Výroční zpráva Regionální stálé konference
Moravskoslezského kraje za rok 2019
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Úvod
Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020, která je základním dokumentem pro
čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESI fondy“) v programovém
období 2014 – 2020, odkazuje na uplatňování principů územní dimenze.
Cílem územní dimenze je koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území
podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních
rozdílů v ekonomické, sociální či environmentální oblasti.
Pro účely řízení územní dimenze, nastavení a realizace víceúrovňového partnerství byly vytvořeny Stálé
konference v regionech v čele s řídící Stálou konferencí na národní úrovni.
Regionální stálá konference (dále jen „RSK“) je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní
dimenze, do kterého aktivně vstupuje. 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.
Úkolem Regionální stálé konference je rozvíjet dialog o územních prioritách, sledovat a propojovat
potřeby různých aktérů v regionu, komunikovat tyto potřeby s řídícími orgány operačních programů
prostřednictvím Národní stálé konference, a zlepšit tak čerpání prostředků z evropských fondů v kraji.
Cílem výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity RSK, jejích pracovních skupin a sekretariátu
v průběhu roku 2019. Zároveň se snaží 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 naplňování konceptu územní dimenze. Podkladem pro vznik výroční zprávy jsou
především zápisy z jednání RSK a jejích pracovních skupin.
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. V neposlední řadě bude
zpráva součástí monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc, z něhož je finančně
podpořena činnost RSK.
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1. Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje
Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje (dále jen „RSK MSK“) byla ustavena 28. 11. 2014,
kdy proběhlo její první zasedání. RSK MSK má 22 členů a stejný počet náhradníků (Příloha č. 1). V roli
stálých hostů spolupracuje s RSK MSK celkem 5 institucí (Příloha č. 1).
Po administrativní, organizační a koordinační stránce zajišťuje činnost RSK MSK sekretariát, kterým je
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Financování
jejího chodu, poradních skupin RSK a ITI a další aktivity sekretariátu bylo v roce 2019 zajištěno v rámci
jednoho projektu Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu RSK MSK (registrační číslo
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000106). Tento projekt byl financován z Operačního programu
Technická pomoc pro období 2014 – 2020. Od 1. 12. 2019 probíhá navazující projekt Zajištění činnosti
sekretariátu RSK MSK III (registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000209).
Od svého ustavení se uskutečnilo celkem 11 zasedání RSK MSK.
RSK MSK měla v období 2014 – 2018 zřízeny 4 poradní skupiny pro stěžejní tematické oblasti daného
regionu, jejichž činnost byla zároveň využívána pro potřeby ITI ostravské aglomerace. V roce 2018
se Moravskoslezský kraj zapojil do Evropské platformy pro uhelné regiony v transformaci (CRIT) a od
1. ledna 2019 se stal součástí implementační struktury Programu RE:START (Strategie hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje). Vzhledem k uvedeným
skutečnostem bylo potřeba navýšit počet pracovních skupin a došlo také k částečné renominaci jejich
členů. Pracovních skupin je nyní celkem 6 a nadále fungují jak pro potřeby RSK MSK, tak pro potřeby
ITI ostravské aglomerace.
Členy poradních skupin jsou významní aktéři z řad samosprávných celků, podnikatelských subjektů,
krajských či neziskových organizací zaměřených na činnost v dané tematické oblasti. (Příloha č. 2).
V roce 2019 ke změnám struktury pracovních skupin nedošlo.

