroční zprávy RSK OK a Zprávy o
hodnocení plnění RAP OK za rok 2016

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. RSKOK/8/1/2016
RSK OK:
 schvaluje upravený program 8. zasedání RSK OK
Stanovisko č. RSKOK/8/2/2017
RSK OK:
 bere na vědomí aktuální složení RSK OK,
 bere na vědomí aktuální složení pracovních skupin RSK OK
Stanovisko č. RSKOK/8/3/2017
RSK OK:
 schvaluje Statut RSK OK,
 schvaluje Jednací řád RSK OK
Stanovisko č. RSKOK/8/4/2017
RSK OK:
 ukládá členům RSK OK na příští zasedání RSK OK navrhnout nového člena RSK OK
v oblasti „Vlastní výběr dle potřeb regionu“
Stanovisko č. RSKOK/8/5/2017:
RSK OK:
 schvaluje nominaci pana Ladislava Oklešťka, předsedy RSK OK, za člena Národní stálé
konference
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Stanovisko č. RSKOK/8/6/2017:
RSK OK:
 schvaluje doporučení pro 6. zasedání NSK
Stanovisko č. RSKOK/8/7/2017:
RSK OK:
 schvaluje přílohu č. 4 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4
IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
Stanovisko č. RSKOK/8/8/2017:
RSK OK:
 bere na vědomí informace o 1. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK OK
Stanovisko č. RSKOK/8/9/2017
RSK OK:
 schvaluje Výroční zprávu RSK OK za rok 2016
 schvaluje Zprávu o hodnocení plnění RAP OK za rok 2016
9. zasedání RSK OK dne 11. 5. 2017:
 Projednané body:
-

Schválení programu zasedání
Volba člena/členů RSK OK
Informace z 6. zasedání NSK
Prezentace a vystoupení MMR ČR
Prezentace a vystoupení zástupce MPSV k Operačnímu programu Zaměstnanost
Vystoupení členů RSK OK – ředitelka Paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje, z.ú.
Mgr. Bc. Jitka Janečková-Moťková a RIS3 manažer a ředitel VTP UP Ing. Jiří Herinek
SmartAkcelerátor – aktuální informace

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. RSKOK/9/1/2017
RSK OK:
 schvaluje program 9. zasedání RSK OK
Stanovisko č. RSKOK/9/2/2017
RSK OK:
 bere na vědomí informace z 6. zasedání NSK
Stanovisko č. RSKOK/9/3/2017
RSK OK:
 vyzývá ŘO, aby zohlednily specifika IN při nastavování podporovaných aktivit ve vztahu
k CLLD, zejména pak:
o ŘO IROP, aby umožnil rozšíření podporovaných aktivit v souladu s připomínkami NS
MAS k Programovému dokumentu IROP,
o ŘO PRV, aby do IN CLLD zahrnul i podporu aktivit dle čl. 20 Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech Nařízení 1305/2013, ideálně formou
zjednodušeného dokladování,
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 vyzývá relevantní ŘO, aby při vyhodnocování plnění milníků u IN zohlednily významné
zpoždění při jejich schvalování, případně posunuly termín jejich naplnění k 31. 12. 2020,
a v co nejkratším možném termínu s NS MAS, s dalšími aktéry v území a nositeli IN
projednaly a následně zveřejnily systém hodnocení jejich naplňování,
 vyjadřuje podporu NS MAS ke svolání mimořádného zasedání NSK z důvodu neplnění
svého usnesení č. 14 z 6. zasedání NSK a to do 30. 6. 2017.
Stanovisko č. RSKOK/9/4/2017:
RSK OK:
 bere na vědomí informace o projektu SmartAkcelerátoru
10. zasedání RSK OK dne 14. 9. 2017:
 Projednané body:
-

Schválení programu zasedání
Volba členů RSK OK
Informace z jednání pracovních skupin RSK OK
Informace ze 7. zasedání NSK
Prezentace a vystoupení MMR ČR
Prezentace pokroku v naplňování strategie ITI Olomoucké aglomerace
Představení Programu přeshraniční spolupráce ČR-PL
Schválení Regionální akčního plánu Olomouckého kraje (RAP OK)

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. RSKOK/10/1/2017
RSK OK:
 schvaluje program 10. zasedání RSK OK
Stanovisko č. RSKOK/10/2/2017
RSK OK:
 schvaluje paní Mgr. Evu Pavličíkovou za členku RSK OK za území Jesenicka
 schvaluje pana Mgr. Tomáše Raka za člena RSK OK za specifickou oblast lázeňství
Stanovisko č. RSKOK/10/3/2017
RSK OK:
 bere na vědomí informace z jednání pracovních skupin RSK OK
 bere na vědomí aktuální složení pracovních skupin RSK OK
Stanovisko č. RSKOK/10/4/2017
RSK OK:
 bere na vědomí informace ze 7. zasedání NSK
Stanovisko č. RSKOK/10/5/2017
RSK OK:
 bere na vědomí informace o pokroku v naplňování strategie ITI Olomoucké aglomerace
Stanovisko č. RSKOK/10/6/2017
RSK OK:
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 bere na vědomí informaci o postupu zpracování Regionálního akčního plánu
Olomouckého kraje, verze k 30. 9. 2017
 na základě Statutu RSK OK, článku 1, bodu 2b), schvaluje Regionální akční plán
Olomouckého kraje, verzi k 30. 9. 2017
11. zasedání RSK OK dne 7. 12. 2017:
 Projednané body:
-

-

Schválení programu zasedání
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP) – schválení
aktualizace dokumentu „Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC
2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD“
Místní akční plány rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji (MAP) – aktuální informace,
schválení území a nositele MAP II
Informace o 8. zasedání NSK dne 14. 12. 2017
Prezentace a vystoupení MMR ČR
Prezentace a vystoupení zástupce Národního orgánu pro koordinaci k přípravě
programového období EU po roce 2020

