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1. Úvod
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) v roce 2017 vstoupila do
třetího roku své existence a za tuto dobu se stala jedním ze základních článků systému koordinace
územní dimenze a projektové absorpční kapacity území, do kterého aktivně vstupuje. Svou činností
by měla přispívat k naplnění tohoto konceptu především v rámci programového období 2014–2020,
měla by se podílet na přípravě nového programového období 2021+ a Strategie regionálního rozvoje
ČR 2021+. Její tematický záběr se v čase postupně rozšiřuje i mimo problematiku Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESIF) v závislosti na potřebách území.
Cílem výroční zprávy je:
1. popsat nejpodstatnější aktivity Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje
(RSK JMK), jejích pracovních skupin (PS) a sekretariátu RSK JMK v průběhu roku 2017
s ohledem na role stanovené statutem RSK JMK,
2. zhodnotit efektivitu této činnosti i samotnou komunikaci uvnitř RSK JMK, se subjekty v rámci
území kraje, s jednotlivými řídicími orgány programů ESIF a s Ministerstvem pro místní
rozvoj (MMR) jakožto subjektem odpovědným za naplnění konceptu územní dimenze,
3. identifikovat realizované kroky vedoucí k lepšímu naplňování funkcí RSK JMK,
4. identifikovat rizika spojená s činností RSK JMK a jejich vyhodnocení,
5. zpracovat plán rozvoje fungování RSK JMK, mj. eliminující stanovená rizika,
6. vyhodnotit předcházející zprávu za rok 2017, poskytnout relevantní informace k aktivitám
v roce 2017, eliminovat rizika a naplnit plán rozvoje a aktivit RSK JMK.
Podkladem pro vznik výroční zprávy jsou především zápisy z jednání RSK JMK, pracovních skupin RSK
JMK, výsledky realizovaných dotazníkových šetření, korespondence s řídícími orgány operačních
programů (OP), zprávy z jednání Národní stélé konference (NSK) a komunikace se subjekty z území.
Uvedené zdroje informací o činnosti RSK JMK a jejích pracovních skupin jsou umístěny na webové
stránce www.rskjmk.cz.
Informace obsažené ve výroční zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni. Jedná se zejména
o odbor regionální politiky MMR a řídící orgány OP, jimž získaná data umožní:














souhrnně zhodnotit a porovnat fungování RSK JMK s RSK v ostatních krajích,
přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze,
zhodnotit pravidelnou a neformální komunikaci mezi aktéry rozvoje území,
zhodnotit komunikaci s řídícími a zprostředkujícími orgány operačních programů,
zhodnotit podporu a sledování absorpční kapacity území kraje,
zhodnotit doporučení k zaměření a slaďování výzev pro individuální projekty a integrované
nástroje v rámci územní dimenze,
zhodnotit iniciaci RSK JMK k připravovaným výzvám OP,
budování rovného postavení jednotlivých aktérů a uplatnění jejich priorit,
slaďování rozvojových dokumentů a integrovaných strategií zainteresovaných aktérů
v území,
zhodnocení vytvořených vazeb mezi jednotlivými integrovanými strategiemi v území
zaměřenými na využívání prostředků ESIF,
zhodnocení iniciace pro vznik nových národních dotačních programů,
získat informace o sběru informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných projektů
a další.
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Dále výroční zpráva poskytne řídícímu orgánu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) informaci o
souhrnu činností ve vztahu ke krajským a místním akčním plánům rozvoje vzdělávání včetně
hodnocení funkčnosti PS Vzdělávání a zaměstnanost, stavu zpracování akčních plánů, obdobně i pro
projekty Smart Akcelerátoru. V neposlední řadě bude zpráva součástí monitorování projektu OP
Technická pomoc (OP TP), z něhož je finančně podpořena činnost RSK JMK.

2. Přehled a popis aktivit RSK JMK, zhodnocení funkčnosti a efektivity
2.1. RSK JMK jako celek
RSK JMK zasedala v průběhu roku 2017 celkem čtyřikrát. Přehled termínů, obsahu zasedání včetně
vymezení konkrétních témat, kterými se RSK JMK v daném zasedání věnovala, a přehled výstupů je
uveden v tabulce č. 1 níže.
Tabulka č. 1: Přehled činnosti RSK JMK v roce 2017
Termín
jednání

Téma/Aktivity

Výstup

Výsledky jednání PS
Aktuální situace ohledně naplňování ISR BMO
Aktuální situace ohledně SCLLD
Naplňování RAPu
Absorpční kapacita JMK
22. 9. 2017

Vyhlášené a připravované výzvy OP
Výměna informací a dat o vývoji v území a dopadech
realizovaných opatření
Koordinace rozvojových aktivit podporovaných prostřednictvím
územní dimenze z ESI fondů
Informace o zpracování Programu rozvoje JMK
Informace z jednání NSK

Dopis adresovaný MŽP o zpřísnění limitů
u dotovaných soustav ČOV s podmínkou
odstraňování fosforu;
Žádost na MŽP o zajištění dotační podpory při
výstavbě a rekonstrukcích kanalizačních soustav do
2 000 OE při odstranění podmínek oddílné
kanalizace;
Schválení aktualizovaného seznamu projektů silnic
II. a III. třídy pro financování z IROP SC 1.1 IROP;
Příprava a předložení projektového záměru RSK JMK
II.;
Schválení RAP pro území JMK - aktualizace 2017;
Připomínkování analytické a projednání návrhové
části PRJMK 2018-2021;
Informace ze Zprávy o plnění územní dimenze 2016.

Výsledky jednání PS
Aktuální situace ohledně SCLLD
Naplňování RAPu
Absorpční kapacita JMK
23. 6. 2017

Vyhlášené a připravované výzvy OP
Výměna informací a dat o vývoji v území a dopadech
realizovaných opatření
Koordinace rozvojových aktivit podporovaných prostřednictvím
územní dimenze z ESIF
Aktualizace Akčního plánu RIS JMK

Schválení návrhu aktualizace Akčního plánu RIS
JMK;
Zaslání dopisu MMR s požadavkem KS MAS ohledně
implementace SCLLD místními akčními skupinami
v JMK;
Odeslání žádosti o jednání o podmínkách úpravy
povrchu hráze za účelem realizace cyklostezky podél
Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou - Skalica
- Hodonín;
Informace o aktualizaci RAP na území JMK;
Informace z 6. zasedání Národní stálé konference.

Informace z jednání NSK
Dopis na ŘO OPŽP ohledně připravovaných výzev podpora vytápění plynovými kotly, tepelnými
čerpadly solární energii a až poté podpora spalování
biomasy;
Žádost o navýšení alokace o 6 % pro JMK s cílem
zajištění financování dotačního programu na
výměnu kotlů v JMK;
Dopis na ŘO OPŽP ohledně podpory výstavby
a rekonstrukce kanalizačních soustav od 300 OE;
Schválení aktualizovaného seznamu projektů
financovaných z IROP SC 1.1;

Výsledky jednání PS
Aktuální situace ohledně naplňování ISR BMO
Aktuální situace ohledně SCLLD
Naplňování RAPu
24. 3. 2017
Absorpční kapacita JMK
Vyhlášené a připravované výzvy OPŽP a IROP
Výměna informací a dat o vývoji v území a dopadech
realizovaných opatření
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24. 3. 2017
Koordinace rozvojových aktivit podporovaných prostřednictvím
územní dimenze z ESI fondů
Výsledky jednání PS
Výměna informací k programovému období 2014–2020
Realizace a naplňování ISR BMO
13. 1. 2017
Aktuální informace ke strategiím MAS v JMK

Naplňování RAPu

Schválení aktualizovaného seznamu projektů
zařazených do Rámce podpory infrastruktury
a investic KAP JMK do výzev IROP;
Hodnocení naplňování RAP;
Schválení Výroční zprávy RSK JMK za rok 2016.
Doručení dopisu MPSV o zařazení nestátních
neziskových organizací do výzvy SC 2.1.2.2. Rozvoj
sociální ekonomiky - pro oblast sociálního
podnikaní;
Zaslání dopisu ŘO OPŽP, OP VVV, OPZ ohledně
zajištění seminářů k vyhlášeným výzvám v JMK;
Podání žádosti Agentuře CzechTourism o zpracování
jejího marketingového plánu a jeho projednání na
úrovni krajů v časovém předstihu jednoho až dvou
let;
dopis MŠMT s žádostí o úpravu metodiky tvorby
KAP a MAP - zapojení žadatelů i z řad NNO
a soukromých vzdělavatelů.

