Výroční zpráva Regionální stálé
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1 Úvod
Regionální stálá konference (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.
Cílem výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity RSK Středočeského kraje, jejích pracovních
skupin a sekretariátu v průběhu roku 2019, a to s ohledem na role stanovené statutem RSK. Účelem je
zhodnotit efektivitu této činnosti i samotnou komunikaci, ať už v rámci RSK, s jednotlivými řídicími
orgány programů ESI fondů či s MMR, jakožto subjektem odpovědným za naplnění konceptu územní
dimenze, identifikovat kroky vedoucí k lepšímu naplňování funkcí RSK a rovněž rizika spojená s činností
RSK včetně plánu rozvoje fungování RSK, mj. eliminujícím identifikovaná rizika.
Pro zpracování výroční zprávy RSK Středočeského kraje byly použity veškeré dostupné zdroje
vztahující se k danému období roku 2019, zápisy a podklady z jednání RSK a pracovních skupin (PS) při
RSK (PS Cestovní ruch, PS Vzdělávání, PS Infrastruktura, PS Venkov, PS Zdravotnictví a sociální věci),
pracovní dokumentace sekretariátu RSK a informace z Dotačního portálu RSK Středočeského kraje.
Informace obsažené ve zprávě budou využity 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. Řídicímu orgánu
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zpráva poskytne shrnutí činnosti ve vztahu ke
krajským a místním akčním plánům rozvoje vzdělávání včetně hodnocení funkčnosti PS Vzdělávání a
stavu zpracování akčních plánů. V neposlední řadě bude zpráva součástí monitorování projektu
Operačního programu Technická pomoc, z něhož je finančně podpořena činnost RSK.

2 Přehled aktivit RSK
Přehled činností v roce 2019 byl v souladu se statutem RSK.
V roce 2019 proběhla dvě zasedání RSK:
 18. zasedání 28. 3. 2019,
 19. zasedání 16. 9. 2019.
Dle aktuální potřeby proběhla tři korespondenčních hlasování (KH):




10. korespondenční hlasování 2. 4. 2019 – 12. 4. 2019, kterým byla schválena Výroční
zpráva Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje za rok 2018,
aktualizace Seznamu projektových záměrů financovaných z IROP SC 1.1 a doporučení
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR zařadit Město Mladá Boleslav v budoucím
programovém období 2021+ mezi nositele ITI a při tvorbě Strategie regionálního rozvoje
ČR 2021+ vymezit Město Mladá Boleslav jako aglomeraci.
11. korespondenční hlasování 8. 7. 2019 – 17. 7. 2019, kterým byla schválena Zpráva o
hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Středočeského kraje za rok 2018, Analýza
potřeb území Středočeského kraje pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání a Evaluace Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje.
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11. korespondenční hlasování 18. 11. 2019 – 2. 12. 2019, kterým došlo ke schválení
Konceptu školské inkluzivní koncepce Středočeského kraje 2020–2023 a Prioritizace
potřeb na území Středočeského kraje.

RSK efektivně projednávala a schvalovala navrhované dokumenty. V jednom případě přijala RSK
usnesení s výzvou směrem k Národní stálé konferenci (NSK), resp. k Ministerstvu pro místní rozvoj.
Toto usnesení se týkalo podpory vymezení Města Mladá Boleslav jako nositele ITI a začlenění mezi
aglomerace v období 2021+. Ze strany MMR bylo částečně vyhověno – Město Mladá Boleslav bylo
zařazeno mezi nositele ITI, jako regionální centrum.