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. RSKOK/11/1/2017
RSK OK:
 schvaluje program 11. zasedání RSK OK
Stanovisko č. RSKOK/11/2/2017
RSK OK:
 schvaluje přílohu č. 4 KAP Seznam projektových záměrů pro investiční intervence
v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD,
 ukládá předsedovi RSK OK podepsat přílohu č. 4 KAP Seznam projektových záměrů pro
investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD, termín:
do 11. 12. 2017,
 ukládá Sekretariátu RSK OK zajistit zveřejnění podepsaného dokument na webu územní
dimenze, termín: do 12. 12. 2017.
Protinávrh RSKOK/11/3/2017
RSK OK:
- nesouhlasí s předloženými vymezeními území pro MAP II a nositeli MAP II.
Stanovisko č. RSKOK/11/4/2017
RSK OK:
 schvaluje vymezení území realizace a dopadu MAP v Olomouckém kraji, a to dle
dokumentů „Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území realizace
a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II“, a to pro území č. 1 –
ORP Jeseník, č. 2 – ORP Šumperk, č. 3 – ORP Zábřeh, č. 4 – ORP Mohelnice, č. 5 –
ORP Litovel, č. 6 – ORP Šternberk, č. 7 – ORP Konice, č. 8 – ORP Prostějov, č. 9 –
ORP Lipník nad Bečvou,
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 ukládá předsedovi RSK OK podepsat dokumenty „Stanovisko Regionální stálé konference
k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II“, pro
území č. 1 – ORP Jeseník, č. 2 – ORP Šumperk, č. 3 – ORP Zábřeh, č. 4 –
ORP Mohelnice, č. 5 – ORP Litovel, č. 6 – ORP Šternberk, č. 7 – ORP Konice, č. 8 –
ORP Prostějov, č. 9 – ORP Lipník nad Bečvou, termín: do 11. 12. 2017,
 ukládá Sekretariátu RSK OK zajistit odeslání podepsaných dokumentů „Stanovisko
Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání II“ nositelům MAP, pro území č. 1 – ORP Jeseník, č. 2 – ORP Šumperk,
č. 3 – ORP Zábřeh, č. 4 – ORP Mohelnice, č. 5 – ORP Litovel, č. 6 – ORP Šternberk, č. 7
– ORP Konice, č. 8 – ORP Prostějov, č. 9 – ORP Lipník nad Bečvou, termín: do
12. 12. 2017.
4.) Podněty, které vzešly ze zasedání RSK OK a byly předány na úroveň NSK, včetně reakce ze
strany ŘO OP nebo ministerstev:
Podněty z 8. zasedání RSK OK:
Budoucnost kohezní politiky po roce 2021
RSK OK souhlasí s nutností zahájit přípravu na kohezní politiku po roce 2021 už nyní. RSK OK
požaduje, aby součástí postupu přípravy budoucího programového období EU 2021-2027 byli
partneři z regionů, zejména Regionální stálé konference. RSK OK deklaruje ochotu zúčastnit se
aktivně přípravy na nové programové období a poskytnout zkušenosti všech partnerů z území
Olomouckého regionu.
Schválení SCLLD
RSK OK podporuje požadavek KS MAS Olomouckého kraje na zrychlení schvalování SCLLD
tak, aby minimálně 2/3 strategií byly schváleny do poloviny roku 2017 a všechny strategie byly
schváleny do konce roku 2017. Nedodržením tohoto požadavku je vážně ohroženo čerpání
finančních prostředků do konkrétního území vymezeného danou strategií, a tím ohrožení
vyčerpání alokací operačních programů na národní úrovni.
Hodnocení projektů
RSK OK souhlasí s požadavkem zástupce neziskových organizací na zjednodušení
a zprůhlednění výběru projektů v rámci operačních programů. RSK OK požaduje, aby pro
žadatele, jejichž projekty nebyly podpořeny, byla nastavena zpětná vazba od řídících orgánů,
v čem žadatelé chybovali a v čem přesně a konkrétně předložené projekty nesplnily požadavky
daných programů a proč projekt neuspěl.
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Reakce MMR ČR ze dne 10. 5. 2017
Budoucnost kohezní politiky po roce 2021
MMR iniciativu RSK OK vítá. Budoucnost kohezní politiky je jedním z témat, kterým se začala
zabývat i Národní stálá konference, jejíž členové jsou také zástupci RSK. Ze setkání vyplynula
níže uvedená doporučení.
Příprava budoucího programového období bude úzce souviset rovněž s přípravou strategie
regionálního rozvoje, při níž se počítá s aktivitou regionálních stálých konferencí na různých
úrovních pracovních skupin. K přípravě SRR21+ proběhne se zástupci krajů a sekretariátů RSK
jednání v Hradci Králové (8. 6.), na kterém mj. budou řešeny konkrétní možnosti zapojení RSK i
sekretariátu do přípravy SRR21+.
Doporučení NSK pro MMR:
- využít platformy RSK jako reprezentativní územní platformy pro diskuzi, aktivní vstupy v rámci
přípravy dalšího programového období. RSK jako součást vyjednávací platformy pozice ČR
v programovém období EU 2020 +
- využít a aktivně zapojit platformy RSK do procesu přípravy SRR ČR 2021+
- využít RSK jako platformu pro úzkou spolupráci všech aktérů
Schválení žádostí o podporu strategií CLLD
„Vzhledem k tomu, že v současnosti má schválenou žádost o podporu strategie CLLD již polovina
MAS působících v Olomouckém kraji, je pravděpodobné, že k 30. červnu 2017 budou schválenou
žádostí disponovat alespoň 2/3 MAS z Olomouckého kraje. Rychlost hodnocení/schvalování
bude samozřejmě záviset i od přístupu samotných žadatelů k požadovaným úpravám žádostí.
Hodnocení všech žádostí z Olomouckého kraje bude ukončeno do 31. prosince 2017. To platí
pro žádosti všech MAS působících v ČR. Dá se předpokládat, že do 30. června 2017 budou
schváleny zhruba 2/3 všech žádostí o podporu strategií CLLD, tj. cca 120 žádostí. Samozřejmě,
konečné číslo může být k uvedenému termínu o něco nižší, na rychlost schvalování totiž působí
řada faktorů, přičemž některé z nich významně ovlivňují i samotní žadatelé.“
Hodnocení projektů
Dle části 6.2.5 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém
období 2014-2020 musí být žadatel vyrozuměn o výsledku každé již uzavřené fáze procesu
schvalování projektů. Za informování o výsledku dané fáze hodnocení a výběru se u úspěšných
projektů pokládá i změna stavu projektu v MS2014+. V případě úspěšných žadatelů informuje
řídicí orgán žadatele o dalším postupu v souladu s podmínkami výzvy. Tomu žadateli, u kterého
lze na základě již uskutečněné fáze schvalování předpokládat, že nebude úspěšný, musí být
zasláno oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pomocí žádosti o přezkum, a
to nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení dané fáze schvalování. Dle uvedeného textu
metodiky by měl být žadatel informován v průběhu hodnocení dostatečně včetně odůvodnění
nesplnění kritérií.
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Podnět z 9. zasedání RSK OK:
RSK OK:
 vyzývá ŘO, aby zohlednily specifika IN při nastavování podporovaných aktivit ve vztahu
k CLLD, zejména pak:
o ŘO IROP, aby umožnil rozšíření podporovaných aktivit v souladu s připomínkami NS
MAS k Programovému dokumentu IROP,
o ŘO PRV, aby do IN CLLD zahrnul i podporu aktivit dle čl. 20 Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech Nařízení 1305/2013, ideálně formou
zjednodušeného dokladování,
 vyzývá relevantní ŘO, aby při vyhodnocování plnění milníků u IN zohlednily významné
zpoždění při jejich schvalování, případně posunuly termín jejich naplnění k 31. 12. 2020,
a v co nejkratším možném termínu s NS MAS, s dalšími aktéry v území a nositeli IN
projednaly a následně zveřejnily systém hodnocení jejich naplňování,
 vyjadřuje podporu NS MAS ke svolání mimořádného zasedání NSK z důvodu neplnění
svého usnesení č. 14 z 6. zasedání NSK a to do 30. 6. 2017.
Reakce ministryně pro místní rozvoj na totožné stanovisko RSK Zlínského kraje
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Podnět z 10. zasedání RSK OK:
RSK OK 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.
Vysvětlení a doplnění:
Některé z dotačních výzev OPZ podpořily existenci a rozšíření sociálních služeb mimo stávající
základní síť sociálních služeb. Tyto projekty, které zahrnují sociální službu, nejsou vázány
udržitelností po skončení projektu. Lze předpokládat, že může dojít ke kolizi, kdy projekty, které
vykazují prokazatelnou potřebnost v souladu se zákonem 108/2006 Sb. (počet klientů,
charakter/kvalita řešených zakázek, zařazení do KPSS atd.) budou usilovat o vstup do základní
sítě. Ovšem z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků budou jejich žádosti
zamítnuty, což bude mít negativní dopad na samotné klienty a ovlivní stabilní prostředí lokální
sociální politiky.
Reakce ŘO OP Z a MPSV:
Řídicí orgán v souladu s Operačním programem Zaměstnanost 2014-2020 (dále jen „OPZ)
vyhlásil v červnu 2015 výzvy zaměřené na zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb
s regionální či místní dostupností. Žadateli v rámci těchto výzev (konkrétně se jedná o výzvy č.
03_15_005 a 03_15_006 vyhlášené v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj
s chudobou) jsou kraje a Hlavní město Praha. Podpora z OPZ je určena na zajištění dostupnosti
poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb příslušného kraje/Hl. m. Prahy a krajskou sítí sociálních služeb. Jedná se
především o podporu služeb sociální prevence pro osoby bez přístřeší, osoby ohrožené
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předlužeností, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení apod.,
dále o ambulantní či terénní služby pro osoby zdravotním postižením, osoby s kombinovanými
diagnózami (např. osobní asistence, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace) apod.
Potřebnost poskytování těchto sociálních služeb musí být vyjádřena jejich zařazením do krajské
základní sítě sociálních služeb a vydaným Pověřením k poskytování sociálních služeb v souladu
s Rozhodnutím č. 2012/21/EU ze strany příslušného kraje/Hl. m. Prahy (nikoliv Řídicího orgánu
OPZ, resp. MPSV).
Celková alokace výzev je ve výši cca 7,1 mld. Kč a je určena na podporu vybraných služeb
v období cca 7 let (tj. od konce roku 2015 do roku 2022), přičemž každý kraj má v rámci výzvy
určenou vlastní tzv. dílčí alokaci.
Podpora sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, je v rámci OPZ umožněna i v rámci integrovaných nástrojů –
integrované územní investice (ITI), integrované plány rozvoje území (IPRÚ), komunitně vedený
míst rozvoj (CLLD) a koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).
Integrované nástroje
Podpora sociálních služeb a dalších aktivit v oblasti sociálního začleňování je obecně umožněna
v rámci specifického cíle 2.1.1 a SC 2.3.1 OPZ. V případě, že nositel integrované strategie shledá
objektivní potřebu vzniku nové sociální služby či zvýšení dostupnosti již poskytované sociální
služby na svém území a tuto potřebu popíše v rámci své integrované strategie, může
vznik/rozšíření této služby podpořit i v rámci OPZ (tj. prostřednictvím příslušné výzvy pro ITI –
výzva č. 48, IPRÚ - výzva č. 48, CLLD - výzva č. 47).
V oblasti CLLD je vyhlášena výzva č. 47 určená pro Místní akční skupiny (MAS), které v kontextu
výzvy č. 47 vyhlašují tzv. výzvy MAS pro podporu obyvatel žijících v území MAS. Výzva č. 47
umožňuje mimo jiné i podporu sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách.
Pokud MAS vyhlašují výzvy na podporu sociálních služeb, ŘO OPZ vždy s MAS toto téma
důsledně projednává a apeluje na to, aby takové výzvy MAS byly v dostatečném časovém
předstihu před vyhlášením výzvy MAS vždy řádně prokonzultovány s daným krajem. Zpravidla
se jedná o rozšiřování kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb o drobné úvazky
pracovníků působících v sociálních službách, přičemž účelem tohoto rozšíření je zejména pokrytí
odlehlejších území v kraji, kde nejsou sociální služby dostupné tak, jak by vzhledem k potřebám
obyvatel kraje bylo vhodné.
Pro podporu sociálních služeb v rámci integrovaných nástrojů jsou v rámci OPZ stanovena
následující pravidla:
- sociální služba musí být registrována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
- potřebnost poskytování sociální služby musí vyplývat ze střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a tato služba musí být zařazena do krajské popř. i obecní sítě sociálních
služeb (v případě, kdy taktéž obec v rámci svého území komunitně plánuje sociální
služby),
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-