Zasedání RSK JMK se uskutečňují v pravidelných tříměsíčních intervalech, tedy průměrně čtyřikrát
ročně, přičemž harmonogram na daný rok je vždy předem stanoven a schvalován. Cílem je zajistit co
největší účast členů, popř. jejich náhradníků. V roce 2017 se zasedání konalo celkem čtyřikrát (tab. 1).
Prostřednictvím zasedání dochází k pravidelnému setkání klíčových regionálních partnerů, čímž je
zajištěna především jejich vzájemná informovanost, tvorba a posilování vazeb a koordinace
rozvojových aktivit, čímž dochází k propojení jednotlivých úrovní veřejné správy a také slaďování
investičních záměrů na území Jihomoravského kraje. Tím je zajištěna systémová plánovací,
koordinační, iniciační, komunikační, monitorovací a vyhodnocovací činnost v území a směrem
k Národní stálé konferenci a řídícím orgánům, případně zprostředkujícím subjektům operačních
programů.
RSK JMK pravidelně vysílá svého zástupce nebo náhradníka na jednání Národní stálé konference
(NSK). Aktivní účast tohoto zástupce v NSK je významným zdrojem informací a předpokladem
úspěšného naplňování funkcí RSK JMK. Současné nastavení podmínek financování projektu z OP TP
však nezahrnuje náklady spojené s účastí na jednání NSK mezi uznatelné náklady.
Mezi významnější výstupy, jak je uvedeno v tabulce č. 1 výše, patřila v průběhu roku 2017 především
intenzivní komunikace směrem k řídícím orgánům, kterým byly pravidelně zasílány podněty a návrhy
ohledně podmínek a zaměření výzev (kompletní přehled viz kapitola 2.4). Na základě výsledků
dotazníkového šetření provedeného sekretariátem NSK je však reflexe zaslaných návrhů/podnětů
spíše nižší.
Dalšími výstupy jsou schválené strategické dokumenty kraje a přenos informací mezi nositeli
integrovaných strategií a od nositelů integrovaných strategií směrem k centrální úrovni veřejné
správy.
Limitujícím faktorem činnosti RSK JMK s vlivem na její efektivitu je především akceptace podnětů
zaslaných RSK JMK centrální úrovní veřejné správy. Odezva je korektní, ale bez hlubších dopadů na
požadované téma. S ohledem na charakter, funkci a kompetence celé platformy je její efektivita
výrazně ovlivněna tím, jak jsou její doporučení přijímána a reflektována. Zde zároveň vnímáme
největší prostor pro zlepšení funkčnosti regionálních stálých konferencí v dalších obdobích (více viz
kapitoly 4 a 5). Složení RSK JMK k 31. prosinci 2017 je uvedeno v příloze č. 1.
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2.2. Sekretariát
Sekretariát RSK JMK zajišťuje přípravu a zpracování odborných podkladů pro jednání RSK JMK a šesti
PS, jakožto i samotnou organizaci zasedání RSK JMK a jejích pracovních skupin. V neposlední řadě
sekretariát zodpovídá za administraci projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro
území Jihomoravského kraje“, který je financován z OP TP. Mezi další aktivity patří příjem
strategických rámců místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (SR MAP), příjem aktualizovaných SR
MAP a jejich předání Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) prostřednictvím webu územní dimenze
(www.uzemnidimenze.cz), komunikace s MAS (počet 18) jako nositeli integrovaných strategií
komunitně vedeného místního rozvoje a statutárním městem Brnem jako nositelem Integrované
strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Významnými subjekty pro spolupráci jsou obce
s pověřeným obecním úřadem (počet 34), hospodářské komory (počet 8), dobrovolné svazky obcí
(počet 68), vysoké školy, Agentura pro sociální začleňování, Úřad práce ČR – krajská pobočka Brno,
Asociace nestátních neziskových organizací JMK a další. Podstatnou činností je i pravidelná publikace
informací o průběhu a výsledcích jednání pracovních skupin a zasedání RSK JMK na oficiálních
webových stránkách, které byly zřízeny za účelem zajištění publikace a propagace platformy. Webové
stránky www.rskjmk.cz jsou spravovány a pravidelně aktualizovány sekretariátem RSK JMK. Vedle
organizačních a administrativních činností sekretariát zajišťoval zpracování aktualizace Regionálního
akčního plánu pro území Jihomoravského kraje (RAP JMK) 2017 a jeho vyhodnocení za kalendářní
období roku 2016 a zpracování 1. výroční zprávy o činnosti RSK JMK pro rok 2016. Na podzim 2017
byl sekretariátem připraven a schválen ve volených orgánech Jihomoravského kraje v pořadí druhý
projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje II“. Projekt byl
prostřednictvím systému MS2014+ podán 01.12.2017.
V průběhu roku 2017 došlo k personální obměně projektového týmu na těchto pozicích:




koordinátorku projektu a pracovních skupin Ing. Barboru Janečkovou nahradil Mgr. Vojtěch
Kasina
koordinátorku RSK JMK Ing. Veroniku Holcovou nahradila Ing. Lucie Ralenovská
finanční manažerku Ing. Kláru Musilovou nahradil Ing. Jan Lachout

Podrobně jsou činnosti sekretariátu popsány v tabulce č. 2 níže s vazbou na jednotlivé členy
sekretariátu.
Tabulka č. 2: Činnost sekretariátu RSK JMK
Popis činnosti

Projektový manažer
Ing. Pavel Fišer, Ph. D.

Řízení projektu a supervize
Hlavní kontaktní osoba sekretariátu RSKJMK
Koordinace činnosti projektového týmu a zasedání RSK JMK a pracovních skupin

Koordinátor projektu a pracovních Zajištění realizace aktivit projektu dle Rozhodnutí a podmínek OPTP
skupin
Monitorování postupu projektu
Mgr. Vojtěch Kasina

Koordinace činnosti pracovních skupin včetně přípravy podkladů pro jednání
Zajištění výstupů a úkolů plynoucích z jednání PS
Přenos informací z jednání PS směrem k RSK JMK
Zajištění publicity projektu
Správa webových stránek

Koordinátor RSK JMK
Ing. Lucie Ralenovská

Organizace zasedání RSK JMK včetně přípravy podkladů
Zajištění úkolů/výstupů zasedání RSK JMK
Správa webových stránek
Komunikace se členy RSK JMK a náhradníky
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Koordinátor regionálního akčního
plánu
Mgr. Tomáš Grulich

Zpracování, aktualizace a vyhodnocování Regionálního akčního plánu SRR ČR za území JMK
(RAP JMK)
Zpracování podkladů vyžádaných sekretariátem Národní stálé konference
Vedení databáze projektových záměrů naplňujících RAPJMK
Zpracování analytických podkladů pro rozhodování a řízení z hlediska koordinace rozvojových
aktivit podporovaných prostřednictvím územní dimenze z ESIF
Zajištění zpracování odborných studií a analytických podkladů pro podporu absorpční kapacity
území kraje
Zpracování projektového záměru RSK JMK II.
Správa webových stránek

Finanční manažer
Ing. Jan Lachout

Čerpání finančních prostředků projektu
Dohled nad souladem čerpání finančních prostředků projektu se schváleným rozpočtem
projektu a podmínkami programu
Zpracování žádosti o platbu

Právník projektu
Mgr. Dana Megová

Právní garance činnosti RSK JMK
Právní garance podkladů pro jednání RSK JMK a PS, výstupů z jednání

2.3. Pracovní skupiny
V rámci činnosti RSK JMK bylo zřízeno celkem šest pracovních skupin pro následující oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch (PS CR), 23 členů
Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu (PS DI), 11 členů
Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP), 13 členů
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VZ), 26 členů
Pracovní skupina pro RIS3 (PS RIS3), 21 členů
Pracovní skupina pro sociální oblast (PS SO), 13 členů

Celkový přehled všech členů jednotlivých pracovních skupin je dostupný na www.rskjmk.cz / Pracovní
skupiny.
Přehled termínů jednání všech PS včetně aktivit a témat, kterým se členové PS na jednáních věnovali
a výstupy z jednání jsou obsahem tabulek 3 až 8.
Tabulka č. 3: Činnost PS CR v roce 2017
Termín jednání