2.1 Sekretariát RSK
Činnost sekretariátu RSK je vykonávána celkem čtyřmi pracovníky Krajského úřadu
Středočeského kraje, z nichž dva pracují na plný úvazek a dva na poloviční úvazek. Činnost sekretariátu
RSK v roce 2019 zajišťovali Ing. Jiří Kubiš, PhDr. Ladislav Cubr, Bc. Petr Čapek, Roman Holota a Bc. Jakub
Stojan.
V uplynulém roce došlo ke změně v pracovním týmu Sekretariátu RSK. K 31. květnu 2019 ukončil
svou činnost na Sekretariátu pan Roman Holota, kterého 15. srpna 2019 nahradil pan Jakub Stojan (dva
a půl měsíce tedy nebylo pracovní místo obsazeno).
Jiří Kubiš, měl v roce 2019 na starosti koordinaci týmu sekretariátu RSK, dále PS Cestovní ruch a
PS Venkov. Roman Holota spravoval PS Infrastruktura a PS Zdravotnictví a sociální věci, které po jeho
odchodu převzal Jakub Stojan. Petr Čapek spravoval PS Vzdělávání. Ladislav Cubr zajišťoval správu
Dotačního portálu RSK včetně vyhledávání jednotlivých výzev a přípravu analytických podkladů.
Sekretariát RSK zajišťoval organizaci zasedání RSK a jednání PS, připravoval podklady pro RSK a
PS, navrhoval programy zasedání, zajišťoval zápisy a jejich distribuci, zajišťoval přenos informací a
výstupů ze zasedání, organizaci seminářů, mapování pro ŘO OP a obecně koordinaci platforem (RSK,
PS, KAP, ITI, RIS 3). Sekretariátem byla zajištěna povinná publicita formou vyvěšení plakátu u vchodu
do budovy Krajského úřadu a publicita nepovinná formou webových stránek www.rsk-sk.cz.
Sekretariát rovněž dle metodiky přejímal a předával Strategické rámce MAP. Mezi další významné
aktivity patřila aktualizace mapování projektových záměrů pro potřeby Národního investičního plánu
a mapování absorpční kapacity v oblasti mateřských a základních škol na území Středočeského kraje.
Dalším nosným tématem pro RSK a PS byla příprava plánovacího období 2021+ EU, včetně přípravy
strategie ITI zejména Pražské metropolitní oblasti. V této oblasti spolupracovala RSK úzce s interní PS
Strategie Středočeského kraje.

2.2 Pracovní skupiny
V roce 2019 probíhala jednání pěti pracovních skupin. Pracovní skupina Věda a výzkum nebyla v roce
2019 aktivní.

2.2.1 Pracovní skupina Cestovní ruch
Náplní činnosti PS Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního
ruchu ve Středočeském kraji a problematika destinačního managementu v kraji. V souvislosti s
Národním programem podpory cestovního ruchu v regionech také pracovní skupina hodnotí žádosti o
podporu z hlediska souladu se strategickými dokumenty kraje.
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V roce 2019 proběhla 2 jednání PS Cestovní ruch.
Jednání PS se týkala problematiky certifikace organizací destinačního managementu, hodnocení
efektivity a podmínek Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, propagace
rekreační cyklistiky, podpory oblastních destinačních managementů, činnosti Středočeské centrály
cestovního ruchu a informací o přípravě plánovacího období EU 2021+. V rámci společného jednání PS
Cestovní ruch a PS Venkov bylo řešeno téma venkovského cestovního ruchu.

2.2.2 Pracovní skupina Infrastruktura
Náplň činnosti PS Infrastruktura je účast na aktualizaci Regionálního akčního plánu nejen v oblasti
dopravy, ale i dalších témat, jako např. odpadové hospodářství, problematika energetického
managementu, cirkulární ekonomiky, internetové konektivity aj. PS rovněž shromažďuje podklady a
problematické okruhy z procesního hlediska, metodiky a projednává zaměření a alokace v oblastech
operačních programů (OP) a národních dotačních titulů (NDT). Ve vztahu k OP má pracovní skupina
získávat informace o absorpční kapacitě, získávat předpokládané záměry v rámci OP a mapovat
prioritní problémy, které nejsou kryté z dotací OP ani NDT.
V roce 2019 proběhly tři jednání pracovní skupiny, zaměřené na témata dopravy, ITI, Územní
energetické koncepci, energetiky, odpadového hospodářství atd. PS nepřijala žádné usnesení.