sociální služba musí mít vydané Pověření k poskytování sociálních služeb v souladu
s Rozhodnutím č. 2012/21/EU ze strany příslušného kraje či obce na celou dobu realizace
projektu.

V případě nástroje ITI a IPRÚ byly k 31. 12. 2017 podpořeny 4 projekty zaměřené na podporu
sociálních služeb za 17 mil. Kč, přičemž se jedná o tříleté projekty. V případě CLLD bylo k 31. 12.
2017 podpořeno 17 projektů zaměřených na podporu sociálních služeb za 31,6 mil. Kč, přičemž
se jedná většinou o tříleté projekty (12), dále 30-měsíční (1), dvouleté (3) a jednoroční (1)
projekty. Sociální služby podpořené v rámci těchto projektů jsou součástí buď základní či
rozvojové sítě sociálních služeb, konkrétní uspořádání sítě sociálních služeb je v kompetenci
každého kraje.
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)
KPSVL v rámci OPZ (dále pak i v rámci IROP a OP VVV) byl zaveden na základě Dohody
o partnerství 2014 -2020.
V případě, že město či obec, která je zapojena do KPSVL, na základě strategického dokumentu,
kterým je Strategický plán sociálního začleňování, identifikuje potřebu vzniku či rozvoje nové
sociální služby, je podpora této služby umožněna v rámci specifického cíle 2.1.1 OPZ.
Pro podporu sociálních služeb jsou v rámci OPZ stanovena následující pravidla:
- sociální služba musí být registrována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
- potřebnost poskytování sociální služby musí vyplývat ze střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a tato služba musí být zařazena do krajské popř. i obecní sítě sociálních
služeb (v případě, kdy taktéž obec v rámci svého území komunitně plánuje sociální
služby),
- sociální služba musí mít vydané Pověření k poskytování sociálních služeb v souladu
s Rozhodnutím č. 2012/21/EU ze strany příslušného kraje či obce na celou dobu realizace
projektu.
K 31. 12. 2017 bylo podpořeno celkem 113 projektů zaměřených na podporu sociálních služeb
za 713 mil. Kč, jedná se o tříleté projekty zaměřené především na podporu terénních programů,
odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a děti.
Sociální služby podpořené v rámci těchto projektů jsou součástí buď základní či rozvojové sítě
sociálních služeb, konkrétní uspořádání sítě sociálních služeb je v kompetenci každého kraje.
Závěr:
Podpora sociálních služeb v rámci OPZ pouze doplňuje systém podpory sociálních služeb v ČR,
je zaměřena na podporu vzniku či zvýšení dostupnosti sociálních služeb pro vybrané cílové
skupiny osob v nepříznivé sociální situaci, na služby preventivního charakteru a na služby
poskytované především terénní a ambulantní formou.
Dotační podpora poskytovaná prostřednictvím projektů OPZ má max. 10% podíl na celkovém
ročním objemu dotačních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu poskytovatelům
sociálních služeb. Přičemž sociální služby zařazené do tzv. rozvojových sítí sociálních služeb
(mimo základní síť) mají minimální podíl.
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Již při tvorbě výzev zejména pro integrované nástroje a koordinovaný přístup k sociálně
vyloučeným lokalitám byli jednotliví aktéři upozorňováni na nutnost řešit další financování nově
vzniklých či rozšířených sociálních služeb po ukončení realizace projektu. Ze strany Řídicího
orgánu byli jednotliví nositelé (města, obce, MAS) při tvorbě svých strategií vyzýváni ke
komunikaci s kraji ohledně podpory dalších služeb a k hledání dalšího zdroje financování
v případě, že po ukončení projektu bude shledána potřebnost konkrétní sociální služby a nebude
možné rozšířit základní síť sociálních služeb v kraji. Odpovědnost za zajištění potřebnosti a
dalších prostředků spadá do kompetence objednatele sociální služby. Řídicí orgán nezaručuje
svojí podporou projektů další financování rozšířených či nově vzniklých sociálních služeb po
ukončení realizace jednotlivých projektů.
Zpracováno dne: 5. 1. 2018
Zpracoval: Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
Revidoval: Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
5.) Podněty, které vzešly ze zasedání RSK OK a byly předány do RAP OK:
Podnět z 10. zasedání RSK OK:
„Bílá místa“ v operačních programech ČR
RSK OK doporučuje zařadit do „bílých míst“ podporu na budování infrastruktury pro výstavbu
rodinných domů z národních dotačních titulů.
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II. Přehled činnosti PS RSK OK
Pod RSK OK bylo ustaveno celkem 5 pracovních skupin: Pracovní skupina Vzdělávání, Pracovní
skupina Sociální oblast, Pracovní skupina Zaměstnanost, Pracovní skupina RIS3, Pracovní
skupina Cestovní ruch.
V roce 2017 se uskutečnila celkem 2 jednání Pracovní skupiny Vzdělávání RSK OK, 1 jednání
Pracovní skupiny Sociální oblast RSK OK, 1 jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost RSK OK a
1 jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK OK. Pracovní skupina RIS3 je totožná s fungující
Krajskou radou pro inovace.
1.) Jednání PS RSK OK uskutečněná v roce 2017:
1. jednání PS Cestovní ruch RSK OK dne 24. 2. 2017:
 Projednané body:
-