5.9.2017

12.6.2017
PS CR

Téma/Aktivity

Výstup

Aktuální informace o vzniku DMO
Zrušení linky Brno-Eidhoven
Připomínkování analytické a návrhové části
Programu rozvoje JMK 2018-2021
Informace o průběhu certifikace DMO v JMK
a dotačním titulu na podporu DMO
Vývoj Českého systému kvality služeb (ČSKS)
Brněnská Noc kostelů
Brno v rámci tématu "100 let Československa"
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021

Přenos informací o stavu DMO;
Informace o zrušení linky Brno-Eidhoven;
Přenos informací o současném znění Programu
rozvoje JMK
Sdělení informací ohledně průběhu certifikace DMO v
JMK; Představení vývoje a současného stavu ČSKS;
Přenos informací o konceptu Noci hotelů;
Prezentace nového konceptu veletrhů cestovního ruchu
Go a Regiontour 2018;
Přenos informací o projektu ČS EXPO Brno;
Spolupráce při přípravě Programu rozvoje
Jihomoravského kraje 2018-2021
Přenos informaci o vyhlášení dotačního programu na
podporu destinačních managementů v JMK;
Přenos informací k Marketingovému plánu města Brna;
Přenos informací k národnímu marketingovému tématu
2018; Přenos informací k realizaci projektu GrünRaum;
Přenos informací o přípravě zpracování Programu
rozvoje JMK 2018-2021 a zapojení pracovní skupiny do
připomínkování dokumentu.

Aktuální informace o certifikaci DMO

1.3.2017

Národní program podpory cestovního ruchu,
aktuální výzvy a hodnocení projektů
Marketingový plán města Brna
Národní marketingové téma 2018
Realizace projektu GrünRaum
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PS CR plní zároveň funkci regionálního kolegia pro cestovní ruch.
Tabulka č. 4: Činnost PS DI v roce 2017
Termín
jednání

Téma/Aktivity

Výstup

Informace o výzvách SC 1.1 a SC 1.2. IROP
Informace o přípravě a realizaci projektů 1. výzvy SC 1.1. IROP

8.9.2017

PS DI

Návrh aktualizace seznamu projektů pro další výzvy SC 1.1. IROP SC 1. 2 IROP o stavu doposud realizovaných
a RAP JMK
projektů v rámci výzev;
Navrženo do RAPu doplnění pěti projektů;
Informace o přípravě a realizaci projektů 2. výzvy SC 1.1. IROP
formální hodnocení žádosti JMK u projektu
Informace o přípravě a realizaci projektů výzvy SC 1.1. IROP Pořízení nových železničních elektrických
v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní jednotek do majetku JMK v rámci OPD2;
Informace Kordisu JMK o schválení
oblasti pro uplatnění nástroje
projektu na pořízení nových odbavovacích
Informace o přípravě projektu Pořízení nových železničních zařízení do regionálních autobusových
elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje v rámci linek;
Přenos Informací o projektech železniční
OPD2
infrastruktury v JMK;
Informace o přípravě několika projektů
Informace o přípravě projektů Kordis ve veřejné dopravě
Magistrátu města Brna v rámci
Informace o projektu železniční infrastruktury v JMK inteligentních systémů;
podporovaných z OPD2
Prezentace prioritních témat oblasti
Informace o výzvách a projektech v oblasti dopravy v rámci dopravy, které budou součástí analytické a
Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro návrhové části Programu rozvoje JMK.
uplatnění nástroje
Analytická a návrhová část Programu rozvoje Jihomoravského
kraje 2018-2021
Informace o přípravě a realizaci projektů 1. výzvy SC 1.1. IROP
Návrh aktualizace seznamu projektů pro 1. výzvu SC 1.1 IROP
Informace o přípravě a realizaci projektů 2. výzvy SC 1.1. IROP
Návrh seznamu projektů pro 2. výzvu SC 1.1. IROP

10.3.2017

Informace o přípravě a realizaci projektů výzvy SC 1.1. IROP
v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní
oblasti (ISR BMO) pro uplatnění nástroje
Informace o přípravě projektu „Pořízení nových železničních
elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje v rámci
OPD2
Informace o přípravě projektů Kordis ve veřejné dopravě
Informace o výzvách a projektech v oblasti dopravy v rámci ISR
BMO pro uplatnění nástroje ITI
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Informace o výzvách SC 1.1 a SC 1.2 IROP;
Informace o přípravě a realizaci projektů
do výzev SC 1.1 IROP KSÚS JMK a ISR BMO;
Schválení přeřazení projektu „III/15289
Evropská most 15289-1“ ze seznamu
projektů RAP pro 1. výzvu SC 1.1 IROP RAP
do ISR BMO k předložení do 42 výzvy IROP
z důvodu financování;
Informace o přípravě projektu „Pořízení
nových železničních elektrických jednotek
do majetku Jihomoravského kraje v rámci
OPD2P;
Informace o přípravě projektů Kordis ve
veřejné dopravě do výzev SC 1.1 IROP;
Informace o výzvách a projektech v oblasti
dopravy v rámci ISR BMO pro uplatnění
nástroje ITI.

Tabulka č. 5: Činnost PS ŽP v roce 2017
Termín
jednání

Téma/Aktivity

Výstup

Připomínkování analytické a návrhové části
Program rozvoje JMK 2018–2021
4.9.2017

Čistění odpadních vod JMK
Změna koordinátora PS

Informace o jednání RSK
PS ŽP
22.5.2017

Nová legislativa na ochraně přírody a krajiny
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
Informace o jednání RSK JMK
Informace o jednání vodní nádrži Vranov

13.2.2017

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JMK
Plány zlepšování kvality ovzduší

Informace o průběhu přípravy PRJMK 2018-2021;
Představení nového koordinátora pracovních skupin
Mgr. Vojtěcha Kasiny;
Informace o stavu odkanalizování a čistění odpadních
vod v obcích JMK;
Dopis na MŽP o zpřísnění limitů u dotovaných soustav
čištění odpadních vod s podmínkou odstraňování
fosforu;
Dopis o zajištění dotační podpory při výstavbě
a rekonstrukcích kanalizačních soustav do 2 000 EO.
Nová legislativa na ochranu přírody a krajiny
a připravované legislativní změny stavebního zákona;
Aktuální stav implementace Natura 2000 v JMK;
Identifikace prioritních oblastní ŽP do PRJMK.
Předložení do Zastupitelstva JMK úprava pravidel
čerpání prostředků ze Zvláštního účtu vodního
hospodářství;
Přenos informaci z Programu zlepšování kvality ovzduší;
Informovanost o aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací JMK; návrh o rozšíření členství o zástupce
Povodí Moravy, s. p.

Jednání PS ŽP bývá zaměřeno monotematicky, přičemž v případě potřeby jsou k diskutovanému
tématu přizváni externí odborníci (např. zpracovatelé regionálních analýz, orgány státní správy, státní
podniky, experti z akademického sektoru atp.).
Tabulka č. 6: Činnost PS VZ v roce 2017
Termín
jednání

8.9.2017

PS VaZ

26.5.2017

3.3.2017

Téma/Aktivity

Výstup

Rekapitulace doporučených projektů škol a školských
Aktuální situace v rámci čerpání finančních
prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství zařízení k financování v rámci výzvy č. 32, 33, 56, 57
IROP; navýšení alokace výzvy 32 a 33 - možnost
Aktuální stav projektů Implementace KAP
podpořit více projektů;
Seznam podpořených projektů výzev č. 32, 33, 56, 57
Představení připravovaných projektových záměrů
IROP;
do výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II
Představení projektových záměrů na podporu rozvoje
Připomínkování PRJMK 2018-2021
kariérního poradenství, celoživotního vzdělávání,
podnikavosti, gramotnosti.
Aktuální situace v rámci čerpání finančních
Seznámení s výsledky Průzkumu zaměstnanosti v
prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství JMK; Prezentace projektů KHK JMK - Kompas a Pakt
zaměstnanosti, projekt PŘEKVAP;
Příprava projektu Implementace KAP
Seznam témat oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. analytickou a návrhovou část PRJMK 2018-2021,
12. 2016
Čerpání finančních prostředků z Fondů EU - IROP
výzva 32 a 33;
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
Návrh nového člena PS za KS MAS, návrh nového
Představení projektů KHK JMK
člena za ÚRR JV.
Aktuální informace o běžících nebo chystaných
výzvách IROP a OP VVV pro oblast regionálního
školství
Informace o vyhlášených výzvách IROP č. 56, 57, 58,
Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK
66 a ukončených výzvách 32 a 33;
a jeho aktualizace
Předloženy nové projektové záměry a technické
Prezentace projektových záměrů v rámci aktualizace opravy v rámci aktualizace Rámce podpory
Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK
infrastruktury investic KAP JMK.
Aktuální informace k přípravě projektů do výzvy
Implementace KAP I.
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Tabulka č. 7: Činnost PS RIS 3 v roce 2017
Termín
jednání

Téma/Aktivity

Výstup

Aktualizace Akčního plánu RIS JMK

27.11.2017

Projednání podpory přípravy strategických
projektů RIS JMK
Informace o realizaci projektu Smart Akcelerátor
v JMK
Mezinárodní marketing znalostního regionu představení kampaně (#brnoregion)

Schválení navrženého pořadí projektů;
Přenos informací o realizaci Smart Akceleráto v JMK;
Představení kampaně #brnoregion v kontextu
mezinárodního marketingu znalostního ekosystému;
Informovanost ohledně modelu Honeywell Innovation
Ecosystem.