2.2.3 Pracovní skupina Venkov
Náplň činnosti PS Venkov tvoří diskuze dílčích témat souvisejících s venkovským prostorem (doprava,
kanalizace a čističky odpadních vod, regionální školství, venkovské památky apod.); identifikace
nejožehavějších problémů, se kterými se potýkají obce ve venkovském prostoru Středočeského kraje s
vazbou na financování z ESIF; navrhování řešení problémů a podnětů pro Středočeský kraj a Regionální
stálou konferenci; navrhování změn a doporučení, která se týkají Regionálního akčního plánu.
V roce 2019 proběhla 4 jednání PS Venkov. Předmětem jednání byla voda v krajině a zdroje pitné vody,
venkovský cestovní ruch (společné jednání s PS Cestovní ruch), řešení bytové situace, zajištění
veřejných služeb a aplikace smart přístupu na venkově v rámci projektu Chytrý venkov a jeho aplikace
ve Středočeském kraji. Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost 20142020.

2.2.4 Pracovní skupina Vzdělávání
2.2.4.1 Činnost pracovní skupiny
Náplní činnosti PS Vzdělávání je vytvoření Krajského akčního plánu (KAP), tj. plánu pro rozvoj
středního a vyššího odborného školství ve Středočeském kraji. KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky
nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a
podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP je zpracováván ve spolupráci s územními partnery a ve
spolupráci s odborným garantem KAP.
Činnost Pracovní skupiny Vzdělávání je od prosince 2015 realizována v rámci projektu Krajský
akční plán vzdělávání Středočeského kraje, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje – první verze (KAP I) byl schválen 18. ledna
2017 Regionální stálou konferencí a 24. února 2017 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
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Dne 17. července 2019 byl korespondenčním hlasování Regionální stálé konference schválen
dokument Evaluace Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje, který zhodnocuje plnění
KAP I od jeho schválení v únoru 2017 do konce roku 2018. Hodnocení je provedeno zapracováním
podaných žádostí o podporu jednotlivých škol, kraje, případně obcí a Místní akční skupiny (MAS) do
jednotlivých výzev. Zhodnotit uskutečňované úkoly podle Návrhu řešení KAP (Krajský akční plán),
včetně problémů obecné, systémové a legislativní povahy.
Od února 2019 probíhají práce na Krajském akčním plánu vzdělávání II (KAP II), který tematicky
navazuje na KAP I a vychází z provedené Analýzy potřeb území Středočeského kraje pro potřeby
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání1, Prioritizace potřeb na území Středočeského kraje a
Evaluace Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje. (KAP II byl schválen PS Vzdělávání a
RSK v březnu 2020).
Od 1. dubna 2018 probíhá realizace projektu Implementace krajského akčního plánu
Středočeského kraje, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a výší celkových
způsobilých výdajů 145 586 510,47 Kč. Na realizaci se podílí 20 partnerů s finančním příspěvkem a 28
spolupracujících partnerů. Hlavním cílem projektu je podpořit intervence naplánované v krajském
akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání na území Středočeského kraje.
Důraz je kladen na podporu pedagogických nebo vedoucích pracovníků škol, vzdělávání, mentoring,
síťování se zkušenějšími kolegy, zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání,
podnícení zájmu dětí a žáků o přírodovědné a technické vzdělání, spolupráce mezi MŠ (mateřská škola),
ZŠ, SŠ a VOŠ (vyšší odborná škola) v regionu včetně vazby na budoucí zaměstnavatele, podpora aktivit
vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky ohrožené školním neúspěchem.
2.2.4.2 Jednání pracovní skupiny v roce 2019
V roce 2019 proběhla dvě jednání pracovní skupiny a tři korespondenční hlasování. Na jednáních PS
bylo informováno o aktuálních činnostech v řešených v rámci projektu KAP, byla diskutována Analýza
potřeb škol v rámci území, řešena problematika aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury, Analýza
potřeb území Středočeského kraje pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, Evaluace
Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje a další.
V rámci korespondenčních hlasování došlo ke schválení dvou aktualizací Rámce pro podporu
investic, Konceptu Školské inkluzivní koncepce Středočeského kraje 2020–2023, Prioritizace potřeb na
území Středočeského kraje a aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury a pro integrované
nástroje CLLD.

2.2.5 Pracovní skupina Zdravotnictví a sociální věci
Činnost PS Zdravotnictví a sociální věci se sestává především diskuzí o prioritních problémech
na pomezí, kde se střetává sociální a zdravotní péče. Upozorňuje na hlavní obtíže a přináší cenné
podněty a zpětnou vazbu z praxe. PS rovněž shromažďuje podklady pro aktualizaci Regionálního
akčního plánu a mapuje absorpční kapacitu a bílá místa národních dotačních titulů a operačních
programů.
V roce 2019 proběhla dvě jednání pracovní skupiny. Skupina nepřijala žádná ustanovení. Při první

1

Analýza potřeb území popisuje regionální situaci demografického vývoje, vývoje trhu práce a situaci
ve vzdělávání. Na základě popsaných skutečností a řízených diskusí jsou pak určeny klíčové oblasti
podpory, konkrétní problémy, základní návrhy řešení a požadovaný stav oblastí.
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schůzi byl v hlasovaní jednomyslně zvolen předsedou pan Jakub Šlajs, vedoucí oddělení koncepce a
metodiky sociálních služeb, Krajského úřadu Středočeského kraje.

2.2.6 Pracovní skupina Věda a výzkum
V roce 2019 byla PS Věda a výzkum nečinná. Její činnost nahradily aktivity Středočeského inovačního
centra a Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje.

2.3 Komunikace s ŘO
Zástupci Středočeského kraje se zúčastnili v roce 2019 všech zasedání Národní stálé konference.
Informace z NSK byly následně dále šířeny v rámci RSK Středočeského kraje, pracovníkům relevantních
odborů, členům Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum, nově vzniklé krajské PS
Strategie, zaměřené na přípravu nového plánovacího období 2021+ apod.

2.4 Komunikace s MMR
Komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj probíhala pružně, především na pravidelných setkáních
sekretariátů RSK, která byla dobře organizována (regionálně doplněna i zajímavým programem
umožňující výměnu zkušeností mezi pracovníky RSK jednotlivých krajů). Sekretariátům RSK bylo vždy
umožněno navrhovat nová témata na program setkání. Oceňovaná je i komunikace s pracovníky MMR
Odboru regionální politiky, kteří vždy ochotně poskytovali sekretariátu konzultace, zejména v době
fluktuace pracovníků sekretariátu.
V roce 2019 probíhala setkání sekretariátů každý měsíc. Pracovníci sekretariátů byli seznamováni
s aktualitami v oblasti monitoringu a přípravy NSK, výzev OP URBACT, analyzování MAP OP VVV a
především sdílení praxe vedení sekretariátu RSK, jeho podoba a role v období 2021+. Neméně
důležitými tématem byly aktualizace a informace k Regionálnímu akčnímu plánu, Národnímu
investičnímu plánu a Národní strategie regenerace brownfieldů. V neposlední řadě bylo častým bodem
agendy vytvoření aplikace pro centrální sběr dat a mapování projektů a bílých míst.

2.5 Komunikace s územím
S územím bylo komunikováno především prostřednictvím Dotačního portálu RSK a e-mailovou
komunikací s informačními e-maily.
Další komunikační kanál představovaly uskutečněné semináře:
1. Seminář programů pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2019, včetně
finančních nástrojů kraje na podporu absorpční kapacity (89 účastníků)
2. Seminář Dotace na zateplení a úspory energie v bytových domech z IROP (20 účastníků)
3. Seminář k vyhlášeným dotačním programům Středočeského kraje – Fond včasné přípravy (92
účastníků)
4. Seminář „Odpad nebo surovina k využití“ (27 účastníků).
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3 Dobrá praxe
Dle názoru sekretariátu RSK spočívá dobrá praxe středočeské RSK především v kvalitě a využívání
Dotačního portálu RSK, který je hlavním informačním a propagačním nástrojem. Přínosná pro tvorbu
strategických dokumentů je i jeho provázanosti s webem středočeského KAP.
V roce 2019 nadále probíhala dobrá spolupráce s nositelem ITI Pražská metropolitní oblast –
Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, díky které byli potenciální žadatelé v území kvalitně
informováni i prostřednictvím Dotačního portálu RSK. Vedoucí sekretariátu RSK byl pravidelně zván
k účasti na jednáních Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum (poradní orgán
Zastupitelstva kraje), kde informoval o činnosti RSK.

4 Rizika činnosti RSK a naplňování rolí RSK
Název rizika

Popis rizika

Pravděpodobnost
(1-5)

Dopad
(1-5)

Významnost
(P * D)

Neúčast členů RSK
(především zástupců
kraje) na zasedáních a
jednáních pracovních
skupin

Dopadem rizika je nízká váha
této platformy a návazná nižší
účast ostatních členů RSK,
potažmo pracovních skupin.

4

4

16

Nízké zapojení členů
RSK do aktivit
sekretariátu
(mapování, RAP…)

Dopadem je špatné povědomí
o činnostech sekretariátu,
které může vést ke snížení
váhy této platformy a
následné nízké aktivity členů
RSK.

2

3

6

Nedostatečné šíření
informací členů RSK
do svého zájmového
území

Dopadem tohoto rizika je
snížená či špatná zpětná
vazba z území.

2

2

4

Neuspokojivá zpětná
vazba ŘO na
mapování a na
podněty RSK

Dopadem na špatnou zpětnou
vazbu na mapování je snížená
či špatná zpětná vazba
z území. Dopadem
neuspokojivé zpětné vazby na
podněty RSK je nízká váha
této platformy, následná
ztráta motivace členů RSK, na
kterou navazuje nižší účast
členů RSK na zasedání,
potažmo pracovních skupin.

3

4

12

8

Nedostatečná zpětná
vazba z území

Špatná zpětná vazba z území
ovlivňuje relevantnost údajů
v RAP a dat v rámci dalších
mapování potřeb.

3

4

12

5 Plán rozvoje fungování RSK
RSK nadále plánuje zachovat svou roli informační a propagační směrem do území. Vzhledem k velikosti
Středočeského kraje a vysokému počtu obcí je ideálním prostředkem portál RSK a informační e-maily.
Je potřeba zdůrazňovat nutnost šíření informací ze strany členů RSK a členů pracovních skupin do jejich
zájmového území. Sekretariát RSK se snaží neustále zlepšovat funkčnost Dotačního portálu. Zde vií RSK
i potenciál k dalšímu zlepšování.
RSK nadále bude své území informovat především prostřednictvím portálu RSK a e-mailové
komunikace a účelově zaměřených seminářů a workshopů.
V roce 2020 bude pokračovat aktivita zaměřená na revize činností pracovních skupin,
renominace členů PS za účelem aktivizace jejich činnosti.
Za účelem posílení role RSK při přípravě budoucí kohezní politiky po roce 2020 bude smluvně
posílen sekretariát RSK o externího experta pro tuto problematiku, bude pokračovat spolupráce s
krajskou Pracovní skupinou Strategie a promítnut postup přípravy na budoucí programové období do
strategických dokumentů kraje. Zvláštní pozornost bude věnována především novému pojetí
Regionálních akčních plánů Územní dimenze po roce 2020.

5.1 Plán aktivit pro navazující období 2020
-

-

-

Minimálně dvě zasedání Regionální stálé konference,
Jednání všech pěti pracovních skupin při RSK, snaha obnovit činnost PS Věda a výzkum ve
spolupráci se Středočeským inovačním centrem, zvýšení aktivity PS, např. sjednáním expertů
v dané tematické oblasti, renominací členů
Možné výjezdní zasedání pracovních skupin
Organizace seminářů na témata dotačních programů a titulů, SMART Česko, energetické
soběstačnosti obcí, odpadové hospodářství, zaměření nových operačních programů apod.
Zrealizovat zakázku na novou On-line databázi projektových záměrů v kraji a její propojení
s dalšími databázemi kraje a připravovanou centrální databází ze strany MMR, dále její
efektivní využívání při mapování pro potřeby Regionálního akčního plánu, Národního
investičního plánu, Akčního plánů SRR ČR 2021+ a akčních plánů Strategií Středočeského kraje.
Spolupráce s realizátory nových integrovaných nástrojů v kraji (ITI)
Stabilizace týmu sekretariátu RSK.
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