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech.
Posouzení souladu předložených projektů se strategickými dokumenty a rozvojovými
prioritami v oblasti cestovního ruchu Olomouckého kraje.
Vydání stanoviska Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK OK k předloženým projektům.

 Přijatá stanoviska:
Pracovní skupina Cestovní ruch RSK OK vydala posudky, že všech 5 projektů vykazuje vazbu
na priority kraje, resp. strategické dokumenty kraje.
5. jednání PS Vzdělávání RSK OK dne 13. 3. 2017:
 Projednané body:
-

Projednání Krajského akčního plánu (KAP) Olomouckého kraje, přijetí stanoviska
Představení aktuálních výzev a úspěšnost čerpání ESI fondů za Olomoucký kraj
Aktuální stav realizace Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)
Doporučení pro 8. zasedání RSK OK

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. PS V 5/1/2017
Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK:
- projednala aktualizovanou přílohu č. 4 Seznam projektových záměrů pro investiční
intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
Stanovisko č. PS V 5/2/2017
Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK:
- doporučuje RSK OK schválit přílohu č. 4 Seznam projektových záměrů pro investiční
intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
4. jednání PS Zaměstnanost RSK OK dne 19. 6. 2017:
 Projednané body:
-

Výstupy a aktuální informace z 8. a 9. zasedání RSK OK a z 6. zasedání NSK
Aktuální výzvy OP Zaměstnanost, prezentace MPSV
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-

Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje, z.ú.
Prezentace Úřadu práce Olomouc
Mezikrajské srovnání čerpání evropských dotací z OP Z a IROP, požadavky na členy
PS s ohledem na bílá místa a bariéry čerpání dotací, diskuze
Připravené a plánované aktivity sekretariátu RSK OK na rok 2017 pro území
Olomouckého kraje
Doporučení pro jednání RSK OK a pro vystoupení člena RSK OK v NSK

4. jednání PS Sociální oblast RSK OK dne 22. 6. 2017:
 Projednané body:
-

Výstupy a aktuální informace z 8. a 9. zasedání RSK OK a z 6. zasedání NSK
Aktuální výzvy OP Zaměstnanost, prezentace MPSV
Prezentace organizace Člověk v tísni, o.p.s.
Mezikrajské srovnání čerpání evropských dotací z OP Z a IROP, požadavky na členy
PS s ohledem na bílá místa a bariéry čerpání dotací, diskuze
Připravené a plánované aktivity sekretariátu RSK OK na rok 2017 pro území
Olomouckého kraje
Doporučení pro jednání RSK OK a pro vystoupení člena RSK OK v NSK

6. jednání PS Vzdělávání RSK OK dne 24. 11. 2017:
 Projednané body:
-

Projednání aktualizace Seznamu investičních záměrů KAP Olomouckého kraje, přijetí
stanoviska
Informace k přípravě projektu Implementace KAP
Aktuální stav přípravy MAP II a Implementace MAP, proces schvalování v RSK OK
Doporučení pro 11. zasedání RSK OK

 Přijatá stanoviska:
Stanovisko č. PS V 6/1/2017
Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK:
- projednala aktualizovanou přílohu KAP č. 4 Seznam projektových záměrů pro
investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
Stanovisko č. PS V 6/2/2017
Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK:
- doporučuje RSK OK schválit přílohu KAP č. 4 Seznam projektových záměrů pro
investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
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2.) Podněty, které vzešly z jednání pracovních skupin RSK OK a byly předány na RSK OK:
PS Sociální oblast RSK OK doporučuje RSK OK, aby:
- vyzvala ŘO OP Z, aby v rámci všech výzev zvážil možnost použít zjednodušené jednotkové
vykazování u menších projektů (např. do výše 1 mil. Kč). Současný způsob vykazování je na úkor
smyslu realizace těchto menších projektů.
- vyzvala ŘO OP Z obecně snížit administrativní zátěž při přípravě a při realizaci projektů.
- vyzvala ŘO OP Z, aby spolupracoval s RSK OK a jejími pracovními skupinami při nastavení
podmínek výzvy, která bude navazovat na výzvu 71 příští rok. PS Sociální oblast navrhuje
uspořádat kulaté stoly s realizátory projektů před nastavením podmínek navazující výzvy.
3.) Podněty, které vzešly z jednání pracovních skupin RSK OK a byly předány zástupcům
v pracovních skupinách pro přípravu výzev OP ČR:
PS Vzdělávání RSK OK:
Požaduje zařadit do připravované výzvy na šablony II jako žadatele a příjemce i domovy
mládeže/internáty. Jsou to instituce, které realizují školní vzdělávací programy.
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III. Činnost RSK OK a pracovních skupin RSK OK ve vazbě na funkce dané statutem




















V rámci přípravy témat a programu zasedání RSK OK a jednání pracovních skupin RSK
OK probíhá komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry
regionálního rozvoje území kraje.
RSK OK spolupracuje s ostatními platformami na území kraje, které se věnují rozvoji
regionu. Spolupráce probíhá prostřednictvím výměny informací mezi Sekretariátem
RSK OK sekretariátem řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace, Krajskou sítí MAS
Olomouckého kraje, nositeli Teritoriálního paktu zaměstnanosti, týmy projektů Smart
Akcelerátor a Krajský akční plán rozvoje vzdělávání a v neposlední řadě zpracovateli
Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji.
RSK OK představuje partnerskou platformu, která pomocí Regionálního akčního plánu
Olomouckého kraje (RAP OK) sestavila předpokládané potřeby území a směřování ESI
fondů a národních zdrojů do území (tematicky, územně).
RSK OK byla od začátku své práce informována o přípravě a realizaci integrovaných
nástrojů na daném území, pokrok v realizaci ITI Olomoucké aglomerace byl na zasedání
RSK OK představen dne 14. 9. 2017.
RSK OK a zejména pracovní skupiny RSK OK projednávají územní a věcné zaměření
výzev operačních programů a na základě stanoviska RSK OK toto komunikuje
prostřednictvím svého zástupce v NSK.
RSK OK zejména prostřednictvím sekretariátu RSK OK reaguje na požadavky, které
vyplynuly ze zasedání NSK.
RSK OK iniciuje absorpční kapacitu regionu prostřednictvím svých členů a jejich
zastřešujících organizací, které v RSK OK zastupují.
RSK OK každoročně, příp. dle potřeby (ad-hoc) předkládá NSK a Ministerstvu pro místní
rozvoj Zprávu o hodnocení plnění Regionálních akčních plánů, dále navrhuje a schvaluje
jejich případné doplnění, úpravy či aktualizace.
RSK OK iniciuje sběr informací potřebných pro vyhodnocení realizovaných intervencí.
RSK OK informuje potencionální žadatele v regionu v souladu s příslušnými
komunikačními strategiemi Národního orgánu pro koordinaci a programů ESI fondů
o příležitostech, které ESI fondy pro rozvoj území přinášejí, a to prostřednictvím webových
stránek RSK OK, prostřednictvím aktivit směřovaných do území a prostřednictvím svých
členů.
RSK OK prostřednictvím svých členů komunikuje a šíří pozitivní dopady evropské podpory.
RSK OK zároveň slouží jako platforma pro komunikaci zástupců regionu s řídicími orgány
prostřednictvím NSK.
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IV. Činnost sekretariátu RSK OK
Sekretariát zajišťuje činnost RSK OK po administrativní, organizační a koordinační stránce.
Sekretariát RSK OK tvoří tři pracovníci oddělení regionálního rozvoje. Pracovníci sekretariátu
nejsou členy RSK OK, ale účastní se zasedání RSK OK i jednání pracovních skupin, bez
hlasovacího práva.
Olomoucký kraj jako podporu činnosti sekretariátu RSK OK v roce 2017 pokračoval v realizaci
projektu „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020 – I.“ v rámci
Prioritní osy 1 „Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství“, Specifického cíle 3 „Podpořit
kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni“ Operačního programu Technická
pomoc v programovém období EU 2014-2020. Tento projekt byl ukončen 31. 12. 2017.
1.) Sekretariát RSK OK:

