Aktualizace Akčního plánu RIS JMK
PS RIS3
5.6.2017

Projednání podpory přípravy strategických
projektů RIS JMK

Přenos informací o předložených návrzích nově
připravených projektových záměrů.

Problematika zaměstnávání cizinců v ČR
Aktualizace Akčního plánu RIS JMK
9.1.2017

Zpráva o realizaci projektu Smart Akcelerátor JMK
Prezentace vítězného návrhu logotypu Velvet
Innovation

Schválení návrhu Aktualizace Akčního plánu RIS JMK;
RIS3 RSK JMK podpořila vznik letových linek z uzlového
letiště Brno.

PS RIS 3 plní zároveň funkci Řídícího výboru Regionální inovační strategie JMK.
Tabulka č. 8: Činnost PS SO v roce 2016
Termín
jednání

Téma/Aktivity

Výstup

Aktuální dotační příležitosti OP Zaměstnanost
Aktuální dotační příležitosti IROP

14.9.2017

Připomínkování analytické a návrhové části
Program rozvoje JMK 2018 – 2021
Aktuální informace ke KPSVL se zaměřením na
situaci v Jihomoravském kraji
Aktuální informace o výzvách MAS týkajících se
oblasti sociálních služeb, zejména možného
financování sociálních služeb
Veřejná služba - možnosti spolupráce
Veřejná služba pro Magistrát města Brna

PS SO
5.6.2017

27.2.2017

Financování vybraných sociálních služeb
prostřednictvím výzev MAS
Novela zákona o hmotné nouzi
Představení činnosti detašovaného pracoviště ŘO
OPZ v Brně
Aktuální a připravované výzvy tematicky
zaměřených OP
Představení připravovaného projektu "Villa
Vlaďka“ - pobytové služby pro dospělé osoby s
kombinovaným postižením
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021

Informace o výzvách č. 73, 74, 75, 77, 78, 129 OP
Zaměstnanost; Přenos informaci o dotačních
příležitostech IROP - výzvy č. 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82;
Diskuze a připomínky z analytické a návrhové části
Programu rozvoje kraje 2018-2021; předání informací o
velkém množství podaných projektů o odborné sociální
poradenství

Přenos informací o trhu práce v JMK a aktuální situaci v
oblasti veřejné služby; Prezentace Programu na
podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob na
území Brna; Prezentována novela zákona o pomoci v
hmotné nouzi od 1. 2. 2017 - nový postup pro stanovení
částky živobytí

Přenos Informací o OP Potravinová a materiální pomoc;
Prezentace nejčastějších chyb při přípravě projektů v
oblasti sociálního podnikání (OPZ, prioritní osa 2);
Dobrá praxe - příprava jednotlivých fází projektu Villa
Vlaďka; návrh o rozšíření pracovní skupinky o zástupce
ITI; Návrhy sociálních oblastí, jenž by měl PRJMK řešit.

Dočasná síť sociálních služeb v JMK

Nad rámec členské základny PS se v případě potřeby jednání účastní i přizvaní externí pracovníci či
specialisté na danou problematici (např. zpracovatelé analýz atp.).
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Jednání PS se uskutečňují vždy mezi zasedáním RSK JMK, popř. dle potřeby, přičemž na
harmonogramu jednání se členové PS vždy předem domlouvají tak, aby byla zajištěna co nejvyšší
účast. Efektivita činnosti jednotlivých PS je dána především aktivitou členů – členové, kteří se jednání
neúčastní, omezují usnášeníschopnost, a tedy i funkčnost PS jako celku. Pro udržení operability PS je
proto na místě provádět pravidelnou revizi členské základny.

2.4. Komunikace s řídícími orgány (ŘO)
V rámci komunikace s ŘO a dalšími ministerstvy byly na základě usnesení RSK JMK zaslány jménem
hejtmana Jihomoravského kraje a předsedy RSK JMK následující dopisy (odpovědi na všechny dopisy
jsou dostupné na webových stránkách RSK JMK):
ŘO OPZ (MPSV):
-

podpora témat, která nejsou financovatelná z ESIF
žádost o zařazení NNO mezi oprávněné žadatele výzev OPZ k sociálnímu podnikání
žádost o organizaci většího počtu seminářů k výzvám v území
výzva k dodržování termínů vyhlašovaných výzev dle zveřejněného harmonogramu
a k zohledňování informací uvedených v RAPu při přípravě výzev

ŘO IROP (MMR):
-

-

podpora témat, která nejsou financovatelná z ESIF
výhrady vůči kontrolní činnosti ŘO zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek
upozornění na překážky v implementaci SCLLD a MAP, připomínky k fungování systému IS KP
2014+
připomínky k procesu schvalování a hodnocení SCLLD
výzva k dodržování termínů vyhlašovaných výzev dle zveřejněného harmonogramu
a k zohledňování informací uvedených v RAPu při přípravě výzev
při vyhodnocování plnění milníků u integrovaných nástrojů (IN) zohlednění významného
zpoždění při jejich schvalování, případně posunutí termín jejich naplnění k 31. 12. 2020 a v co
nejkratším možném termínu s Národní sítí MAS, Svazem měst a obcí ČR a nositeli IN
projednání a následně zveřejnění systém hodnocení jejich naplňování
žádost o rozšíření podporovaných aktivit v souladu s připomínkami Národní sítě MAS k PD
IROP
požadavek Krajské sítě NS MAS ve věci implementace integrovaných Strategií komunitně
vedeného místního rozvoje místními akčními skupinami v Jihomoravském kraji.

ŘO OPVVV (MŠMT):
-

podpora témat, která nejsou financovatelná z ESIF
výhrady vůči kontrolní činnosti ŘO zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek
žádost o organizaci většího počtu seminářů k výzvám v území
výzva k dodržování termínů vyhlašovaných výzev dle zveřejněného harmonogramu
a k zohledňování informací uvedených v RAPu při přípravě výzev
žádost o úpravu metodiky tvorby KAP a MAP tak, aby více zohledňovala možnost zapojení
NNO a soukromých vzdělavatelů

ŘO OPŽP (MŽP):
-

žádost o organizaci většího počtu seminářů k výzvám v území
žádost v rámci připravovaných výzev podpora vytápění v první řadě plynovými kotly,
tepelnými čerpadly a využitím solární energie a až na druhém místě spalování biomasy
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-

-

-

výzva k navýšení alokace prostředků Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském
kraji
přijetí závěrů z jednání koordinační skupiny CLLD v Operačním programu Životní prostředí
a doporučení, návrhů na úpravu využití a rozšíření čerpání alokace MAS ČR pro čerpání SCLLD
v oblasti životního prostředí
žádost o zpřísnění limitů u dotovaných soustav čištění odpadních vod s podmínkou
odstraňování fosforu do maximálního limitu vypouštěného P 2mg/l u ČOV do 5000 EO
a 1mg/l u ČOV nad 5000 EO, krátkodobě pak do 5 mg/l
žádost o zajištění dotační podpory při výstavbě a rekonstrukcích kanalizačních soustav do 2
000 EO ve výši minimálně 2 mld. Kč/rok při odstranění podmínky oddílné kanalizace.