1.1. Přehled aktivit Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje
Regionální stálá konference prostřednictvím sekretariátu plnila úkoly Národní stálé konference,
řídících orgánů operačních programů a také Národního výkonného týmu Programu RE:START. Hlavní
úkoly spočívaly v mapování absorpční kapacity v relevantních oblastech, definování bariér čerpání,
připomínkování nastavení výzev některých operačních programů či aktualizaci Regionálního akčního
plánu Moravskoslezského kraje (RAP MSK). V souvislosti s Programem RE:START se RSK MSK spolu se
sekretariátem kromě výše zmíněného plně zapojila do přípravy Akčního plánu 3 Strategie hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a také aktualizaci strategického
rámce této strategie.
Statut RSK MSK definuje její role, které následně určují zaměření vykonávaných aktivit. V průběhu roku
2019 se uskutečnila 2 zasedání RSK MSK a 3 korespondenční hlasování.
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 10. zasedání RSK MSK konané dne 21. 3. 2019
V rámci 10. zasedání byla členy RSK MSK schválena Výroční zpráva RSK MSK za rok 2018 a Zpráva o
hodnocení plnění RAP MSK. RSK MSK vzala na vědomí postup přípravy Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje pro období 2019–2027. Dále byl schválen nový statut Regionální stálé
konference spočívající v rozšíření RSK MSK o členy krajské tripartity. Na jednání vystoupila zástupkyně
Národního výkonného týmu Programu RE:START a seznámila přítomné se stavem čerpání finančních
prostředků v rámci Strategie hospodářské restrukturalizace ÚLK, MSK a KVK. Rozšířená RSK MSK vzala
na vědomí aktuální stav naplňování Programu RE:START. Zmocněnec hejtmana MSK pro Program
RE:START a uhelnou platformu představil strategické projekty MSK, které budou uvedeny v akčním
plánu Programu RE:START. Rozšířená RSK MSK schválila Akční plán 3 restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje pro roky 2019–2020. Mezi další body, které jsou na jednání
RSK zařazovány pravidelně, patří informace o integrovaných nástrojích ITI a CLLD. Na závěr byla
představena činnost nově vzniklého spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s.
 11. zasedání RSK MSK konané dne 1. 10. 2019
Regionální stálá konference byla na svém 11. zasedání informována ze strany vedoucího odboru
regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajského úřadu MSK o aktuálním stavu vyjednávání nového
programového období EU a s postupem příprav operačních programů na národní úrovni. Členové RSK
MSK dále vyslechli informace o přípravě Strategie rozvoje kraje pro období 2019–2027. Mezi další
body, které jsou na jednání RSK zařazovány pravidelně, patřila informace o integrovaných nástrojích
ITI a CLLD. Druhá polovina jednání byla věnována aktuálním informacím z evropské, národní a krajské
úrovně k Programu RE:START.
V roce 2019 byly v rámci dílčích rolí RSK realizovány níže uvedené aktivity:
a)

Role komunikační, plánovací a koordinační

V rámci jednání RSK MSK probíhala komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími
aktéry regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje. Přehled uskutečněných jednání s územními
partnery je součástí Přílohy č. 3. Komunikace se členy zastupující určitou oblast probíhá i mimo jednání,
je-li zapotřebí řešit úkoly vzešlé z Národní stálé konference nebo dílčích podnětů ministerstev.
Průběžná spolupráce probíhala také s nositeli integrovaných nástrojů ITI a CLLD.
V návaznosti na mapování potřeb území a komunikaci s územím je od roku 2017 využívána elektronická
databáze projektových záměrů https://databaze2020.msk.cz, která umožňuje zefektivnit průběžnou
aktualizaci plánovaných projektových záměrů, které tvoří klíčový vstup pro RAP MSK, a rovněž
komunikaci s územními partnery. Databáze byla využívána i po celý rok 2019. Obce byly skrze ní
informovány o národních výzvách a o seminářích týkajících se připravovaných evropských i národních
výzev.
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Konkrétní činnosti v rámci naplňování role komunikační, plánovací a koordinační:














Jednání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (březen, říjen 2019)
Projednávání Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje s územními partnery
Komunikace s odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (průběžně)
Komunikace s obcemi a městy v Moravskoslezském kraji (průběžně)
Komunikace s řídícími orgány operačních programů
Komunikace s nositeli integrovaných nástrojů
Komunikace s nositeli MAP a KAP
Účast na pracovních skupinách RIS3 strategie a Radě pro inovace v MSK
Výměna informací a účast na jednáních Výkonné rady Paktu zaměstnanosti v MSK
Aktualizace Regionálního akčního plánu
Příprava Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019 – 2027
Organizace setkání expertů k tématu přípravy MSK na nové programovací období EU
Vytvoření implementační struktury Programu RE:START na regionální úrovni včetně zřízení Řídícího
výboru pro transformaci Moravskoslezského kraje
 Příprava Akčního plánu 3 Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského kraje
 Zapojení do aktualizace strategického rámce Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje
b) Role iniciační
RSK projednává návrhy na věcné a územní zacílení výzev z operačních programů, dále také bariéry
čerpání z ESI fondů včetně návrhů na úpravu národních dotačních programů. Podkladem pro jednání
jsou opět výstupy poradních skupin RSK MSK a ITI, které řeší konkrétní podněty územních partnerů.
Podněty RSK MSK byly přenášeny prostřednictvím zástupce na jednání Národní stálé konference.
Mezi podněty RSK MSK, které našly odezvu na národní úrovni, patří například podnět zařazení Ostravy
jako metropole v rámci Strategie regionálního rozvoje České republiky pro období 2021+.
Sekretariát RSK MSK v roce 2019 inicioval několik jednání spojených s realizací Programu RE:START.
Kromě návštěv vybraných obcí a ukázky jejich rozvojových projektů týkajících se restrukturalizace
území byla také iniciována návštěva maršálka Slezského vojvodství v kraji. Sekretariát rovněž iniciuje
jednání s garanty pracovních skupin RSK MSK s cílem naplňovat opatření Programu RE:START. V roce
2019 byl z podnětu RSK MSK a jejího sekretariátu iniciován vnik několika nových opatření do 3 Akčního
plánu Programu RE:START.
c) Role monitorovací a vyhodnocovací
Sekretariát RSK MSK zpracovával průběžně Zprávu o hodnocení plnění RAP MSK za rok 2019 a Výroční
zprávu RSK MSK za rok 2019. Z důvodu rozhodnutí o zrušení větších akcí nad 30 osob z nařízení vlády
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ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií budou oba tyto dokumenty schváleny RSK MSK
prostřednictvím per rollam hlasování a poté předloženy Národní stálé konferenci. V průběhu roku jsou
rovněž členové RSK informováni o stavu čerpání prostředků z evropských fondů ze strany subjektů
v Moravskoslezském kraji a v případě Programu RE:START také z národních programů.
d) Role informační a propagační
RSK MSK slouží jako platforma pro diskusi ohledně nastavení výzev v rámci operačních programů
a současně prostřednictvím Národní stálé konference a Národního výkonného týmu Programu
RE:START komunikuje s řídícími orgány. Přístup řídících orgánů a jejich odezva na podněty je však
nedostatečná.
Informace o činnosti RSK MSK (aktuální informace, složení RSK MSK, zápisy z jednání, výsledky
korespondenčních hlasování) jsou k dispozici na webových stránkách kraje:
https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/regionalni-stala-konference-moravskoslezskeho-kraje-53320/

1.2. Přehled aktivit Poradních skupin Regionální stálé konference Moravskoslezského
kraje a Integrované územní investice ostravské aglomerace
Pod RSK MSK a ITI ostravské aglomerace byly v roce 2014 zřízeny 4 poradní skupiny, konkrétně poradní
skupina Přívětivější region, Vzdělanější a zaměstnanější region, Vybavenější region a Podnikavější
region. V roce 2015 vznikla pro potřeby přípravy Krajského akčního plánu pro rozvoj vzdělávání poradní
skupina Vzdělávání, kde jsou diskutována témata a priority Moravskoslezského kraje zejména v oblasti
středního
a
vyššího
odborného
školství.
V roce
2016
RSK
MSK
rozhodla,
že postavení a roli Poradní skupiny pro cestovní ruch bude plnit stávající poradní orgán krajské
destinační společnosti.
V roce 2018 se Moravskoslezský kraj zapojil do Evropské platformy pro uhelné regiony v transformaci
a od 1. ledna 2019 se stal součástí implementační struktury Programu RE:START. Vzhledem k
uvedeným skutečnostem bylo potřeba navýšit počet pracovních skupin a došlo také k částečné
renominaci jejich členů. Pracovních skupin je nyní celkem 6 a nadále fungují jak pro potřeby RSK MSK,
tak pro potřeby ITI ostravské aglomerace.
Názvy nových pracovních skupin:
1. Podnikavější a inovativnější kraj – podnikání, investice, věda a výzkum
2. Vzdělanější a zaměstnanější kraj – vzdělanost, zaměstnanost
3. Čistější a zelenější kraj – životní prostředí, energetika
4. Zdravější a soudržnější kraj – zdravotnictví, sociální služby
5. Propojenější a chytřejší kraj – doprava, infrastruktura, ICT
6. Atraktivnější a kulturnější kraj – cestovní ruch, místní rozvoj, kultura, kulturní památky
5

Pracovní skupina Vzdělávání funguje nadále beze změny. Pracovní skupina pro cestovní ruch se včlenila
do pracovní skupiny Atraktivnější a kulturnější kraj (nové schéma Příloha č. 2).
Složení poradních skupin odpovídá zapojení územních partnerů a umožňuje přenos informací z jiných
platforem a dílčích jednání. V roce 2019 nedošlo ke změnám ve struktuře pracovních skupin.
V roce 2019 bylo předmětem jednání poradních skupin zejména:
 Identifikace bariér čerpání z ESI fondů, které brání nebo omezují předkládání projektů do výzev
operačních programů
 Poradní činnost při výběru projektů v rámci výzev ITI ostravské aglomerace
 Příprava integrovaných strategických projektů MSK
 Hodnocení a příprava Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Karlovarského a Moravskoslezského kraje
 Příprava programového období 21+
 Koordinace MAP v území
 Příprava Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019 – 2027
Uvedené problematiky nebyly řešeny pouze na samotných jednáních poradních skupin, ale rovněž
prostřednictvím osobních setkání, e-mailové komunikace a prostřednictvím expertů poradních skupin.