svolává zasedání RSK OK na základě rozhodnutí předsedy RSK OK a svolává jednání
pracovních skupin RSK OK na základě rozhodnutí předsedů pracovních skupin,
zpracovává program zasedání RSK OK na návrh předsedy RSK OK a zpracovává program
jednání pracovních skupin na návrh předsedů pracovních skupin,
připravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá zasedání RSK OK a jednání
pracovních skupin RSK OK, a zajišťuje jejich distribuci členům, náhradníkům a stálým
hostům RSK OK a členům pracovních skupin RSK OK,
organizačně zajišťuje zasedání RSK OK a jednání pracovních skupin RSK OK, odpovídá
za zpracování, distribuci, připomínkování a uveřejnění zápisů ze zasedání a jednání
včetně jejich evidence,
zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností RSK OK (zejména
schválený statut a jednací řád RSK OK, nominace členských institucí, rezignace členů,
zápisy ze zasedání RSK OK a jednání pracovních skupin RSK OK, stanoviska RSK OK
a pracovních skupin RSK OK apod.),
zajišťuje zveřejnění výstupů, které RSK OK nebo pracovní skupiny RSK OK určí k předání
veřejnosti, a to prostřednictvím e-mailové komunikace nebo zveřejněním na internetových
stránkách RSK OK www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi,
vede seznam členů RSK OK, jejich náhradníků a stálých hostů, vede seznam členů
pracovních skupin RSK OK,
pomáhá zajistit iniciační roli RSK OK ve spolupráci se členy RSK OK a členy pracovních
skupin RSK OK – doporučení pro územní a věcné zacílení výzev operačních programů
a jejich harmonogramů,
realizuje aktivity spojené s pořízením a aktualizací RAP OK,
koordinuje sběr dat pro RAP OK, zpracování RAP OK, aktualizaci RAP OK dle požadavků
členů RSK OK a pracovních skupin RSK OK,
zajišťuje monitorovací a vyhodnocovací role RSK OK ve spolupráci se členy projektového
týmu a členy RSK OK – Zprávy o hodnocení plnění RAP OK,
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sleduje aktuální vývoj operačních programů ČR (výzvy, termíny předkládání projektů),
vedení databáze realizovaných projektů nositelů z území Olomouckého kraje v rámci
operačních programů,
připomínkuje a zpracovává stanoviska k dokumentům a materiálům řídicích orgánů
a ministerstev k programovému období 2014-2020 a k realizaci územní dimenze v rámci
operačních programů,
podporuje zajištění komunikační, plánovací a koordinační role RSK OK ve spolupráci se
členy RSK OK a členy pracovních skupin RSK OK – komunikace s nositeli integrovaných
nástrojů v území Olomouckého kraje (ITI, CLLD),
napomáhá koordinaci integrovaných nástrojů pomocí RAP OK v území Olomouckého
kraje,
zahájil aktivity zaměřené na přípravu Olomouckého kraje na programové období EU po
roce 2020,
pokračoval v aktivitách spolupráce na přípravě SRR ČR 21+,
připravuje a realizuje projekty Olomouckého kraje „Rozvoj regionálního partnerství
v programovém období EU 2014-2020“ v rámci Prioritní osy 1 „Podpora řízení
a koordinace Dohody o partnerství“, Specifického cíle 3 „Podpořit kapacity pro
implementaci ESIF na nižší než národní úrovni“ Operačního programu Technická pomoc
v programovém období EU 2014-2020.

2.) Komunikace s územím kraje
Komunikace Sekretariátu RSK OK s územím při sběru dat probíhala v rámci Olomouckého kraje
ve dvou úrovních.
První úroveň sběru dat byla nastavena prostřednictvím webové aplikace Zásobníku projektových
námětů Olomouckého kraje. Správcem aplikace je Sekretariát RSK OK a je určena všem
potencionálním příjemcům z území Olomouckého kraje. Zásobník slouží k zjištění absorpční
kapacity projektových námětů ucházejících se o dotaci z evropských i českých dotačních titulů.
V rámci aktivit Sekretariátu RSK OK jsou poskytovány nositelům projektových námětů
konzultační a poradenské služby. Existence zásobníku je propagována letáky a přednáškami na
setkáních se starosty obcí, MAS, členy RSK OK nebo regionalisty z obcí s rozšířenou působností.
Zásobník je přístupný na http://zpn.kr-olomoucky.cz.
Druhou úrovní bylo dotazníkové šetření potřeb obcí Olomouckého kraje, které proběhlo ve dvou
vlnách v červnu a září 2017. Návratnost dotazníkového šetření byla 51 %. Celkově bylo
odevzdáno 3 631 investičních potřeb obcí s celkovými odhadovanými náklady potřeb přes
32 miliard Kč. Doručené investiční potřeby obcí se bezprostředně týkají 473 tis. obyvatel, tedy
75 % z celkového počtu obyvatel Olomouckého kraje.
Projektové náměty, které Sekretariát RSK OK získal prostřednictvím Zásobníku projektových
námětů Olomouckého kraje nebo dotazníkovým šetřením, byly ze 70 % zaměřeny na dotace
z ESIF. Zbývající projektové náměty tvoří tzv. bílá místa, která byla definována v rámci RAP SRR
OK.
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3.) Komunikace s MMR ČR
Hlavní platformou spolupráce s MMR ČR jsou pravidelné schůzky sekretariátů RSK s pracovníky
odboru regionální politiky. Jednání jsou zaměřena pracovně, dochází k výměně zkušeností
s prací sekretariátů v jednotlivých krajích, přenosu dobré i špatné praxe, k inspiraci pro práci
v jiných krajích v oblasti sběru dat a mapování absorpční kapacity. Program jednání je vždy
nastaven po dohodě sekretariátů RSK a MMR ČR, stěžejním bodem je diskuse.
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3. Dobrá praxe
Dobrá praxe identifikovaná za období roku 2017 je uvedena v tabulce.
Oblast
Sběr
projektových
záměrů
Dotazníkové
šetření
investičních
potřeb obcí
Olomouckého
kraje