ŘO PRV (MZ)
-

výzva o zahrnutí do Integrovaného nástroje CLLD i podporu aktivit dle čl. 20 Základní služby
a obnova vesnic ve venkovských oblastech Nařízení 1305/2013, ideálně formou
zjednodušeného dokladování

MV, MK
-

podpora témat, která nejsou financovatelná z ESIF

Dále probíhala komunikace s ŘO prostřednictvím jednání NSK, popř. prostřednictvím zastoupení
členů RSK JMK nebo členů PS v monitorovacích výborech/pracovních skupinách při ŘO.
V rámci komunikace s dalšími subjekty (mimo ŘO) byly na základě usnesení RSK JMK zaslány jménem
hejtmana Jihomoravského kraje a předsedy RSK JMK následující dopis:
-

Agentura CzechTourism: žádost o spolupráci při zpracování a přípravě marketingového plánu
s kraji

Na bezmála všechny zaslané dopisy a podněty obdržela RSK JMK odpověď a v některých případech
napomohla její iniciativa ke zlepšení situace (2. kolo výzvy na podporu vytápění plynovými kotly).
V některých případech byl v důsledku zaslaného dopisu otevřen dialog nad danou problematikou
s cílem najít společné řešení (např. žádost o zařazení NNO mezi oprávněné žadatele výzev OPZ
k sociálnímu podnikání, nefunkčnost systému IS KP 2014+, aj.). Ve většině případů bylo na dopisy
formálně odpovězeno, nicméně k reflexi nedošlo.

2.5.Komunikace s MMR
Komunikace mezi RSK JMK a MMR probíhala v roce 2017 v několika úrovních. Tou první byla samotná
zasedání RSK JMK, kterých se pravidelně účastnil zástupce MMR v roli stálého hosta. Touto cestou
docházelo k přímé interakci MMR s územními partnery a přenosu informací z úrovně MMR, což je
jedním z důležitých faktorů ovlivňující efektivitu celé platformy a z tohoto hlediska je hodnoceno
pozitivně. Za účelem zvýšení funkčnosti tohoto partnerství bychom považovali za vhodné, aby se
zasedání účastnil zástupce MMR v pozici minimálně vedoucího oddělení, který je více informován
o aktuálním dění a aktivitách ministerstva. 11. RSK JMK konané 24.03.2017 se zúčastnila ministryně
pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, její náměstkyně Ing. Klára Dostálová a náměstek Ing. Zdeněk
Semorád.
Průběžně jednou za měsíc probíhají pracovní setkání sekretariátů RSK se sekretariátem NSK na MMR
nebo v krajích ČR (např. Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice atd.). Jednání jsou otevřená
(spíše neformální) a probíhají v osobní rovině, což umožňuje probírat specifická témata např.:
12



















připravované a vyhlašované výzvy jednotlivými OP,
pozice RSK a její úloha v územní dimenzi, projektové absorpční kapacitě, komunikaci
s územím a ŘO OP,
informovanost o aktivitách RSK z jednotlivých krajů,
komunikace RSK s ŘO OP,
„bílá místa“ v území krajů,
bariéry čerpání dotací z ESIF,
zpracování a vyhodnocování RAP, Výroční zprávy RSK (metodika, postupy a výměna
zkušeností),
integrované nástroje v území (ITI, CLLD),
implementace územní dimenze,
sociálně vyloučené lokality,
problematika brownfields,
program NSK, výstupy činnosti, plnění úkolů,
zajištění účasti zástupců ŘO ke specifickým tématům,
projednávání KAP, MAP a jejich implementace,
příprava programového období EU 2021+,
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+,
a další.

Dále probíhala pravidelná komunikace s MMR jakožto ŘO IROP, podrobnosti jsou popsány v kapitole
2.4. Další úrovní komunikace byla pravidelná setkání sekretariátů. Přínos těchto setkání plyne
zejména z toho, že umožňuje přenos zkušeností a informací mezi jednotlivými sekretariáty a MMR
s cílem zajistit efektivní činnost celé platformy regionálních stálých konferencí.
Významnou nejčastější a operativní komunikací, která je nejefektivnější pro vysvětlování a získávání
názorů ze strany MMR a jednotlivých sekretariátů RSK je e-mail. V tomto ohledu je hodnoceno
pozitivně.

2.6. Komunikace s územím
V rámci komunikace s územím zastává RSK JMK především funkci zprostředkovací, a to mezi úrovní
centrální, mikroregionální (dobrovolné svazky obcí – počet 68; MAS – počet 18, ORP – počet 21)
a místní (obce – počet 624; města – počet 49). Významným partnerem je Asociace nestátních
neziskových organizací, která transformuje informace NO do území kraje a zpět (součástí je databáze
NNO v JMK, která čítá cca 2100 subjektů http://www.databaze.annojmk.cz/), dále hospodářské
komory v počtu osm a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem. Komunikace
s územím pak probíhala zejména prostřednictvím:
-

dotazníkových šetření,
publikace na webových stránkách www.rskjmk.cz,
emailové korespondence,
telefonické komunikace,
datových schránek,
krajského newsletteru pro obce a příspěvkové organizace zřizované krajem,
organizace seminářů, jednání (mimo PS).

Dotazníková šetření, která byla uskutečněna, byla iniciována výhradně ze strany řídících orgánů OP.
Jednalo se především o zaslané dotazy řídících orgánů za účelem zjištění témat, která nejsou pokryta
výzvami a zjišťování absorpční kapacity území.
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Z iniciativy RSK JMK byla dále obcím s pověřeným obecním úřadem adresovaná výzva k přípravě
projektových záměrů a žádost o spolupráci při jejich zápisu do databáze RAP. Do této aktivity byla
zapojena Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která s vybranými subjekty jednala v osobní
rovině.
Jako nejvýznamnější komunikační kanál při kontaktu s územím lze považovat jednání PS.
Prostřednictvím jednotlivých členů dochází k šíření informací mezi další subjekty a užší cílové skupiny.
Všechny informace jsou taktéž průběžně publikovány na webu RSK JMK.
Prostřednictvím webových stránek www.rskjmk.cz, kde jsou průběžně uveřejňovány zápisy jednání
z RSK JMK a pracovních skupin, databáze projektů, informace o operačních programech a aktivitách
zajišťovaných v území kraje.

3. Dobrá praxe
Při setkávání sekretariátů RSK (někdy i zástupci odborů regionálního rozvoje KrÚ) probíhá celkem
intenzivní výměna názorů k probíranému tématu, kde jsou současně uváděny praktické příklady, jak
to v jednotlivých území RSK probíhá. V tomto ohledu se jedná o přínos pro zvyšování významu RSK
JMK. Jako příklady jsou aktivity, které jednotlivé RSK zajišťují – semináře, kulaté stoly, konference,
účast zástupců ŘO, analýzy a to promítlo do přípravy a zpracování nového projektu na další dvouleté
období (kapitola 2.2). Právě v nové žádosti se promítly příklady aktivit dobré praxe z jiných krajů tak,
aby vedly ke zlepšení práce RSK JMK a jejího sekretariátu. V tabulce č. 9. jsou popsána témata
vedoucí k lepšímu naplňování cílů RSK JMK. Ke každému jsou vyjmenovány nástroje a aktivity
pokrývající dané téma a dopady.
Tabulka č. 9: Dobrá praxe RSK JMK
Téma
Public Relations
RSK JMK

Aktualizace RAP JMK

Aktualizace KAP

Spolupráce se
zpracovateli
MAP

Sběr
projektových
záměrů

Zasedání RSK JMK

Název nástroje/aktivity
Průběžná aktualizace webové stránky RSK JMK
Publikace informací na oficiálních webových stránkách JMK, RSK JMK
a webu územní dimenze
Aktualizace termínů a obsahu jednání pracovních skupin/RSK JMK
Publikace zápisů z jednání PS a RSK vč. příloh
Aktualizace informací o složení RSK JMK a PS
Zveřejňování informací o integrovaných nástrojích a koncepčních
dokumentech
Aktualizace dříve sesbíraných záznamů v databázi, dle které je RAP
aktualizován, řešíme formou zakázky – vybraný zpracovatel Regionální
rozvojová agentura jižní Moravy s využitím e-mailové, telefonické a osobní
komunikace zkontaktuje nositele a ověří aktuálnost záměru. Nové záměry
lze zadat pomocí webového formuláře na webu www.rskjmk.cz nebo
vyplnit lze vyplnit a zaslat formulář ve Wordu. Neaktuální projektové nebo
realizované záměry se ukládají mimo databázi.
Organizace a účast na společných schůzkách realizačního týmu KAP,
zástupců škol a zpracovatelů MAP
Zahrnutí nových projektových záměrů, aktuálních potřeb škol
Předávání informací z jednání RSK o realizaci KAP do území a naopak