1.3. Přehled aktivit ostatních pracovních skupin a platforem v území
Informace o realizaci Integrované územní investice ostravské aglomerace
Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen „Strategie ITI“), jejímž nositelem je statutární město
Ostrava, byla připravována na principu partnerství vycházející z Memoranda o spolupráci pěti
statutárních měst (Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná) a Moravskoslezského kraje
s následným zapojením dalších klíčových aktérů aglomerace. Ostravská aglomerace je tvořena 124
obcemi. Cílem Strategie ITI ostravské aglomerace je změnit trend odcházení obyvatel z regionu
prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti a podnikavosti a za pomoci zlepšení kvality prostředí.
Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby a je koncipována
na třech klíčových pilířích (PRÁCE, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ) a dále rozpracována do cílů a opatření.
Na naplnění 12 z 25 opatření Strategie ITI získala ostravská aglomerace pro období 2017 – 2023
prostředky z pěti operačních programů ve výši 5,81 mld. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje,
Evropský sociální fond, Fond soudržnosti).
V období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 bylo ze strany nositele ITI ostravské aglomerace vyhlášeno 7 výzev,
a to ve třech operačních programech s alokací ve výši 1,2 mld. Kč (21 % celkové alokace ITI). Vyjádření
o souladu projektových záměrů se Strategií ITI obdrželo 26 projektových záměrů
ve výši 1,1 mld. Kč, jejichž předkladatelé následně mohli dopracovat a předložit své žádosti o podporu
do příslušné integrované výzvy Řídicího orgánu / zprostředkujícího subjektu.
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Informace o aktuálním stavu přípravy Strategie ITI byly pravidelně přenášeny na jednáních RSK MSK.
Informace Krajské sítě MAS
Informace o průběžné realizaci strategií CLLD byly prostřednictvím zástupce Krajské sítě Místních
akčních skupin (dále „MAS“) přenášeny na jednáních RSK MSK.
Dvanáct místních akčních skupin, které mají působnost v rámci Moravskoslezského kraje, vyhlásilo v
roce 2019 celkem 107 výzev ve 4 operačních programech pro podávání žádostí o podporu projektů
naplňujících místní integrovanou strategii.
Informace k realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
V programovém období 2014 – 2020 je územní dimenze v oblasti školství naplňována mj. Místními
akčními plány rozvoje vzdělávání (dále jen „MAP“). Ty jsou primárně vytvářeny pro oblast mateřského
a základního školství.
Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP a OP VVV s prioritami území jsou
zpracovány a aktualizovány tzv. Strategické rámce MAP jako strategické části Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání. V roce 2019 bylo řídícímu orgánu IROP odevzdáno celkem 19 Strategických rámců
MAP za území Moravskoslezského kraje.
Konkrétní stav projektů MAP v Moravskoslezském kraji je součástí dílčích Zpráv o realizaci MAP, které
nositelé MAP předkládají řídícímu orgánu OP VVV.
Informace k realizaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
V roce 2019 byla důležitou součástí projektu tvorba aktualizované verze Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (KAP MSK II). V průběhu roku byly vytvořeny všechny části
dokumentace, tj. Analýza potřeb v území, Analýza potřeb ve školách, Prioritizace potřeb a Návrhová
část. Uvedené dokumenty byly projednány a schváleny Pracovní skupinou Vzdělávání případně
Regionální stálou konferencí v souladu s výzvou projektu a Metodickým pokynem pro tvorbu KAP II.
V současné chvíli prochází dokumentace hodnocením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což
je posledním krokem schvalovacího procesu.
Nadále také pokračovala realizace aktivit KAP MSK. V průběhu roku uspořádáno dvaadvacet
tematických setkání a vzdělávacích seminářů pro ředitele a zástupce škol zaměřených na všechny
povinné i nepovinné intervence projektu, dále na zlepšení řízení škol a rozvoj kompetencí účastníků.
V rámci oblasti Podpora inkluzivního vzdělávání proběhla v listopadu konference s názvem Nadaní žáci
v MSK, zaměřená na rozpoznání a psychologii nadaných žáků a následnou práci s nimi.
V březnu bylo realizováno dotazníkové šetření na všech středních a vyšších odborných školách v kraji,
jehož výsledkem byla aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic obsahujícího investiční
záměry všech škol bez rozdílu zřizovatele. Aktuální Rámec se rozrostl o 49 nových projektových záměrů,
jejichž celková hodnota činí cca 2,174 mil. Kč.
Zároveň již druhým rokem pokračuje realizace projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
v MSK (OKAP), který vychází z priorit stanovených v Krajském akčním plánu. Konkrétně zahrnuje oblasti
intervencí: Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, Podpora
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polytechnického vzdělávání, Rozvoj kariérového poradenství, Rozvoj výuky cizích jazyků a Čtenářská a
matematická gramotnost. Partnery projektu je 13 středních škol, které vyučují obory vzdělávání 23
Strojírenství a strojírenská výroba a 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, na které
je navázáno cca 60 základních a mateřských škol z celého Moravskoslezského kraje. Dalšími partnery
jsou např. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový
Jičín, příspěvková organizace, Mensa České republiky, Svět techniky Dolní oblasti Vítkovice, Ostravská
univerzita a další.

2. Dobrá praxe
Jednání RSK MSK a poradních skupin RSK MSK a ITI








Účast zástupce Řídícího orgánu OP na jednání RSK MSK, na kterém je projednávána určitá
problematika
Přenos informací zástupců nositelů ITI a CLLD o aktuálním stavu přípravy strategií
Vzájemná komunikace členů RSK a návrhy na společná stanoviska k řešení problémů
Společné poradní skupiny RSK MSK a ITI Ostravské aglomerace, kde jsou řešeny společné
projektové záměry a problematika čerpání z ESI fondů (připravenost projektových záměrů,
bariéry ve výzvách ad.)
Využití expertů poradních skupin RSK
Využívání platformy RSK MSK rovněž pro účely řešení zásadních problémů a priorit regionu
(příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ , příprava Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje pro období 2019 – 2027, příprava akčních plánů Strategie
hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, apod.)

Účast sekretariátu RSK MSK na jednáních územních partnerů a organizace setkání a workshopů






Zástupci kraje se aktivně účastní setkání se zástupci obcí a MAS, na kterých je zvyšováno
povědomí o roli a významu RSK (konference pro starosty měst a obcí, valné hromady MAS,
schůze dobrovolných svazků obcí či mikroregionů, jednání krajské sítě MAS)
Sekretariát RSK MSK komunikuje se zástupci NIDV v problematice nositelů MAP a KAP
Sekretariát RSK MSK komunikuje s Národním výkonným týmem Programu RE:START
Sekretariát RSK organizuje samostatná setkání s experty poradních skupin, na kterých jsou
řešeny dílčí úkoly (aktualizace AP SRR, Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje,
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019 – 2027, Strategie hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, příprava na nové
programové období EU)

Mapování absorpční kapacity


K 31. 12. 2019 bylo vytvořeno 2135 záznamů v databázi projektových záměrů ze strany
žadatelů o dotace. Databáze slouží pro snadný sběr a vedení projektových záměrů, jejich
průběžnou aktualizaci, monitoring a další analýzy (https://databaze2020.msk.cz).
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Při analýze absorpční kapacity a zhodnocení potřeb kraje využíváme experty Poradních skupin
RSK a ITI. Moravskoslezský kraj hodlá využívat platformu RSK MSK nejen ve vztahu
k implementaci územní dimenze, ale propojit další aktivity týkající se řešení rozvojových
problémů s fungováním RSK MSK.

Setkávání sekretariátů RSK se zástupci MMR


Pravidelné setkávání zástupců sekretariátů RSK se zástupci MMR jak z regionální sekce, tak
s Národním výkonným týmem Programu RE:START, případně s dalšími zástupci Řídících orgánů
operačních programů (ŘO OP), kde dochází ke vzájemné výměně informací mezi kraji, sdílení
dobré praxe a přenosu informací ve vztahu k ŘO OP.

Spolupráce s dalšími subjekty v území


Navázání užší komunikace a spolupráce se zástupci CRR, API, NIDV, krajské pobočky MPSV,
Úřadu vládního zmocněnce, MSIC, Eurocentra Ostrava, ad. V souvislosti s Programem
RE:START došlo v roce 2019 k užšímu navázání spolupráce s některými obcemi
v Moravskoslezském kraji.
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3. Rizika činnosti Regionální stálé konference
Název rizika
Naplňování
role RSK a
NSK