Spolupráce se
zpracovateli
MAP

Popis
Prostřednictvím webové aplikace sdílejí potencionální žadatelé své projektové náměty
k tvorbě RAP SRR OK. Nositelům projektových námětů je poskytován poradenský a
konzultační servis ze strany Sekretariátu RSK OK, pro zástupce obcí Olomouckého kraje
byla zpracována komplexní informace o dotačních možnostech z operačních programů a
národních zdrojů. V roce 2017 bylo uskutečněno Dotazníkové šetření investiční potřeb
obcí Olomouckého kraje, data byla vložena do Zásobníku projektových námětů.
Cíl:
Pružně reagovat na mapování absorpční kapacity, komunikovat s potenciálními příjemci
podpory z evropských i národních zdrojů a pomoci získání dotačních prostředků pro
projekty z území kraje.
V Olomouckém kraji se uskutečnilo v roce 2017 jedno setkání zástupců zpracovatelů
MAP, a to 20. 9. 2017 k problematice MAP II a IMAP. Akci svolává a organizuje
Sekretariát RSK OK na základě podnětů a požadavků z území kraje, od obcí a MAS, kteří
zpracovávají MAP. Cílovou skupinu tvoří zástupci zpracovatelů MAP a zástupci kraje
v řídících výborech MAP. Akce je pořádána ve spolupráci s projektovým týmem KAP
(vazba KAP na MAPy), a NIDV (zástupce garanta MAP v Olomouckém kraji).

Cíl:
Poskytnout zpracovatelům MAP aktuální, konkrétní a věcně správné informace, které
pomohou k úspěšnému zpracování a realizaci MAPů v Olomouckém kraji.
Ve spolupráci s řídícím orgánem OP Z se uskutečnily v Olomouci semináře k aktuálním
výzvám OP Z. Akce byly zacíleny na konkrétní danou skupinu možných potenciálních
žadatelů a na příjemce podpory. Akce byly organizačně zajištěny Sekretariátem RSK OK
po předchozí domluvě tak, aby se seminář uskutečnil brzy po vyhlášení výzev a
účastníkům byly předány aktuální informace, zodpovězeny konkrétní dotazy a předány
Semináře ve
kontakty na příslušné pracovníky. Akce pro příjemce podpory v Olomouckém kraji se
spolupráci s ŘO zaměřili na prevenci chyb v realizaci projektů a na správnou administraci. Cílovou skupinu
vždy tvoří potenciální žadatelé a příjemci dotací z daných operačních programů.
OP

Spolupráce
s ostatními
sekretariáty
RSK

Cíl:
Poskytnout možným žadatelům a příjemcům podpory z území Olomouckého kraje přímo
v regionu aktuální informace o výzvách a prostor pro otázky k dané problematice. V
neposlední řadě také umožnit navázání kontaktů s konkrétními pracovníky ŘO OP.
V období roku 2017 pokračovala pravidelná a intenzivní komunikace a spolupráce mezi
jednotlivými sekretariáty RSK. Předávání informací se týkalo zejména aktivit souvisejících
s mapováním absorpční kapacity pro ŘO operačních programů, způsobu sběru dat
z území, přípravy podkladů pro zasedání RSK a v neposlední řadě realizace projektu na
podporu činnosti RSK z OP TP.
Cíl:
Předávání zkušeností mezi sekretariáty RSK o činnosti RSK, koordinace aktivit směrem
k NSK a k ŘO operačních programů.
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4. Rizika činnosti RSK OK a naplňování rolí RSK OK a sekretariátu RSK OK
Pro období roku 2018 byla definována čtyři rizika: kompetence a pravomoci NSK, příprava na
kohezní politiku EU po roce 2020, aktivita členů RSK OK, témata práce RSK OK, příprava
a zpracování SRR ČR 21+.

Název rizika

Pravděpodobnost
(1-5)

Popis rizika

Riziko se týká kompetence a pravomocí NSK vůči
řídícím orgánům operačních programů, vůči
ministerstvům a vůči krajům.
3
Riziko se týká závaznosti ustanovení NSK pro (hodnota je
ostatní organizace a subjekty zapojené do uvedena na
problematiky čerpání finančních prostředků z EU. základě
kompetence
zkušenosti
a pravomoci Pravděpodobnost rizika se odvíjí od ochoty plnit
z období od
NSK
usnesení NSK dotčenými organizacemi a od vzniku RSK OK
schopnosti NSK dosáhnout plnění svých usnesení. do konce roku
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK 2017)
OK.

Dopad (1-5)

Význam
nost
(P*D)

4
(hodnota je
uvedena na
základě
odborného
odhadu
Sekretariátu
RSK OK o
dopadu daného
rizika)

12

Riziko bylo stanoveno pro rok 2017 a významnost
rizika trvá i pro rok 2018.

Riziko se týká zapojení RSK OK, jejích pracovních
skupin a sekretariátu RSK OK do přípravy na
kohezní politiku EU po roce 2020. Nedostatečná
spolupráce orgánů zodpovědných za přípravu ČR
na nové programové období s regionálními
3
partnery v území může vést k ohrožení role NSK a (hodnota je
RSK, zvlášť v kombinaci s prvním uvedeným uvedena na
příprava na
rizikem.
základě
kohezní
zkušenosti z roku
politiku EU
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od ochoty orgánů 2017)
po roce
zodpovědných za přípravu ČR na nové programové
2020
období spolupracovat s RSK a je stanovena na
základě dosavadních zkušeností.
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK
OK.
Riziko bylo stanoveno pro rok 2018.
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4
(hodnota je
uvedena na
základě
odborného
odhadu
Sekretariátu
RSK OK o
dopadu daného
rizika)

12

Název rizika

Pravděpodobnost
(1-5)

Popis rizika

Riziko se týká aktivity členů RSK OK na
zasedáních, při přípravě podkladů na zasedání, při
tvorbě programu a návrhu témat k projednání.
Riziko se týká komunikace členů RSK OK se svou
členskou základnou a týká se také sběru informací,
požadavků a stanovisek členské základny
k tématům jednání RSK OK.
aktivita
členů RSK
OK

2
(hodnota je
uvedena na
základě
zkušenosti
z období od
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od pozice RSK vzniku RSK OK
OK při ovlivňování témat, která jsou důležitá pro do konce roku
rozvoj regionu.
2017)
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK
OK.

Dopad (1-5)

3
(hodnota je
uvedena na
základě
odborného
odhadu
Sekretariátu
RSK OK o
dopadu daného
rizika)

Význam
nost
(P*D)

6

Riziko bylo stanoveno pro rok 2017 a významnost
rizika pro rok 2018 byla snížena na základě
vyhodnocení Výroční zprávy RSK OK za rok 2016.

témata
práce RSK
OK

příprava a
zpracování
SRR ČR
21+

Riziko se týká možnosti absence takových témat
z oblasti regionálního rozvoje nebo strukturálních
fondů EU, která by byla pro organizace a subjekty
začleněné do RSK OK zajímavá a důležitá
1
z pohledu rozvoje regionu.
(hodnota je
uvedena na
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od množství témat základě
a bodů, které má Sekretariát RSK OK připraven pro zkušenosti
činnost RSK OK k problematice rozvoje regionu a s množstvím
partnerské spolupráce subjektů-členů RKS OK.
návrhů
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK Sekretariátu RSK
OK.
OK pro činnost
RSK OK)
Riziko bylo stanoveno pro rok 2017 a významnost
rizika pro rok 2018 byla snížena na základě
vyhodnocení Výroční zprávy RSK OK za rok 2016.
Riziko se týká zapojení RSK OK, jejích pracovních
skupin a sekretariátu RSK OK do přípravy a
1
zpracování SRR ČR 21+.
(hodnota je
uvedena na
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od dosavadního základě
průběhu přípravy a zpracování SRR ČR 21+ a od zkušenosti z roku
dosavadní spolupráce MMR ČR s RSK.
2017)
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK
OK.
Riziko bylo stanoveno pro rok 2018.
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3
(hodnota je
uvedena na
základě
odborného
odhadu
Sekretariátu
RSK OK o
dopadu daného
rizika)