Dopad
Přenos informací mezi kraji, v rámci území kraje,
mezi krajskou a národní úrovní (RSK x NSK,
sekretariát RSK JMK x MMR)
Dostupnost informací o funkci a činnosti RSK JMK
Aktivní zapojení aktérů z území do činnosti RSK

Komunikace se zpracovateli MAP
Sběr Strategických rámců MAP (aktualizací), jejich publikace na web
územní dimenze, předání ŘO
Spolupráce realizačního týmu KAP se zpracovateli MAP
Monitoring aktuální situace a podávání zpětné vazby zpracovatelům/ŘO
Společné schůzky s nositeli MAP
Nové záměry lze zadat pomocí webového formuláře na webu
www.rskjmk.cz nebo vyplnit a zaslat formulář ve Wordu. V plánovaných
termínech k tomu písemně nebo e-mailem vyzýváme ORP, HK,
mikroregiony, MAS, odbory krajského úřadu, PO zřizované
krajem, organizační složky státu a NNO prostřednictvím Asociace NNO
JMK, dále RSK JMK.
Organizace pravidelných zasedání RSK JMK cca 1 x za 3 měsíce dle předem
schváleného a uveřejněného harmonogramu (celkem tedy 4x za rok)
Průběžné uveřejňování informací na www.rskjmk.cz

Kvalitně zpracované KAP a tedy vytvoření
nástroje pro zvýšení kvality řízení vzdělávacího
systému v kraji, vytvořené partnerství při
zpracování a realizace MAP mezi subjekty (dříve
spolu nespolupracovali)
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V databázi nejsou všechny záznamy aktuální

Kvalitně zpracované KAP a tedy vytvoření
nástroje pro zvýšení kvality řízení vzdělávacího
systému v kraji, vytvořené partnerství při
zpracování a realizace KAP

Podklad pro tvorbu RAP JMK, přehled o
projektové absorpční kapacitě území kraje
(zaměření projektů, lokalizace, žadatelé, celkové
náklady projektů, doba realizace, stav
připravenosti, zdroje financování, …)
Projednání námětů z území a jejich přenos na
národní úroveň
Formulace opatření a návrhů na zlepšení při

Analýza
projektové
absorpční
kapacity
území kraje

Informování
aktérů v území

Zapojení aktérů
v území do
činnosti RSK JMK
Semináře ve
spolupráci s ŘO OP

Vyhodnocování informací uvedených v databázi projektových záměrů.
V případě neexistence vhodných dotačních titulů jsou následně
formulovány dopisy na příslušné orgány a identifikována tzv. „bílá místa“.
Vše probíhá na základě databáze projektových záměrů, která je pravidelně
aktualizována.
Publicita, dostupnost informací na webu o nacházejících i uplynulých
událostech
Činnost pracovních skupin RSK JMK
Organizace seminářů a společných schůzek
Distribuce informací mezi aktéry - SRSK slouží jako zprostředkovatel
Pravidelná pracovní jednání s HK, mikroregiony, MAS, odbory krajského
úřadu, PO
Projednání/připomínkování/hlasování/schvalování/spolurozhodování
v pracovních skupinách a RSK JMK
Dostatečná publicita, dostupnost informací na webu o nacházejících
událostech a o detailech již uplynulých událostí/jednání/seminářích
Zasílání podnětů/návrhů/informací o potřebách organizace seminářů
řídícími orgány v území kraje
Vlastní organizace seminářů za účasti zástupců ŘO PO
Distribuce informací ohledně konání seminářů organizovaných jinými
subjekty prostřednictvím emailů, publikace na webu

Komunikace s ŘO OP

Účast na zasedání NSK, pravidelných setkání sekretariátů RSK, popř. jiných
seminářů s příjemci
Korespondence
prostřednictvím
dopisů
zaslaných
jménem
hejtmana/předsedy RSK JMK
Účast zástupců ŘO na jednání RSK JMK, na jednáních sekretariátů RSK

Práce
pracovních
skupin RSK JMK

Organizace pravidelných setkání PS
Předjednání problematiky (v případě potřeby s přizvanými odborníky
mimo členskou základnu PS) a formulace návrhu opatření/podnětů pro
RSK
Zveřejňování výsledků jednání PS na webu vč. publikace podrobných
zápisů z jednání
Vzájemný přenos informací mezi aktéry z území, zajištění jejich spolupráce
Projednávání krajských koncepčních dokumentů
Pravidelná komunikace
Přenos informací mezi členy
Zpětná vazba

Práce
se
(náhradníky)
RSK JMK

členy

vzájemné diskuzi aktérů z území
Vysoká účast díky pravidelnosti zasedání a
předem stanovenému termínu
Relevantní informace pro řídící orgány OP, RSK
JMK a další instituce
Srovnání s výstupy MS2014+

Dostatečná informovanost aktérů v území k
tomu, aby se mohli aktivně zapojit do činnosti
RSK JMK

Reflexe skutečných potřeb území
Koordinace v rámci území, zamezení dublování
činnosti
Lepší informovanost potencionálních žadatelů
Eliminace pochybení při přípravě projektových
žádostí
Zvýšení úspěšnosti podávání projektů
Zvýšení projektové absorpční kapacity kraje
Informovanost SRSK, který může informace
distribuovat dále
Poskytnutí NSK/ŘO aktuální informace o situaci a
potřebách území kraje
Poskytnutí NSK/ŘO zpětnou vazbu k jejich
činnosti
Získání zpětné vazby od ŘO/NSK
Iniciace nových národních programů k pokrytí
bílých míst
Odborná doporučení/podněty pro RSK JMK
Participace aktérů z území na tvorbě národní
celonárodní politiky
Vzájemná informovanost a koordinace mezi
národní úrovní, regionálními partnery
Zapojení veřejnosti do projednávání krajských
koncepcí
Vysoká účast členů RSK JMK na jednání RSK,
motivace k jejich aktivní účasti
Dostatečná informovanost členů, jejich vzájemná
spolupráce
a
koordinovaný
přístup
k
problematice

4. Rizika činnosti RSK JMK a naplňování rolí RSK JMK a sekretariátu
RSK JMK
V tabulce č. 10 níže je uvedeno šest nejzávažnějších rizik, jež byla identifikována v souvislosti
s činností a naplňováním rolí RSK JMK a sekretariátu RSK. Ke každému z rizik je uveden také popis
rizika, pravděpodobnost jeho vzniku a dopad (hodnocení 1 - 5, přičemž 1 = nejméně, 5 = nejvíce).
Poslední sloupec tabulky potom uvádí celkovou významnost daného rizika, která je dána součinem
pravděpodobnosti a dopadu rizika.
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Tabulka č. 10: Přehled identifikovaných rizik
Číslo

Název rizika

1

Nezohledňování
podnětů/výstupů
RSK JMK řídícími
orgány

2

Pochopení a stanovení
transparentních pravidel
územní dimenze

3

Nejasný význam
regionálních
stálých
konferencí

4

Nezájem členů
RSK o jednání a
činnost RSK JMK

5

Časté personální
změny v projektovém
týmu, motivace práce na
projektu u členů
projektového
týmu,
administrativní zátěž
Časté změny v
podmínkách a
pravidlech
OPTP/personální
změny v
projektovém
týmu OPTP

6

Popis rizika

Pravděpodobnost (P)
(1- 5)

S ohledem na funkci platformy se
jedná o riziko s potenciálně velmi
významným dopadem. RSK JMK
jakožto platforma bez právní
subjektivity má funkci poradní,
iniciační a koordinační.
Pravděpodobnost tohoto rizika
stoupá, nastane-li riziko č. 1
Zatím není na národní a regionální
úrovni
jednoznačné
stanovena
metodika pro stanovení a ukotvení
územní dimenze (i přes existující
dokument NDÚD), každý kraj má
v rámci strategie kraje nějakou
metodiku
k vymezení
územní
dimenze,
ale
přístup
není
jednoznačný.
Rozdílné
přístupy
a výklady mohou vyvolávat negativní
názory a tím související dopady.
Nejasný význam RSK ve struktuře
implementace dohody o partnerství
v ČR, postavení vůči dalším
subjektům na národní i regionální
úrovni
V důsledku rizik 1 a 2 může dojít
k nezájmu členů RSK/pracovních
skupin při RSK účastnit se jednání
a celkově participovat na činnosti RSK
JMK, se zájmem souvisí i obsah
jednání RSK JMK
Časté změny v personálním složení
projektového týmu mohou narušit
kontinuitu a efektivitu práce RSK JMK,
v krajních případech negativně
ovlivňující motivaci stálých členů
týmu
Příliš časté změny v pravidlech nebo
podmínkách OPTP mohou
komplikovat činnost projektového
týmu RSK (větší časová náročnost,
demotivace), časté personální změny
v rámci projektového týmu OPTP
mohou narušit kontinuitu práce

Dopad (D)
(1-5)

Významnost
(P x D)

5

4

20

4

4

16

3

4

12

3

4

12

4

2

8

3

2

6

Opatření vedoucí k eliminaci těch rizik, jejichž významnost byla ohodnocena celkovým počtem bodů
12 a výše, jsou uvedena v rámci plánu rozvoje fungování RSK JMK, část 5.1.

5. Plán rozvoje fungování RSK JMK na rok 2018
5.1.Návrh nových kroků pro rozvoj fungování RSK JMK
Na základě dosavadních zkušeností a dobré praxe s fungováním platformy regionálních stálých
konferencí lze návrh opatření vedoucích k rozvoji fungování RSK JMK rozdělit na ta, která může
přijmout RSK JMK, sekretariát RSK JMK a na ta, která jsou v kompetenci ostatních subjektů.
Opatření v kompetenci RSK JMK a jejího sekretariátu
Jedná se zejména o využití nástrojů, které povedou ke zvýšení celkové informovanosti území
o činnosti RSK JMK. Má-li být platforma regionálních stálých konferencí významným hráčem
v prosazování územní dimenze a projektové absorpční kapacity území, musí dojít k aktivnímu
zapojení územních partnerů a jejich aktivní spolupráci včetně zpětné vazby. Motivací k tomuto pak
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může být častější prezentace dobré praxe či výsledky činnosti RSK prostřednictvím dostatečné
neosobní propagace a publicity projektu např. na sociálních sítích nebo formou stručného
elektronického newsletteru, který vydává Jihomoravský kraj pro obce a zřizované příspěvkové
organizace. Vedle toho jsou v rámci nového projektu vytvořeny předpoklady pro prezentaci v osobní
rovině s využitím odborných seminářů, kulatých stolů v území kraje a regionálního sympozia k tématu
projektové absorpční kapacity území a programové období 2021+.
Opatření mimo možnosti a kompetence RSK JMK a jejího sekretariátu
Důležitým předpokladem efektivního fungování platformy RSK v území je osobní aktivita členů RSK
JMK a aktivní spolupráce napříč i v rámci jednotlivých úrovní veřejné správy. Pro činnost RSK JMK je
vedle aktivit realizovaných v rámci území kraje, podstatná i sounáležitost a vážnost přisuzovaná ze
strany centrálních orgánů státní správy a národních zastřešujících partnerů (např. MMR, ŘO OP, AK
ČR, SOM ČR atd.). Jeden ze způsobů jsou jednání NSK, kde by měla být více akcentována pozice RSK,
jako rovnocenného partnera. Další cestou je větší medializace ze strany MMR popř. dalších
centrálních subjektů zaměřená na činnost RSK a její postavení v nastaveném systému územní
a národní spolupráce.

5.2.Eliminace identifikovaných rizik
Významnou součástí rozvoje fungování RSK JMK je eliminace identifikovaných rizik. Popsána budou
pouze ta rizika, jejichž významnost byla v rámci tabulky č. 10 výše ohodnocena 12 a více body. Rizika
s méně body nebudou pro svou nízkou pravděpodobnost vzniku, popř. malým dopadem popsána.
1. Nezohledňování podnětů/výstupů RSK JMK řídícími orgány – riziko může být eliminováno
racionálnějším a otevřenějším přístupem NSK, MMR, popř. dalších řídících orgánů a kvalitní
zpětné vazby, ne v obecné a formální rovině.
2. Pochopení a stanovení transparentních pravidel územní dimenze – řešením je otevřená
diskuse na základě skutečného stavu a potřeb území na národní a regionální úrovni k danému
tématu. Jednoznačné stanovená jednotná metodika pro stanovení územní dimenze včetně
vyjmenování konkrétních území a témat, které se územní dimenze týkají a periody
aktualizace. Na krajích by mělo být, zda budou kraje podporovat v rámci strategie kraje další
specifická témata a menší území.
3. Nejasný význam regionálních stálých konferencí – riziko lze eliminovat prostřednictvím
zajištění dostatečné publicity platformy (např. publikací na webu) a větší medializací ze
strany MMR popř. dalších centrálních subjektů zaměřenou na činnost RSK a její postavení
v nastaveném systému územní a národní spolupráce.
4. Nezájem členů RSK o jednání a činnost RSK JMK – riziko lze snížit prostřednictvím motivace
členů k účasti (doplnění TOP témat do programu RSK), eliminací výše zmíněných rizik,
zajištěním efektivního fungování RSK JMK (počet ročních jednání upravit na tři). Zajištění
vzdělávání členů RSK ze strany MMR.

5.3.Plán aktivit pro navazující období
Tabulky č. 11 a 12 níže zobrazují předběžný plán aktivit a činností RSK JMK a jejích pracovních skupin
v roce 2018, včetně předpokládaných výstupů. Informace se v průběhu roku mohou změnit.
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Tabulka č. 11: Plán aktivit RSK JMK v roce 2018
Plánovaný
termín jednání

Témata/Aktivity

Výstup

Výsledky jednání PS
Aktuální situace ohledně naplňování ISR BMO
Aktuální situace ohledně SCLLD
Naplňování RAPu
Absorpční kapacita JMK
Vyhlášené a připravované výzvy OP
Výměna informací a dat o vývoji v území a dopadech
realizovaných opatření
Koordinace rozvojových aktivit podporovaných
prostřednictvím územní dimenze z ESI fondů

RSK
JMK

23. 2.,
22. 6.,
21.9.,
2018

Podněty řídícím orgánům OP, NSK;
Doporučení k zaměření a slaďování výzev
pro projekty v rámci věcně a územně
zacílených výzev (v rámci územní dimenze
programů).

Organizace regionálních kulatých stolů v území, tematických
seminářů a regionálního sympozia
Příprava kraje na programové období 2021-2027
Prosazování pozičního dokumentu Jihomoravského kraje pro
programové období kohezní politiky EU 2021-2027
Zapojení RSK JMK do zpracování SRR ČR 2021+

Podpora absorpční kapacity, sdílení dobré
praxe.

Projednávání nositelů MAP vzdělávání v území kraje

Seznam nositelů MAP, investiční rámce

Projednávání KAP vzdělávání v území kraje
Projednávání připravovaných strategických projektů
k realizaci v území kraje

Investiční rámec Kap vzdělávání
Jednotlivé investiční projety, projektové
záměry

Projednávání výstupů z RSK
Projednávání doporučení a usnesení jako náměty z RSK
v jiných krajích
Zapojování do přípravy krajských strategických dokumentů
(např. Program rozvoje Jihomoravského kraje, Strategie
rozvoje Jihomoravského kraje 2021+)

Plnění úkolů, realizace aktivit

Vyjadřování k dokumentům kohezní politiky
2021+
Připomínky a podněty ke SRR ČR 2021+

Získání příkladů dobré praxe
Připomínky a podněty ke strategickým
dokumentům JMK

Tabulka č. 12: Plán aktivit pracovních skupin RSK JMK v roce 2018
Plánovaný
termín
jednání