Spolupráce se
subjekty
v území MSK

Komunikace
s řídícími
orgány OP

Aktivnost
členů RSK
Spolupráce
MMR
s dalšími
řídícími
orgány a kraji

Popis rizika
Uvedené riziko se týká kompetencí a role RSK a NSK, a to
zejména ve vztahu k řešení stanovisek RSK a NSK ze strany ŘO
operačních programů. Toto riziko má rovněž vazbu na slabou
komunikaci s ŘO.
Případný nezájem subjektů MSK zapojit se do mapování
potřeb území může mít vliv na výsledky sběru absorpční
kapacity a následné definování potřeb regionu v dané oblasti.
Toto riziko má rovněž vazbu na slabou komunikaci s ŘO.
Subjekty bez zpětné vazby ze strany ŘO se nebudou dále
zapojovat do potřebných šetření.
Slabá zpětná vazba ze strany ŘO. Výzvy z OP neodráží
specifické potřeby území a reálně tak nedochází k naplňování
územní dimenze a opatření Strategie regionálního rozvoje ČR.
Podněty subjektů z území na bariéry ve výzvách nejsou
akceptovány nebo chybí zpětná vazba, proč nebylo možné
určité bariéry ve výzvě eliminovat.
Mapování absorpční kapacity (bez zpětné vazby, jak byla data
využita a dále zohledněny potřeby regionů)
Riziko se týká aktivity členů RSK na jednáních RSK MSK,
projednávání témat týkající se definování potřeb MSK a bariér
čerpání z fondů EU.
Dané riziko se týká zapojení a vzájemné spolupráce RSK se
zástupci MMR a dalších ministerstev na přípravě klíčových
strategických dokumentů (příprava Akčního plánu Strategie
restrukturalizace
Ústeckého,
Moravskoslezského
a
Karlovarského kraje, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+,
příprava pozice ČR na budoucí programové období 2021 –
2027).

Pravděpo
dobnost
(1-5)

Dopad
(1-5)

Význam
nost
(P*D)

4

5

20

4

4

16

3

4

12

1

3

3

1

2

2
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4. Plán rozvoje fungování Regionální stálé konference
Moravskoslezského kraje
Vzhledem k zapojení Moravskoslezského kraje do Evropské platformy pro uhelné regiony v
transformaci a vzhledem k začlenění RSK MSK do implementační struktury Strategie hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje , je plánováno posílení role
RSK MSK. RSK MSK se bude využívat nadále pro účely regionální politiky MSK a spolupracovat
s dalšími platformami na území kraje.
Rozšíření činnosti RSK MSK
Stejně jako v roce 2019 bude platforma RSK MSK využívána rovněž pro účely řešení zásadních
problémů a priorit regionu, např.:
 Příprava a realizace nové Strategie rozvoje kraje pro období 2019 – 2027
 Implementace Koncepce rozvoje venkova pro období 2018 – 2023
 Příprava programového období EU 2021 – 2027
 Definování a development strategických projektů Programu RE:START
 Tvorba, naplňování a vyhodnocování opatření Souhrnného akčního plánu Programu RE:START
 Podpora absorpční kapacity a metodická podpora aktérům v území
 Identifikace bariér naplňování opatření Programu RE:START
Komunikace, přenos informací a propagace
Nadále budou realizovány aktivity vedoucí ke zvýšení informovanosti o působení RSK MSK a využití
kompetencí této platformy. V návaznosti na přípravu programového období EU 2021 – 2027 se
předpokládá větší zapojení RSK MSK a poradních skupin do procesu přípravy s cílem prosazení
rozvojových priorit MSK. Prostřednictvím sekretariátu RSK MSK budou dále informace přenášeny
územním partnerům.
Mapování absorpční kapacity a plánování
Databáze 2020 bude využívána jako základní nástroj pro mapování absorpční kapacity území a
rovněž jako komunikační kanál s nositeli projektových záměrů s cílem poskytnout základní
informace o možné podpoře z evropských, národních či krajských zdrojů. Očekává se napojení na
centrální evidenci projektových záměrů.
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5. Vyhodnocení plánu rozvoje a aktivit RSK MSK za rok 2017
Rozšíření činnosti RSK MSK
Moravskoslezský kraj začal již v roce 2017 a 2018 využívat platformu RSK MSK nejen ve vztahu
k implementaci územní dimenze ESI fondů, ale jako rovněž jako platformu pro účely řešení dílčích
problémů či priorit rozvoje. Tento proces v roce 2019 pokračoval a nadále se prohluboval.
Komunikace, přenos informací a propagace
Většina plánovaných aktivit v této oblasti v průběhu roku 2019 probíhala, včetně přenosu
informací a vzájemné účasti na jednání s nositeli ITI a CLLD. Ustoupeno bylo od přenosu informací
prostřednictvím vydávání nového newsletteru, neboť byly zvoleny jiné formy komunikace.
Mapování absorpční kapacity a plánování
Již v roce 2017 byla spuštěna elektronická databáze sběru projektových záměrů z území. Databáze
slouží pro snadný sběr a vedení projektových záměrů, jejich průběžnou aktualizaci, monitoring
a další analýzy (https://databaze2020.msk.cz). V návaznosti na zjištěné informace informuje
v relevantních případech sekretariát RSK MSK a podpoře z evropských, národních či krajských
zdrojů. Data jsou rovněž využívána jako zdroj informací pro nastavení krajských dotačních
programů v relevantních případech.
Vzdělávací akce
V průběhu roku byly průběžně informováni územní partneři o pořádaných seminářích ze strany
řídících orgánů prostřednictvím elektronické databáze a také prostřednictvím webových stránek.
V lednu 2019 sekretariát RSK MSK připravil seminář pro obce k novým příležitostem financování
jejich rozvojových záměrů. Semináře se zúčastnilo 114 starostů a zástupců obcí MSK.
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Seznam zkratek
AP SRR

Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje

API

Agentura pro podnikání a inovace

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj

CRR

Centrum pro regionální rozvoj

ČOV

Čistírna odpadních vod

ESI fondy

Evropské strukturální a investiční fondy

IROP

Integrovaný regionální operační program

ITI

Integrovaná územní investice

KAP

Krajský akční plán vzdělávání

KÚ

Krajský úřad

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAS

Místní akční skupina

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSIC

Moravskoslezské inovační centrum a.s.

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

NIDV

Národní institut pro další vzdělávání

NSK

Národní stálá konference

OP

Operační program

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Z

Operační program Zaměstnanost

RAP MSK

Regionální akční plán Moravskoslezského kraje

RSK MSK

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

ŘO

Řídící orgán
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Příloha č. 1: Složení Regionální stálé konference MSK
Složení Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje
Členská instituce RSK
s hlasovacím právem
1

Instituce

Ing. Tomáš Kotyza
Zástupci kraje

Jan Krkoška

Jméno a
příjmení
náhradníka
RSK

Ing. Anna Klimšová
Moravskoslezský kraj

Radomíra Vlčková

4

Jiří Navrátil, MBA

Jarmila Uvírová

5

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

Mgr. Nazim Afana

6
7
8
9

Zástupce statutárních měst
zastoupený nositelem ITI
Zástupce středně velkých
měst (zpravidla bývalé
okresy, mimo nostitele ITI)

10
11

Zástupce malých měst

12

Instituce

Mgr. et Mgr. Lukáš
Curylo

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

2
3

Jméno a příjmení
člena RSK

Moravskoslezský kraj

Ing. Tomáš Macura, MBA

primátor Ostrava

Ing. Jan Wolf

primátor Karviná

Bc. Josef Bělica

primátorka Havířov

Mgr. Michal
Pobucký, DiS.

primátor Frýdek-Místek

Ing. Tomáš Navrátil

primátor Opava

Ing. Luděk Šimko

starosta Rýmařov

Ing. Pavel Smolka

starosta Vítkov

Ing. Libor Helis

starosta Odry

RNDr. Věra
Palkovská
Mgr. Tomáš
Machýček

Ing. Petr Rys, MBA

starosta Bruntál

primátorka Třinec

Dagmar Novosadová, DiS.

starostka Kunín

Ing. Dalibor Dvořák

starosta Stará Ves
nad Ondřejnicí

Luděk Míček

starosta obce Slatina

starosta Jeseník nad Odrou
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Zástupce za venkov - SMS
ČR

Regína Vřeská

zástupce SMS ČR

Ing. Jana Dedková

zástupce SMS ČR

14

Zástupce za venkov - SPOV

Rostislav Kožušník

zástupce SPOV MSK

Bc. Jan Tomiczek

zástupce SPOV MSK

15

Zástupce Strategie
inteligentní specializace
(regionální S3 manažer)

Mgr. Pavel Csank

ředitel,
Mgr. Adéla
Moravskoslezské
Hradilová
inovační centrum, a.s.

koordinátorka realizace RIS MSK,
MSIC a.s.

16

Zástupce krajské sítě MAS

Ing. Jiří Krist

předseda krajské sítě
MAS

Ing. Oldřich Usvald

předseda sdružení MAS Poodří

17

Zástupce krajské
hospodářské komory

Bc. Natálie Šitavancová

ředitelka KHK MSK

Ing. Zdeněk
Fischer, CSc.

projektový manažer KHK MSK

předsedkyně Asociace
nestátních
Mgr. Hana
neziskových
Navrátilová
organizací MSK
prof. MUDr. Jan
prorektor VŠB-TUO
Lata, CSc.
Úřad vlády (Agentura
Mgr. Andrea
pro sociální
Bučková
začleňování)

místopředsedkyně Asociace
nestátních neziskových organizací
MSK

18

Zástupce NNO

Mgr. Olga Rosenbergerová

19

Zástupce akademického
sektoru

prof. Ing. Petr Noskievič,
CSc.