2
(hodnota je
uvedena na
základě
odborného
odhadu
Sekretariátu
RSK OK o
dopadu daného
rizika)

3

2

5. Plán rozvoje fungování RSK OK
I. Oblasti činností RSK OK, které mají potenciál dalšího rozvoje pro rok 2018:
 spolupráce RSK OK s ostatními platformami na území kraje:
- KAP Olomouckého kraje
- MAPy Olomouckého kraje
- řídicí výbor ITI OA
- SCLLD
- Agentura pro podnikání a inovace
- Česká biskupská konference
- Teritoriální pakt zaměstnanosti, Kompas
- CzechInvest
- MAS
- Regionalisté – spolupracovníci na městských úřadech ORP
 propagace činnosti RSK OK
- web Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
- prezentace dobré praxe RSK OK na webu územní dimenze
 Zásobník projektových námětů
- obce, podnikatelský sektor, nestátní neziskové organizace

II. Oblasti činností RSK OK, které mají potenciál zahájení cílených aktivit pro rok 2018:
 spolupráce RSK OK s ostatními platformami na území kraje
- výbory Zastupitelstva Olomouckého kraje (zejména Výbor regionálního rozvoje)
- komise Rady Olomouckého kraje (zejména Komise pro rozvoj venkova a zemědělství)
- Rada hospodářské a sociální dohody
- mikroregiony a dobrovolné svazky obcí
- Státní zemědělský a intervenční fond
- Agentura ochrany přírody a krajiny
- Státní fond životního prostředí
 propagace činnosti RSK OK
- weby členů RSK OK
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III. Předpokládaný plán aktivit RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK
na rok 2018
Aktuální plán aktivit na rok 2018 ve formě tabulky
termín

akce

poznámka

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – II.“ – zahájení projektu

1. 1. 2018

projekt Sekretariátu
RSK OK

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR

9. 1. 2018

činnost sekretariátu
RSK OK

pracovní schůzky členů RSK OK se sekretariátem RSK OK
(činnost RSK OK, potřeby partnerů v území, aktivity
sekretariátu RSK OK, obsah jednání pracovních skupin
apod.)

setkání regionalistů krajských úřadů

CRR ČR
(2.5.2017)
KS MAS (4.7.2017)
ASZ (10.11.2017) činnost sekretariátu
UNO (17. 1. 2018) RSK OK
SPOV (8. 2. 2018)
SMS (28. 2. 2018)
průběžně
Brno, 19. 1. 2018 aktivita území

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – I.“ - termín odevzdání závěrečné ZoR
a ZŽoP - 4. etapa
jednání pracovních skupin k přípravě SRR ČR 21+

29. 1. 2018

projekt Sekretariátu
RSK OK

7. a 12. 2. 2018 SRR ČR 21+
1. 2. 2018

činnost sekretariátu
RSK OK

Výroční zpráva RSK OK za rok 2017 a Zpráva o hodnocení
plnění RAP OK - pracovní verze

15. 2. 2018

činnost sekretariátu
RSK OK

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR

20. 2. 2018

činnost sekretariátu
RSK OK

Pracovní skupina Zaměstnanost RSK OK, 5. jednání

21. 2. 2018 PS RSK OK

Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK, 7. jednání

23. 2. 2018 PS RSK OK

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR

Pracovní skupina Sociální obast RSK OK, 5. jednání
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6. 3. 2018 PS RSK OK

Seminář k problematice veřejných zakázek ve spolupráci s
MMR ČR
Pracovní skupina Cestovní ruch RSK OK, 2. jednání
9. zasedání NSK

březen/duben 2018 aktivita území
14. 3. 2018 PS RSK OK
14. - 15. 3. 2018 NSK

Seminář "Energetické úspory"

16. 3. 2018 aktivita území

12. zasedání RSK OK (Místní akční plány rozvoje
vzdělávání v Olomouckém kraji II, Postup v realizaci
SCLLD, Informace o 9. zasedání NSK ve dnech 14. – 15. 3.
2018, Prezentace a vystoupení MMR ČR, Výroční zpráva
RSK OK za rok 2017, Zpráva o plnění RAP OK za rok 2017,
apod.)

20. 3. 2018 RSK OK

Seminář pro členy MAS - Šablony II

20. 3. 2018 aktivita území

Seminář pro žadatele IROP výzva č. 78 Energetické úspory
v bytových domech III

27. 3. 2018 aktivita území

Seminář "Nová opatření OPŽP pro CLLD"

27. 3. 2018 aktivita území

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR

27. 3. 2018

činnost sekretariátu
RSK OK

Výroční zpráva RSK OK za rok 2017 a Zpráva o hodnocení
plnění RAP OK - finální verze schválená RSK OK (zaslání
na MMR ČR)

31. 3. 2018

činnost sekretariátu
RSK OK

Seminář pro žadatele OP Z výzva č. 129 Podpora sociálního
podnikání

11. 4. 2018 aktivita území

Konference "Podpora obcí v rámci OP Z" ve spolupráci
sekretariátu RSK OK a ŘO OP Z

průběžně dle
SRR ČR 21+
potřeby

jednání pracpovních skupin SRR ČR 21+

květen/červen
RSK OK
2018

13. zasedání RSK OK
10. zasednání NSK

červen 2018 NSK
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květen 2018 aktivita území

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – II.“ – ukončení 1. etapy projektu

29. 6. 2018

projekt Sekretariátu
RSK OK

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – II.“ - termín odevzdání ZoR a ZŽoP 1. etapa

31. 7. 2018

projekt Sekretariátu
RSK OK

jednání pracovních skupin RSK OK

červen 2018 PS RSK OK

vzdělávací akce dle potřeb území

průběžně dle
aktivita území
potřeby
průběžně (dvakrát činnost sekretariátu
do měsíce) RSK OK

jednání sekretariátů RSK s MMR ČR
jednání pracovních skupin RSK OK

podzim 2018 PS RSK OK

14. zasedání RSK OK

podzim 2018 RSK OK

11. zasedání NSK

podzim 2018 NSK

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém
období EU 2014-20 – II.“ – ukončení 2. etapy projektu

31. 12. 2018
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projekt Sekretariátu
RSK OK