PS ŽP

PS SO

PS CR

PS VaZ

22.1.2018,
4.6.2018,
3.9.2018

Vždy mezi
jednáními RSK
JMK

Vždy mezi
jednáními RSK
JMK

Vždy mezi
jednáními RSK
JMK

Témata/Aktivity

Výstup

Ekologické zátěže na území JMK
Kvalita ovzduší
Natura
vodní režim v krajině
Eutrofizace vod - "Vranov čisté povodí"
Zapojení do přípravy pro programové období 2021+ a
zpracování SRR 2021+
Sociální podnikání
Sociální bydlení
Novela zákona o sociálních službách
KP SVL
Výzvy MAS
Aktuální informace k výzvám
Představení připravovaných projektů
Zapojení do přípravy pro programové období 2021+ a
zpracování SRR 2021+
Vzdělávání v cestovním ruchu
Kvalita služeb a nedostatek pracovních sil
Spolupráce, jako podmínka rozvoje CR
Základní marketingová témata
Přizvání externích odborníků k dané problematice
Zapojení do přípravy pro programové období 2021+ a
zpracování SRR 2021+
Rámec podpory infrastruktury investic a jeho
aktualizace
Realizované projekty v rámci IROP a OP VVV
Evaluace KAP 1
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Návrhy opatření;
Koordinace dalšího společného postupu
v problematice;
Formulace požadavků na řídící orgány
prostřednictvím RSK JMK.
Připomínky a podněty ke SRR ČR 2021+

Formulace požadavků na řídící orgány
prostřednictvím RSK;
Vzájemná informovanost o připravovaných
a řešených projektech ze sociální oblasti v JMK.
Připomínky a podněty ke SRR ČR 2021+
Návrhy opatření;
Koordinace dalšího společného postupu v
problematice;
Zpracování posudků k projektům podaných do
výzev NPP CR.
Připomínky a podněty ke SRR ČR 2021+
Aktualizace Rámce podpory infrastruktury
investic;
Připravené projekty do výzvy;
Implementace KAP;

Příprava KAP 2
Realizace projektů Implementace KAP v JMK
Zapojení do přípravy pro programové období 2021+ a
zpracování SRR ČR 2021+
Informace o výzvách SC 1.1 a SC 1.2. IROP
Informace o přípravě a realizaci projektů výzev SC 1.1.
IROP

Možnost účasti na seminářích pořádaných v
rámci KAP.
Připomínky a podněty ke SRR ČR 2021+

Seznamy projektů pro výzvy SC 1.1. IROP
Informace o projektech výzev SC 1.2. IROP
PS DI

PS RIS 3

Vždy mezi
jednáními RSK
JMK

Vždy mezi
jednáními RSK
JMK

Informace o projektech výzev OPD2
Informace o přípravě projektu Pořízení nových
železničních elektrických jednotek do majetku JMK
Informace o přípravě projektů Kordis ve veřejné
dopravě
Informace o projektech v oblasti dopravy v rámci ITI
Brněnské metropolitní oblasti
Zapojení do přípravy pro programové období 2021+ a
zpracování SRR 2021+
Schvalování Akčního plánu RIS
Problematika motivace vysoce kvalifikovaných cizinců
pro práci v JMK
Zapojení do přípravy pro programové období 2021+ a
zpracování SRR 2021+

Předání a sdílení informací;
Návrhy a doporučení pro jednání RSK.

Připomínky a podněty ke SRR ČR 2021+
Aktualizace Akčního plánu RIS JMK;
Návrhy a doporučení pro jednání RSK.
Připomínky a podněty ke SRR ČR 2021+

6. Vyhodnocení předcházející zprávy za rok 2017
6.1. Relevantní informace k aktivitám v roce 2017
Jednání RSK JMK proběhlo celkem 4x dle předem schváleného ročního harmonogramu, v souladu se
Statutem RSK JMK a věcným obsahem činností spadající do náplně RSK JMK. Celkově komunikace
mezi členy RSK JMK a sekretariátem probíhala na velmi dobré úrovni. Úroveň jednání RSK JMK
významně ovlivňuje obsah probíraných témat, jejich dopady na jednotlivé členy a území.
Sekretariát RSK JMK se scházel operativně v rámci postupného naplňování jednotlivých aktivit
projektu, zejména k organizačnímu zajištění jednání RSK JMK, naplňování úkolů z RSK JMK a NSK,
předávání informací z jednání sekretariátů RSK, realizace a naplňování RAP JMK, organizace jednání
PS, správě webových stránek a absorpční kapacitě v území kraje. V průběhu roku negativně ovlivnily
činnost sekretariátu změny v personálním složení (vyměnili se tři pracovníci), což se promítlo
v organizaci některých aktivit a motivaci ostatních členů týmu, kteří museli převzít pracovní agendu
na čas, než nastoupili pracovníci noví a zapracovali se.
Program a dynamika jednání všech šesti pracovních skupin RSK JMK byla závislá na garantech
pracovní skupin. Byla vždy dobře zajištěna, protože je organizačně připravoval sekretariát RSK JMK
(koordinátor projektu a pracovních skupin). Úroveň jednání pracovních skupin významně ovlivňuje
obsah probíraných témat, jejich dopady na území. Mezi nejčastěji probíraná témata patřily
strategické a připravované projekty, výsledky analýz absorpční kapacity území, plány výzev,
strategické a operační nebo akční dokumenty, zdroje financování a náměty na projednávání s RSK
JMK a centrálními orgány.
Komunikace s řídícími orgány zatím není hodnocena jako přínosná, protože většina odpovědí
a vyjádření je neutrální, vysvětluje proč je to tak a nepřispívá posunu popsaného podnětu nebo
připomínky. Je pravdou, že ne vše lze řešit operativně a vyžaduje časovou a procesní náročnost (např.
vytvoření nového národního dotačního programu).
Jako věcnou a operativní hodnotíme komunikaci s MMR, které má snahu řešit aktivity a informace,
které má v kompetenci a současně být zprostředkujícím orgánem s ostatními ŘO OP a zastřešujícími
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organizacemi. Otevřenost jednání, snaha hledání řešení, výměna názorů a dobré praxe probíhala
v rámci pravidelných setkání sekretariátu RSK. Stejně vstřícná a oboustranně prospěšná komunikace
byla s ŘO OPTP v rámci realizace projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území
Jihomoravského kraje“.
Průběžná komunikace s územím probíhala v osobní rovině prostřednictvím různých pracovních
jednání s obcemi, MAS, mikroregiony, ÚPČR-krajská pobočka v Brně, HK, příspěvkovými organizacemi
zřizovaných krajem, Asociací nestátních neziskových organizací JMK, pracovních skupin RSK JMK
a členů RSK JMK. Operativně s využitím dostupných informačních a komunikačních technologií. Mezi
hlavní témata patřila problémová analýza území, příprava a realizace projektů (databáze RAP),
zapojování veřejnosti do strategických dokumentů a příprava na programové období 2021+.

6.2. Eliminace rizik, naplňování plánu rozvoje a aktivit RSK JMK
Pro rok 2017 byla identifikována tři rizika s více body, kterým pro svou vysokou pravděpodobnost
vzniku, byla věnována pozornost s cílem snížit jejich dopad.






Nejasný význam regionálních stálých konferencí – na pracovních jednáních, která probíhala
v rámci území, byly průběžně regionální aktéři seznamování s rolí a činností RSK JMK, tak aby byl
chápán význam RSK jako partnera, který se může přinést řešení daného problému nebo situace
v rámci území kraje. K tomu pomáhá i prezentace webové stránky www.rskjmk.cz
a http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod.
Zatím se zcela nedařilo
uplatnit rovnocenné postavení RSK při zohledňování návrhů a doporučení jejich adresáty (ŘO
OP).
Nereflektování podnětů/výstupů RSK JMK řídícími orgány – byla zaměřena pozornost na lepší
a srozumitelnější formulace problémů nebo požadavků posílaných na ŘO OP, na úrovni
sekretariátu NSK došlo sumarizaci usnesení RSK a sledování vyřízení, některá usnesení jsou
interpelována přímo na jednáních NSK.
Nezájem členů RSK o jednání a činnost RSK JMK – v rámci přípravy programu RJMK JMK byla
zaměřena pozornost na strukturu projednávaných bodů a vložení témat s přidanou hodnotou
(např. strategické projekty, zajímavé téma, významný účastník jednání RSK, Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021+, příprava ČR na nové programové období 2021+ atd.). To přispělo
ke zvýšení zájmu jednotlivých členů RSK JMK. Určitě by zvýšilo aktivitu členů RSK JMK, pokud by
bylo ze strany MMR zajištěno vzdělávání členů RSK.

Plán aktivit RSK JMK v roce 2017 byl naplněn, byl doplněn o významná témata Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+ a přípravu ČR na nové programové období 2021+.
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MŠMT
MV
NKÚ
NNO
NPP CR
NSK
OPTP
OPVVV
OPZ
OPŽP
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Evropské strukturální a investiční fondy
Hospodářská komora
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Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
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Regionální inovační strategie
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