20

Zástupce Agentury pro
sociální začleňování

Mgr. Jan Mochťák

21

Zástupce krajské pobočky
Úřadu práce ČR

Ing. Petr Prokop

ředitel krajské
pobočky ÚP Ostrava

Ing. Pavel Zdražila

ÚP Ostrava

22

Vlastní výběr

Ing. Jan Czudek

Třinecké železárny

Mgr. Jan Rafaj

Svaz průmyslu a obchodu,
RESIDOMO

rektor OSU
Úřad vlády (Agentura pro sociální
začleňování)

14

Stálý host RSK
23

Zástupce MMR (regionální sekce)

24

Zástupce ZS IROP – Centrum pro regionální rozvoj ČR

25

Zástupce národního výkonného týmu RE:START

26

Zástupce České biskupské
konference

Ing. Miroslav Přikryl

27

Zástupce ekumenické rady církví
ČR

Mgr. Zuzana Filípková, PhD.

28

Klastr sociálních podniků SINEC

Bc. Jana Juřenová, MSc.
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Příloha č. 2: Poradní skupiny Regionální stálé konference
a Integrované územní investice ostravské aglomerace

Experti Poradních skupin RSK MSK a ITI:
PS Podnikavější a inovativnější kraj – Mgr. Pavel Csank
PS Vzdělanější a zaměstnanější kraj – Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.
PS Čistější a zelenější kraj – RNDr. Radim Misiaček
PS Zdravější a soudržnější kraj – Mgr. Daniel Rychlik
PS Propojenější a chytřejší kraj – Ing. Petr Macejka, Ph.D.
PS Atraktivnější a kulturnější kraj – Ing. Jiří Krist
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Příloha č. 3: Přehled uskutečněných jednání
Jednání

Datum konání

Regionální stálá konference MSK

21. 3. 2019, 1. 10. 2019

Účast zástupce RSK na jednání Národní
stálé konference
Setkání expertů k tématu přípravy MSK na
nové programovací období EU

28. 2. 2019, 30. - 31. 5. 2019, 17. 10.
2019
18. 2. a 25. 2. 2019, 11. 4. – 12. 4.
2019, 6. 6. 2019, 7. – 8. 6. 2019

PS Podnikavější a inovativnější kraj

10. 1. 2019, 4. 3. 2019

PS Vzdělanější a zaměstnanější kraj

17. 1. 2019, 28. 2. 2019, 27. 6. 2019

PS Čistější a zelenější kraj

14. 1. 2019, 25. 2. 2019, 19. 6. 2019

PS Zdravější a soudržnější kraj

15. 1. 2019, 25. 2. 2019, 26. 6. 2019

PS Propojenější a chytřejší kraj

24. 1. 2019, 27. 2. 2019, 18. 6. 2019

PS Kulturnější a atraktivnější kraj

21. 1. 2019, 7. 3. 2019, 19. 6. 2019

Seminář pro obce

16. 1 2019

Setkání se zástupci KVK v MSK

14. 3. 2019

Výjezdní porada NVT RE:START

4. – 5. 9.2019

Setkání sekretariátů RSK v Ostravě

18. 7. 2019

Setkání garantů pracovních skupin

29. 1., 6. 3., 26. 4., 18. 7. 2019

Setkání se zástupci VŠ

11. 6. 2019

Řídící výbor pro transformaci

1. 2. 2019

Účast zástupců sekretariátu RSK MSK na
jednání s MMR v roce 2019
Projednání Koncepce rozvoje venkova se
zástupci MAS Poodří

19. 2., 11. 4.,13. 5., 19. 6., 18. 7., 17.9.,
23. 10., 14. 11., 16.12. 2019

Účast zástupců kraje na jednání KS MAS

31. 1., 25. 3., 27. 5., 26. 9., 28. 11.

Krajská dozorčí rada

21. 3., 20. 6., 1. 10., 22. 11. 2019

Konference pro starosty měst a obcí

15. 5. 2019

Návštěva zástupců EK v MSK

13. – 14. 2. 2019

22. 1. 2019
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Příloha č. 4: Mapa Moravskoslezského kraje s pokrytím ITI ostravské
aglomerace a nositele CLLD
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