6. Vyhodnocení předcházející zprávy – Výroční zpráva RSK OK za rok 2016
Pro Výroční zprávu RSK OK za období roku 2016 je provedeno vyhodnocení naplňování plánu
rozvoje a aktivit RSK OK a je popsána eliminace rizik činnosti RSK OK a naplňování rolí RSK OK
a sekretariátu RSK OK.
I. Eliminace rizik činnosti RSK OK v roce 2017
Výroční zpráva RSK OK za období roku 2016 identifikovala čtyři rizika, která budou v roce 2017
ohrožovat fungování RSK OK. Jedná se o: kompetence a pravomoci NSK, aktivita členů
RSK OK, témata práce RSK OK a sekretariát RSK OK.
1.) Kompetence a pravomoci NSK
Riziko se týkalo kompetence a pravomocí NSK vůči řídícím orgánům operačních programů, vůči
ministerstvům a vůči krajům. Riziko se týkalo závaznosti ustanovení NSK pro ostatní organizace
a subjekty zapojené do problematiky čerpání finančních prostředků z EU.
Uvedené riziko je v současnosti částečně řešeno MMR ČR, je nově zaveden postup reakcí ŘO
OP a ministerstev na podněty a usnesení vzešlá ze zasedání RSK OK. Riziko nicméně trvá i
nadále.
2.) Aktivita členů RSK OK
Riziko se týkalo aktivity členů RSK OK na zasedáních, při přípravě podkladů na zasedání, při
tvorbě programu a návrhu témat k projednání. Riziko se týkalo komunikace členů RSK OK se
svou členskou základnou a týká se také sběru informací, požadavků a stanovisek členské
základny k tématům jednání RSK OK.
Sekretariát RSK OK zvolil jako postup k eliminaci tohoto rizika novou aktivitu. Jedná se o schůzky
člena RSK OK/zástupce za členskou organizaci se členy sekretariátu RSK OK. Obsah schůzek
je nastaven ze strany sekretariátu RSK OK pro všechny stejně, schůzky se liší tím, že do jednání
vnáší jednotliví členové RSK OK odlišná témata a podněty. V roce 2017 se uskutečnila celkem 3
setkání, aktivita pokračuje i v roce 2018. Cílem neformálního setkání je nastavit účelně práci RSK
OK, jejích pracovních skupin a informovat podrobně o práci sekretariátu RSK OK.
3.) Témata práce RSK OK
Riziko se týkalo možnosti absence témat z oblasti regionálního rozvoje nebo strukturálních fondů
EU, která by byla pro organizace a subjekty začleněné do RSK OK zajímavá a důležitá z pohledu
rozvoje regionu.
Tento předpoklad se plně nepotvrdil, riziko se ukázalo jako nižší, než v jaké výši bylo při
zpracování Výroční zprávy RSK OK za rok 2016 identifikováno. Témata pro jednání a činnost
RSK OK jsou z větší části navržena sekretariátem RSK OK a odsouhlasena předsedou RSK OK,
a to vždy podle aktuálních potřeb a požadavků z území kraje.
4.) Sekretariát RSK OK
Toto identifikované riziko se ukázalo jako neopodstatněné, ukončení finanční podpory
sekretariátu RSK OK z prostředků OP TP nenastalo.
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ŘO OP TP v červnu roku 2017 zorganizoval pracovní setkání zástupců sekretariátů RSK
k nastavení výzvy a k problematice uznatelných nákladů realizovaných a připravovaných projektů
organizací zajišťujících činnosti sekretariátu RSK. Na základě výstupů této schůzky došlo
k úpravě nezpůsobilých výdajů ve výzvě. Na základě výstupů z jednání a následně změn ve
výzvě potom sekretariát RSK OK v druhé polovině roku 2017 připravoval navazující projekt na
zajištění činnosti RSK OK pod názvem „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období
EU 2014-2020 – II.“
II. Vyhodnocení naplňování plánu rozvoje a aktivit RSK OK pro rok 2017
1.) Plán rozvoje RSK OK na rok 2017
Obě oblasti činností RSK OK (ty, které měly potenciál dalšího rozvoje i ty, které měly potenciál
zahájení cílených aktivit) byly v roce 2017 naplněny. Pro rok 2018 jsou uvedeny ty činnosti, které
sekretariát RSK OK vnímá ze zkušenosti z roku 2017 jako důležité, nebo jako ty, které chce i
nadále rozvíjet.
2.) Aktivity RSK OK plánované za rok 2017
Aktivity plánované na rok 2017 uvedené ve formě tabulky byly splněny. Podrobný popis realizace
jednotlivých aktivit je uveden ve Zprávách o realizaci projektů podpořených z OP TP. Seznam
akcí byl průběžně aktualizován podle aktuálních potřeb.
3.) Dobrá praxe uvedená za rok 2016
Za rok 2016 bylo ve Výroční zprávě RSK OK uvedeno celkem šest příkladů dobré praxe. Níže je
popsáno, jak se dobrá praxe rozvíjela v roce 2017.
Public Relations RSK OK a informovanost v území kraje
Nejrychlejším a nejvyužívanějším prostředkem pro informovanost do území kraje byly webové
stránky RSK OK www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi . Při šíření informací do území se také
osvědčila e-mailová komunikace s MAS, regionalisty na městských úřadech ORP a mikroregiony
na území Olomouckého kraje.
Sběr projektových záměrů
V roce 2017 bylo zrealizováno dotazníkové šetření potřeb obcí Olomouckého kraje, které
proběhlo ve dvou vlnách v červnu a září 2017. Návratnost dotazníkového šetření byla 51 %.
Celkově bylo odevzdáno 3 631 investičních potřeb obcí s celkovými odhadovanými náklady
potřeb přes 32 miliard Kč. Doručené investiční potřeby obcí se bezprostředně týkají
473 tis. obyvatel, tedy 75 % z celkového počtu obyvatel Olomouckého kraje.
Spolupráce se zpracovateli MAP
V rámci nastavené spolupráce s nositeli MAP byla velmi prospěšná zpětná vazby od členů
projektového týmu KAP – členů řídících výborů MAPů. Výrazně se zvýšila komunikace s krajským
centrem NIDV.
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Semináře ve spolupráci s ŘO OP
V roce 2017 všechny připravené akce realizoval sekretariát RSK OK ve spolupráci s ŘO OP Z a
s detašovaným pracovištěm OP Z v Ostravě a Brně. Hlavním cílem realizace seminářů bylo
umožnit účast potenciálním příjemcům podpory a realizátorům projektů přímo v Olomouckém
kraji (bez nutnosti dojíždění do Prahy) a podpořit absorpční kapacitu v území.
Akce byly ze strany účastníků hodnoceny velmi pozitivně. Nejdůležitější byla dostupnost
seminářů, potom bližší kontakt s přednášejícími, objevili se požadavky na akce dalších OP ČR.
Model realizace seminářů v místě blíž cílové skupině se osvědčil, jak dokazuje ohlas účastníků
seminářů, tak i fakt, že se akcí zúčastnili i zájemci z širšího okolí (Zlínský a Moravskoslezský
kraj). Dále by pozitivně hodnocen cyklus aktivit zaměřených na podporu vzniku a provozu
dětských skupin. Nejprve se uskutečnil kulatý stůl s realizátory projektů (jejich zkušenosti využil
ŘO OP Z k nastavení nové výzvy) a poté proběhla v Olomouci akce zaměřené na potenciální
žadatele v navazující výzvě. Získané zkušenosti ze spolupráce s ŘO OP Z využije sekretariát
RSK OK ke komunikaci s dalšími řídícími orgány ostatních operačních programů.
Odborné vzdělávání akce
V roce 2017 sekretariát RSK OK pokračoval v realizaci odborných akcí. V červnu se uskutečnil
vzdělávání seminář „Rizikové faktory malých obcí v kontextu sociálního vyloučení“, který byl
připraven sekretariátem RSK OK ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (členskou
organizací RSK OK) a s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Jednalo
se o první akci v rámci aktivity RSK OK připravenou na základě návrhu člena RSK OK a podle
požadavků a potřeb území Olomouckého kraje. Akce zúčastnili zástupci obcí a odborů sociálních
věcí městských úřadů, manažerů prevence kriminality, neziskových organizací, MAS a dalších
zájemců o problematiku sociálního vyloučení. Sekretariát RSK OK bude pokračovat v realizaci
aktivit v nově nastaveném modelu spolupráce se členy RSK OK.
Spolupráce s ostatními sekretariáty RSK
Jako jednu z nejpřínosnějších aktivit je možno vnímat spolupráci s ostatními sekretariáty RSK
OK. Velmi rychlým kanálem pro přenos informací je e-mailová komunikace a zřízené e-mailové
schránky jednotlivých RSK.

Stránka 35 z 35
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi

