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název
datum
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účastníci

12. zasedání Národní stálé konference
28. 2. 2019
Kongresové centrum ČNB, Senovážné nám. 30, Praha 1
viz prezenční listina

Plenární zasedání
Datum zahájení: 28. 2. 2019
Čas zahájení: 10:00 (registrace 9:30)
Čas ukončení: 15:47
Bod 1 – Úvod
David Koppitz (předseda NSK, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR) přivítal členy
12. plenárního zasedání Národní stálé konference, konstatoval usnášeníschopnost, představil program jednání
a přítomné hosty.
Bod 2 – Aktuální stav v oblasti územní dimenze a integrovaných nástrojů
Martin Charvát (primátor města Pardubice, ITI Hradec Králové – Pardubice) shrnul dosavadní stav
implementace ITI a zmínil nařízení EK, které zdůrazňuje rozvoj měst prostřednictvím územních nástrojů
a povinnost vyčlenit na udržitelný rozvoj měst nejméně 6 % zdrojů z ERDF. Vyzdvihl, že 4. února 2019 vláda ČR
schválila architekturu budoucích OP a ministrům příslušných řídicích orgánů uložila zajistit odpovídající
promítnutí integrovaných nástrojů (IN) do budoucích OP. V souladu se vznikající SRR21+ jsou statutární města
připravena využít integrované nástroje pro 13 městských aglomerací (7 stávajících ITI + 6 současných IPRÚ).
Poděkoval za spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a náměstky a upozornil na nedostatečnou spolupráci
některých ministerstev. Požádal MV a MMR o zpřesnění legislativního ukotvení integrovaných nástrojů v
zákoně o obcích a zákoně o podpoře regionálního rozvoje. Dále informoval, že dojde k poklesu míry financování
IN z evropských zdrojů a požádal o aktivaci národních zdrojů.
Jiří Bouška (náměstek primátora Mladé Boleslavi, IPRÚ Mladá Boleslav) zmínil současný stav IPRÚ v Mladé
Boleslavi. Ve vztahu k budoucímu začlenění do ITI vyjádřil potřebu mít dostatek informací o budoucím
nastavení co nejdříve pro včasnou přípravu strategie. Vyjádřil přání, aby bylo v příštím období možné čerpat
i z OP ŽP.
Radana Leistner Kratochvílová (vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, MMR-ORP)
prezentovala předběžné výsledky naplňování územní dimenze pro Národní dokument k územní dimenzi.
V roce 2018 bylo vyhlášeno 151 výzev (43,6 mil. Kč), mezi lety 2014–2018 bylo vyhlášeno celkově 493 výzev
(476,5 mld. Kč). Od roku 2017 došlo k nárůstu registrovaných projektů o 162 mld. Kč, schválených projektů
o 110 mld. Kč, realizovaných a ukončených o 104 mld. Kč. Dále se bude zpracovávat procesní hodnocení
implementace územní dimenze. Byla nabídnuta možnost využít RSK pro distribuci informací do území,
uspořádání specifických seminářů a identifikaci bariér čerpání. Tato spolupráce byla využita např. v IROP pro
výzvu energetické úspory v bytových domech. Informovala také o nové implementační struktuře RE:START,
kdy došlo k 1. lednu 2019 k posílení role regionů. Na úrovni MMR byl zřízen národní výkonný tým, který bude
manažersky celý proces řídit. RE:START má skrze platformu Uhelné regiony v transformaci velkou podporu EK.
Pro podporu těchto regionů se na úrovni EK diskutuje o vzniku zvláštního fondu. Čeká se na schválení realokace
z programu OP PIK do IROP a OP ŽP. EK navštívila v únoru Moravskoslezský kraj. Další návštěva Karlovarského
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a Ústeckého kraje je plánovaná na květen 2019. V současnosti vrcholí příprava 3. Souhrnného akčního plánu,
který bude předložen vládě 31. 5. 2019.
Richard Nikischer (vedoucí oddělení regionálních agend a podpory obcí , MMR–ORP) shrnul informace
a aktuality ohledně implementace nástroje CLLD a intenzivní přípravě budoucí podoby tohoto nástroje.
Ke konci roku 2018 bylo vyhlášeno více než 2 000 výzev MAS (s celkovou alokací cca 12 mld. Kč), z toho necelých
1 800 jich je uzavřených. Zmínil nižší aktivitu ze strany několika MAS, ŘO jsou s nimi v intenzivním kontaktu
a podněcují je k činnosti. Informoval o problematice dodržování standardů MAS a jejich monitoringu. Ke konci
roku 2018 bylo realizováno 3 300 projektů s alokací cca 3,3 mld. Kč. Jednalo se převážně o menší projekty,
v průměru za 1 mil. Kč. Upozornil, že je nutné hodnotit a propagovat přidanou hodnotu nástroje CLLD, toto
hodnocení aktuálně probíhá v rámci mid-term evaluací realizace strategií CLLD. V červnu 2018 připravilo MMR
metodiku pro tuto evaluaci, kterou MAS využijí pro zlepšení svého fungování a pro zhodnocení, zda je strategie
CLLD pro území stále relevantní. Termín zpracování evaluací je 30. června 2019 (2 MAS již mají schválené
výstupy evaluace – evaluační zprávy). Vyzdvihl spolupráci s NS MAS, která vytvořila tým mentorů k evaluacím,
kteří po proškolení MMR-ORP dále školí přímo MAS v rámci jednotlivých krajů. Informoval o změnách strategií
a možnosti zahrnout do území MAS obce, které dosud nejsou do MAS zapojeny. Na základě změny strategie
a přidání článku 20 PRV bude možné podpořit také základní služby pro obnovu malých obcí ve venkovských
oblastech.
František Kubeš (p. z. ŘO regionální politiky MMR) prezentoval přehled čerpání za ITI. Celkově je pro nositele
ITI alokováno 31 mld. Kč, rozděleno je již přes 20 mld. Kč u více jak 1 tis. projektů. Ukončených je
151 projektů za více jak 2,2 mld. Kč (většina v rámci IROP). V rámci IPRÚ činí celková alokace 7,7 mld. Kč, kladná
vyjádření Řídicích výboru má 200 projektů, ukončených je 62 projektů (dominuje IROP). Také informoval o midterm-evaluaci, jejíž cílem je zhodnotit funkčnost a efektivnost nastavení interních procesů nositele
a vyhodnotit relevanci a naplnění cílů realizace integrované strategie. Součástí budou také příklady dobré
praxe dle definovaných témat. Termín zpracování je 30. června 2019. Zahájena je také procesní evaluace
na úrovni MMR. Na závěr poděkoval za spolupráci v rámci mini-týmů k evaluacím, kde byli přítomni zástupci
ITI a IPRÚ.
3. Bod – kontrola usnesení
František Kubeš (MMR) informoval o plnění usnesení přijatých na 11. zasedání NSK v Karlových Varech.
4. bod - změna Statutu NSK, RSK
David Koppitz (MMR) představil změnu statutu NSK a RSK. V rámci změny statutu NSK je navržena funkce
prvního místopředsedy – náměstka pro řízení sekce národních a evropských programů a druhého
místopředsedy – ředitele odboru regionální politiky. Dále podal informace o návrhu na rozšíření působností
RSK, které se týkají strukturálně postižených krajů. Změna statutu RSK spočívá v rozšíření působnosti a role RSK
díky změně implementační struktury programu RE:START a platformě pro Uhelné regiony v regionech.
NSK schválila usnesení 1/2019 I. NSK schvaluje aktualizaci statutu NSK, ukládá sekretariátu NSK předložit Statut
ministryni pro místní rozvoj k podpisu a informovat členy NSK o jeho vydání rozhodnutím ministryně, bere na
vědomí změnu statutu RSK.
5. Bod - Příprava SRR
David Koppitz (MMR) shrnul průběh přípravy Strategie regionální rozvoje 2021+ a její význam, poděkoval za
spolupráci a uvedl, že na 13. zasedání NSK bude předložena finální verze SRR. Avizoval, že ještě bude probíhat
diskuze o indikátorech SRR.
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Štěpán Nosek (MMR-ORP) představil základní principy SRR a uvedl sedm klíčových bodů, které by měla
implementace strategie přinést. Základním cílem je zajistit regionům zacílenou podporu a podpořit zohlednění
územní dimenze v rámci sektorových politik. MMR chce dále rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních
regionů, posilovat spolupráci aktérů v území (ve smyslu spolupráce veřejného, soukromého i neziskového
sektoru), zlepšovat koordinaci a provazbu mezi strategickým a územním plánování, podporovat chytrá řešení
napříč územími (ve smyslu aktivit SMART city/SMART village/SMART region) a zlepšovat práci s daty
a prognózami v oblasti regionálního rozvoje pro monitoring regionálních rozdílů.
Dále představil strukturu dokumentu a změny, ke kterým došlo v posledních měsících včetně změn
v geografickém vymezení strategických cílů. Ostrava byla zařazena do kategorie metropolitních území, což
následně vyústilo v doplnění výčtu hospodářsky a sociálně ohrožených území (správní obvod ORP Ostrava byl
nahrazen jinými správními obvody ORP). Představil základní vizi a strukturu strategických cílů a jejich zaměření.
Metropolitní území a aglomerace budou konkrétně vymezeny podle dat mobilních operátorů. Aktuální výčet
regionálních center bude dále rozšířen o regionální centra nižšího řádu, a to v úzké spolupráci s kraji.
U hospodářsky a sociálně ohrožených území se předpokládá pro účely akčních plánů SRR vytvoření jejich vnitřní
typologie, neboť se jedná o vnitřně velmi heterogenní skupinu.
Implementační část má stanoveno deset zásad (principů). Mezi stěžejní patří zásada územní dimenze, a to ve
smyslu zakomponování potřeb regionů do jednotlivých sektorových politik. Zdůraznil také zásadu měřitelnosti
– aktuálně se dokončují práce na indikátorové soustavě, přičemž bude definováno 10–12 hlavních indikátorů,
u nichž budou stanoveny i cílové hodnoty.
V závěru shrnul harmonogram budoucích prací. V průběhu března 2019 bude dokument finalizován včetně
indikátorové soustavy a předložen postupně do vnitřního připomínkového řízení a následně do mezirezortního
připomínkového řízení. V dubnu bude zahájen proces SEA. Na konci května bude finální verze SRR představena
na 13. jednání NSK a v červnu bude materiál předložen vládě ČR ke schválení.
Michael Otta (RSK LBK) položil dotaz, zda bude rozdělení regionálních center na centra vyššího
a nižšího řádu a vnitřní typologizace hospodářsky a sociálně ohrožených území spojenou diferenciací opatření
promítnuto ve vztahu k budoucím RAP? Zeptal se na vícezdrojové financování aktivit SRR, na kterém by se měly
podílet i kraje. Bude využit stejný princip, který je v současnosti využíván při podpoře cestovního ruchu?
Štěpán Nosek (MMR) uvedl, že opatření pro hospodářsky a sociálně ohrožená území jsou relevantní
pro všechny takto vymezené ORP, může se lišit míra intenzity problému. Při přípravě akčního plánu
SRR se mohou přidat specifické aktivity relevantní jen pro menší část tohoto území. Vnitřní
typologizace by neměla ovlivnit RAP.
David Koppitz (MMR) uvedl, že je očekáván útlum evropských prostředků, proto bude nezbytné hledat
vícezdrojové financí jako např. v cestovním ruchu nebo pro relevantní oblasti využívat finanční
nástroje. Stěžejní bude vytvořit silnější synergie financování ve všech typech území. Finanční model by
měl být i součástí akčního plánu, kde bude míra kofinancování z úrovně státu, regionu, obce, případně
participace další zdrojů.
Petr Osvald (ITI Plzeň) se zeptal, proč není Plzeň dle SRR metropolí, i když je dle metodiky Eurocities
za metropoli považovaná. Po přidání Ostravy mezi metropole jsou dvě metropolitní oblasti na Moravě a pouze
jedna v Česku. Zajímal se o metodiku, kterou byly metropole určeny.
David Koppitz (MMR) odpověděl, že metodika i vymezování byly diskutovány velmi intenzivně. Po
diskusích a urgencích ze strany Ostravy byla otevřena diskuse a po hluboké analýze a přepracování bylo
připuštěno, že Ostrava v některých oblastech naplňuje znaky metropole. Opatření navrhovaná pro
aglomerace jsou relevantní a vhodná pro plzeňskou aglomeraci.
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Petr Osvald (ITI Plzeň) odpověděl, že Plzeň respektovala vymezení SRR, dokud byly dvě aglomerace
Praha a Brno. Po přidání Ostravy je vymezení nevyvážené a měla by být respektována metodika
Eurocities.
Jiří Hudec (ITI Ostrava) nastínil situaci Ostravy, která tvoří společně s Prahou a Brnem významný
trojúhelník. Při vyjednávání s MMR argumentaci podpořili daty týkajícími se dopravy a vymezení
funkčního území. Uvedl také významnou vazbu na okolní metropole v Polsku a na Slovensku.
David Koppitz (MMR) připojil nutnost relevantnosti typových opatření pro konkrétní oblasti. MMR
bylo ujištěno, že se Ostrava za posledních pár let kvalitativně posunula a opatření pro metropole jsou
pro ni relevantní.
Jiří Krist (NS MAS) poděkoval za kultivovaný průběh přípravy strategie regionálního rozvoje. Výsledek je
relevantní i pro menší obce. Vznesl několik doporučení. NS MAS neakceptuje stanovení velikosti regionálního
centra na 15 tis. obyvatel. V periferních oblastech jsou centra menší, přesto jsou významnými centry pro svá
zázemí. Navrhl, že vhodnější by bylo využít existující síť ORP. Podpořil návrh existence regionálních manažerů
regionální rozvoje s kompetencí za konkrétní region.
David Sláma (MV) není plánováno zrušení ORP. Dne 4. února 2019 vláda schválila nový zákon
o územně-správním členění státu, v němž je úroveň ORP popsána jako základ územně-správního
členění státu.
Štěpán Nosek (MMR) v rámci vymezování regionálních center probíhala debata s MV i NS MAS. To
bylo impulsem pro rozšíření o centra nižšího řádu. Při vymezování se vycházelo z Analýzy sídelní
struktury, kterou si nechal vypracovat odbor územního plánování MMR, která počítá s vymezením
center nižšího řádu ve velikosti 5–15 tis. obyvatel. Při vymezování center nižšího řádu je počítáno se
spoluprací krajů.
Jiří Bouška (IPRÚ Mladá Boleslav) Co SRR znamená pro budoucí ITI Mladá Boleslav?
David Koppitz (MMR) odpověděl, že MMR v nejbližších dnech vypíše zadání pro přesné vymezení
aglomerací. Na základě relevantních dat se vyjasní situace Mladé Boleslavi a otevře se diskuse, které
integrované nástroje budou pro Mladou Boleslav nejvhodnější.
Karolína Koubová (IPRÚ Jihlava) se zeptala, kdy je termín pro vymezení aglomerací?
David Koppitz (MMR) potvrdil termín červen 2019.
Tomáš Chmela (SMS ČR) zeptal se, zda je definitivní vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených území
na úrovni ORP. ORP jsou často vnitřně velmi diferenciovaná, preferoval by vymezení na úrovni obcí. Vymezení
na úrovni ORP diskvalifikuje velkou část území. Jako kompromis navrhl využití obcí 2. řádu.
Štěpán Nosek (MMR) vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených území probíhalo dlouhou dobu.
Indikátory byly diskutovány s kraji na základě jejich zkušenosti s vymezením podobných oblastí.
Z národní úrovně není vhodné sledovat nižší úroveň, proto v rámci procesu tvorby SRR došlo ke shodě
na úrovni ORP. Zpřesnění na nižší úroveň je vhodné v rámci krajských strategií.
David Koppitz (MMR) uvedl, že vymezení bylo velmi důkladně projednáváno. Potvrdil, že stát se musí
zaměřit na území, která jsou ohrožena a sama si nepomůžou. S aktéry, zapojenými do tvorby SRR, došlo
ke shodě na metodice, kritériích pro vymezení a využití úrovně ORP. Česká republika heterogenní je,
ale pro účely podpor nelze využívat nejnižších řádů. Je připraven diskutovat, ale MMR nechce
odstupovat od celého konceptu, který se dlouho projednává.
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Michael Otta (RSK LBK) potvrdil, že mapa je známá dlouho a dlouho byla projednávaná. Řešení je
kompromisem, i když každý kraj měl své výhrady.
Radka Soukupová (Agentura pro soc. začleňování) souhlasila, že současný model je kompromisem,
ani vymezení sociálně vyloučených lokalit není totožné s ORP. Ale debata by měla být na úrovni RSK
a regionálních akčních plánů. Nabídla krajům expertní podporu při řešení problematiky SVL. Ne vždy
totiž úbytek obyvatel vhodně identifikuje problém, protože může být kompenzován přírůstkem jiných
obyvatel.
David Koppitz (MMR) uvedl praktickou ukázku dotačního titulu MMR Demolice v SVL, kdy MMR
reagovalo na migraci problému u SVL. Proto byl rozšířen na správní obvod ORP.
Jan Návara (RSK JČK) dle harmonogramu by SRR měla být v březnu předložena do MPŘ, ale některé otazníky
se stále vyjasňují. Jsou ještě plánovány územní a tematické pracovní skupiny k SRR? Dále uvedl, že v rámci
vypořádání připomínek nejsou vypořádané připomínky z Jihočeského kraje.
David Koppitz (MMR) ujistil p. Návaru, že vypořádání připomínek Jihočeského kraje bude ověřeno.
MMR pravděpodobně svolá PS SRR, která je průmětem všech partnerů, v rámci níž by byly dořešeny
sporné body.
Michael Otta (RSK LBK) vrátil se ke svému dotazu na sdružování finančních prostředků pro financování aktivit
SRR. Mohou existovat témata, které nejsou podporována všemi kraji, např. brownfieldy nebo venkovské
prodejny. Kraje by v budoucnu mohly být pod tlakem starostů, pokud by některé aktivity nechtěla samospráva
kraje spolufinancovat. Procentuální výše podpory jednotlivých subjektů by byla řešena až v rámci akčních plánů
SRR?
David Koppitz (MMR) potvrdil, že v SRR budou uvedeny modely finanční spolupráce. V akčních plánech
budou nastaveny konkrétní modely financování pro jednotlivé aktivity. Akční plány budou tvořeny také
ve spolupráci.
David Koppitz (MMR) NSK schválila usnesení 2/2019 I. bere na vědomí stav přípravy Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+
6. bod - Příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020
David Koppitz (MMR) zahájil odpolední blok obsahující příspěvky na téma budoucí podoby kohezní politiky
po roce 2020, informace o vyjednávání územní dimenze a představení pozice územních partnerů.
Klára Droznová (p. z. ŘO řízení a koordinace fondů EU MMR) představila základní stavební kameny přípravy
období 2021+. Pro přípravu koncepce Dohody o partnerství a OP jsou zohledněny zkušenosti, legislativa EU
i ČR, analýzy, evaluace i dalšími vstupy. Připomenula, že ČR vypracovala rámcovou pozici k návrhům nařízení
popisující priority a pozici ČR pro vyjednávání. Projednávání těchto legislativních balíčků bylo zahájeno během
bulharského předsednictví EU. Rakouské předsednictví se v návaznosti zaměřilo na bloky: 1 – Strategický
přístup a programování, 2 – Podmínky pro způsobilost a výkonnostní rámec a 5 – Řízení a kontrola. Výsledkem
série vyjednávání je uzavření bloků 1 a 5. Za rumunského předsednictví došlo k uzavření bloku č. 2.
Mezi hlavní výsledky jednání patří programování na celých 7 let, větší možnost přesunu prostředků mezi
prioritami v rámci programu, prodloužení lhůty pro dokončení prvního kola výběru strategií MAS
podporovaných z více než jednoho fondu, jednotná pravidla pro CLLD, podmínky pro způsobilost a výkonnostní
rámec a návrh nařízení o EFRR a fondu soudržnosti, možnost přeprogramování OP pouze v případě, že nedojde
ke splnění cílů. V balíčku EFRR a FS došlo k přidání multimodální městské mobility, rozšíření podmínek
poskytnutí podpory pro velké podniky, rozšíření podpory v oblasti výzkumu a inovací, podpora investic využití
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zemního plynu. Pro politiku soudržnosti je zásadní víceletý finanční rámec (VFR) a pro dokončení vyjednávání
o legislativě politiky soudržnosti je nutné nalézt shodu nad všemi tématy. Otevřené zůstává klíčové téma
tematické koncentrace.
Na národní úrovni je připravována Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po r. 2020 (NKR), Dohoda
o partnerství 2021–2017 (DoP), Architektura operačních programů a koncepce jednotného národního rámce
(JNR). Návrhová část NKR včetně návrhu implementační struktury byla schválena vládou 4. 2. 2019. Představila
návrhy operačních programů na období 2021–2027.
V rámci přípravy schématu metodického prostředí 2021–2027 je snaha o zajištění účinného, efektivního,
transparentního systému podpory; zahrnutí prvků potřebných pro DoP a OP; revidování a zachování funkčních
prvků; využití stávajících mechanismů a nástrojů a nezavádění nových prvků a využití zpětné vazby z veřejných
konzultací, bilaterálních jednání i vlastních analýz. Vláda ČR ve svém usnesení k NKR ukládá ŘO do 31. 1. 2020
předložit na MMR návrhy OP a MMR do 31. 3. 2020 předložit Vládě ČR návrhy OP a DoP.
František Kubeš (MMR) představil budoucí podobu územní dimenze, která byla představena mj. na první
pracovní skupině k DoP 26. 2. 2019. Hlavními způsoby naplňování územní dimenze budou integrované nástroje
(IN), které budou v příštím programovém období realizovány prostřednictvím ITI a CLLD, zacílených výzev,
bonifikací a u relevantních témat regionálními akčními plány. Cílem je skutečná realizace územní dimenze
s důrazem na prioritizaci z pohledu daného území. U ITI se očekává nižší počet strategických projektů. ITI je
jediným způsobem, jak bude ČR naplňovat 6 % ERDF na udržitelný rozvoj měst. MMR vytvoří Metodický pokyn
pro využití integrovaných nástrojů. Na úrovni měst nebudou zřizovány zprostředkující subjekty. Nově
vytvářené strategie budou zahrnovat intervence z ESIF i dalších zdrojů a předpokládáme i využití akčního plánu
pro realizaci strategií. Snažíme se o zjednodušení hodnocení, na němž se budou podílet města. K CLLD probíhají
jednání pracovní skupiny pro CLLD. V maximální míře chceme navázat na stávající období, zachováno zůstane
pravidlo o populační velikosti a organizační struktura MAS, bude kladen důkaz na animaci území a na
zjednodušení a zpřehlednění strategií CLLD.
David Koppitz (MMR) NSK schválila usnesení 3/2019 I. bere na vědomí stav přípravy politiky soudržnosti po
roce 2020.
7. bod – Vystoupení územních partnerů k budoucí politice soudržnosti
Jan Florian (NS MAS) představil přípravu územních partnerů (ÚP) na budoucí politiku soudržnosti. Vstupem do
debat jsou poziční dokumenty jednotlivých spolupracujících organizací. Debaty o budoucí podobě územní
dimenze a IN probíhají již od začátku roku 2018. Probíhají jednání ohledně tematického vymezení ITI, CLLD
i budoucích RAP, přičemž je důležité využití potenciálu IN k lepšímu zacílení a návaznosti projektů. Tato
problematika byla diskutována se zástupci ŘO IROP a bude představena i dalším ŘO. Důležitá je i provázanost
se SRR 21+, která ale nemůže být striktně limitující. Územní partneři požadují zjednodušení struktury strategií
a brzký výběr nositelů strategií, ideálně ještě před spuštěním nového období. Je důležité předejít zpoždění
ve schvalování strategií. V rámci CLLD preferujeme zachování pokrytí venkova v obcích do 25 tis. obyvatel při
zachování stávající velikosti MAS. Preferujeme využití kapacit MAS pro animaci v území, větší využití potenciálu
mezisektorového partnerství, zjednodušení strategií a včasný výběr nositelů strategií. Důležité je zapojení CLLD
i do dalších OP, např. budoucího OP PIK. U ITI podporujeme multifondovost a zapojení co nejvíce OP.
Preferujeme alokování více než 6 % pro udržitelný městský rozvoj nejen z ERDF, ale i z dalších fondů jako je FS
a ESF+. Podporujeme budoucí využití ITI pro 13 městských aglomerací na rámci současného ITI i IPRÚ. Navrhl
využití RAP jako nástroj za území krajů, nikoliv pouze pro kraje jako instituce. RAP se budou vztahovat pouze
k fondům EU v podobě „finančních obálek“ pro kraje dle dohodnutého klíče (předpoklad vysokého stupně
připravenosti projektů) a měly by obsahovat podíl naplňování SRR dle tématu a cílů SRR. Řídicím/koordinačním
subjektem RAP by mělo být partnerství na úrovni kraje (předpokládá se RSK). RAP by měl obsahovat kromě
samotného seznamu projektů i indikátory a informace o čerpání v letech. Do vyhlašovaných výzev by byly
předkládány pouze projekty v souladu s RAP. Mezi doporučení ÚP pro další postup v přípravě politiky
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soudržnosti patří i nadále využívat principu partnerství, maximální využití potenciálu IN, navázat na dosavadní
fungující řešení a eliminovat nebo napravit ta nefunkční a jasně stanovená prioritizace, více strategického
plánování a méně soutěžení.
Miroslav Janovský (ITI Hradec Králové – Pardubice) požádal o reakci jednotlivých ŘO k věci
implementace ITI v dalším programovém období a MMR o vyjádření k zapojování do debaty o budoucí
implementaci ITI s ŘO. Uvedl, že spolupráce s IROP je v této věci nadstandardní.
Petr Osvald (ITI Plzeň) jako problematickou vidí tematickou koncentraci v souvislosti s tématy Smart
City. Ve Zprávě o České republice 2019 od EK je velký důraz na inovace i v přechodových regionech. Jak
bude koordinována problematika SMART a jak ji budou zohledňovat jednotlivé ŘO?
Jiří Krist (KS MAS MK) poděkoval za přípravu setkání územních partnerů v Lobči. Zmínil, že oproti
přípravě minulého programového období máme nyní časový náskok, který je potřeba efektivně využít.
Nyní je třeba diskutovat, jak udělat projekty chytřejší a více územně a sektorově integrovanější.
Budoucí projekty jsou komplikované, připravují se déle a jejich přípravu je třeba proto zahájit již
v letech 2020 a 2021.
Radka Vladyková (SMO ČR) zmínila časté dotazy zastupitelů, v jakých oblastech mají připravovat
projekty pro financování v příštím programovém období. Upozornila, že tvrdé investiční projekty
vyžadují přípravu v řádu let.
Michael Otta (RSK LBK) apeloval na zohlednění problematiky zdravotnických záchranných služeb
v NKR. V rámci Libereckého kraje se vytváří analytický klíč pro RAP, zahrnuta budou i témata školství
a sociálních věcí. Požádal zástupce MPSV a MŠMT o schůzku k této problematice.
David Koppitz (MMR) poděkoval za dotazy a poprosil ŘO, aby zodpověděly, jak budou z hlediska OP
využity RAP a IN. Pro MMR je tématika SMART prioritou, kterou zohledňuje v SRR. MMR nově také
aktualizovalo metodiku SMART CITIES. ITI může přispívat k jejímu naplňování, tzn. i naplňování
politických cílů 1 a 2. MMR může pomoci s facilitací schůzek zástupců IN a ŘO. Všichni partneři by měli
mít o vyjednávání stejné informace. Doporučil obcím a krajům, aby projekty začaly chystat již nyní.
Klára Droznová (MMR) uvedla, že v současnosti se vyjednává legislativa a není možné říci, v jakých
oblastech chystat projekty. Byla zřízena PS pro přípravu OP a DoP a s ŘO se snaží zapracovávat
informace z jednání. Návrh OP bude v lednu 2020, ale průběžný posun ze strany ŘO bude znám již
v tomto roce. Podnět k integrovanému záchrannému systému předá.
David Koppitz (MMR) NSK schválila usnesení 4/2019 – I. bere na vědomí doporučení územních partnerů pro
další postup přípravy budoucí politiky soudržnosti
Petr Šašinka (ITI Brno) se zeptal ŘO, jak budou v budoucích IN zohledněny národní dotační tituly.
David Koppitz (MMR): reagoval, že součástí pléna nejsou relevantní osoby, které by mohly za rezorty
toto zodpovědět. MMR považuje téma národních dotačních titulů stejně důležité jako nastavení
evropského financování. Problematiku vícezdrojového financování, tedy možné kombinace EU,
státního rozpočtu, místních a soukromých zdrojů, lze podrobněji probrat na zasedání příští NSK.
Bod 8 – Vystoupení řídicích orgánů
Zdeněk Semorád (nám. pro říz. sekce evropských programů MMR) informoval o plnění pravidla N+3
a milníkových indikátorů v IROP, zůstane 6 % bonus, dále o vyhlášených posledních výzvách integrovaných
nástrojů. Jedna z posledních je výzva na snižování energetické náročnosti bytových domů. Zmínil přesun
finančních prostředků z OP PIK do IROP v alokaci 5,2 mld. Kč, čeká se již jen na schválení Evropské komise –
jedná se o projekty na nízkoemisní vozidla, návaznou péči ve zdravotnictví a infrastrukturu základních škol.
Shrnul informace o vyhlášení nové výzvy pro uhelné regiony na téma nízkoemisních vozidel ve výši 1,8 mld. Kč
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a o čerpání financí u projektů integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ a CLLD). Na konci roku by mělo být proplaceno
41 % alokací u ITI a IPRÚ, v současnosti jsou v realizaci v ITI projekty ve výši 43 % alokace a v IPRÚ ve výši 34,7
%. U neaktivních MAS došlo ke krácení alokací.
Rostislav Mazal (IROP) informoval o setkání přípravného výboru pro IROP. Upozornil, že při pravidlu N+2 bude
nutné mít připravenou absorpční kapacitu, IROP2 bude navazovat především na oblasti, které v současném
IROP byly a osvědčily se. Je počítáno s využitím IN také v příštím období. Nová témata jako revitalizace
brownfields nebo revitalizace veřejných prostor budou potřebovat větší přípravu.
Miroslav Janovský (ITI Hradec Králové – Pardubice) zmínil, že města mají v polovině letošního roku
aktualizovat analytické podklady strategií a ujasnit si priority pro další strategie ITI. Zeptal se, zda se
s těmito výstupy bude pracovat při nastavení OP?
Rostislav Mazal (IROP) potvrdil, že pro diskusi s EK je potřeba mít konkrétní analytické podklady
potvrzující, že v území existují integrované a strategické projekty. Strategie k tomuto budou využity.
Marek Kupsa (OP TP) informoval, že OP TP čerpá bezproblémově. K 1. 3. 2019 začne platit nová výzva, která
reaguje na změnu implementační struktury RESTART. Potvrdil záměr, aby budoucí OPTP bylo podobné jako
současné. Nově by se z OP TP měly financovat MAS. Prioritou je v maximální míře využít zjednodušených
metod vykazování.
Josef Tabery (PRV) informoval o stavu implementace v rámci nástroje CLLD. V důsledku nejnovější aktualizace
pravidel MAS bude možné nově podpořit témata jako veřejná prostranství, kulturní a spolková zařízení,
obchody, kulturní památky. Ve vztahu k dalšímu programovému období probíhá příprava analytické části a jsou
navrhovány první intervence. I když je PRV mimo DoP, chtějí intenzivně jednat o IN.
Helena Barbořáková (OP VVV) představila přípravu 3. revize programu, která má dopad na monitorovací
indikátory a naplňování výzev IN. V rámci OP VVV se plánují vyhlásit dvě velké výzvy – implementace krajských
akčních plánů na podzim 2019 a šablony pro regionální školství v roce 2020. V budoucím programovém období
se předpokládá kontinuita témat a soulad se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+ a tématy jako podpora
inkluze nebo zvyšování kvality vzdělávání. V oblasti výzkumu bude podpora nejvíce směřovat do oblasti
předaplikačního a aplikačního výzkumu a bude možné podpořit pouze projekty v souladu s RIS3 strategií.
Uvedla, že se plánuje zachování krajských a místních akčních plánů vzdělávání, které se v současném období
osvědčily. První jednání o budoucím nastavení OP proběhne zhruba na přelomu dubna a května.
Miroslav Janovský (ITI Hradec Králové – Pardubice) poděkoval za jednání MŠMT a ITI a požádal
o deklarování současného postoje k implementaci ITI v novém programovém jednání.
Helena Barbořáková (OP VVV) uvedla, že ze svého mandátu může potvrdit pouze, že k tomuto bude
otevřena diskuse. Důležité je, co EK podpoří. V Country reportu je nově uvedeno např. polytechnické
střední vzdělávání ve vazbě na IROP.
Jiří Kinský (OP Z) informoval o schválení 2. revize OP Z. Výkonnostní rezerva OP Z je rozpuštěná a milníky
splněny. V čerpání IN OP Z zaostává, v současnosti jsou v rámci IN čerpána jen 3 %. Příjem žádostí do výzev pro
ITI a IPRÚ bude ukončen 28. 6. 2019, prodloužení není plánováno. U CLLD došlo k úpravě aktivit v oblasti
sociální podnikání, nově lze podpořit i rozšíření stávajících aktivit sociálního podnikání. Dále byla navýšena
alokace u aktivit pro sociální vyloučení a vyhlášena výzva Housing First na bydlení s intenzivní podporou
v alokaci 150 mil. Kč. V programovém období 21+ se plánují obdobná témata, jako v současném OP Z.
Nepředpokládá se podpora oblasti veřejné správy. Byli osloveni partneři včetně územních se žádostí
o nominaci do platformy pro přípravu nového OP, která se poprvé setká 6. března. Jsou otevřeni k diskusi
o budoucnosti ITI.
Michal Ulrich (OPD) informoval o plnění OP D a upozornil, že některé aglomerace málo čerpají alokované
prostředky. Uvedl, že z úspor minulých výzev plánují navýšit alokace současných výzev pro všechny
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aglomerace. Zároveň zmínil, že neplánují prodlužování stávajících výzev, ani vyhlášení nových. MD také zahájilo
diskuse o budoucím období zatím na úrovni rezortu, na podzim 2018 proběhla debata s městy. Zachována by
měla být témata – infrastruktura městské drážní dopravy a telematika pro řízení silničního provozu ve městech.
Zdůraznil, že bude kladen větší důraz na koncepční přípravu projektů. Platformu chtějí svolat v nejbližší době.
K národním dotačním titulům nemá mandát se vyjadřovat.
Miroslav Janovský (ITI Hradec Králové – Pardubice) za ITI apeloval za prodloužení výzev OP D, mají
ve strategiích alokované prostředky do roku 2022 a v tomto období také chtějí projekty realizovat.
Chtěli by k tomuto na MD svolat politické jednání.
David Koppitz (MMR) poprosil o případné datum schůzky, MMR by se rádo účastnilo.
Jiří Petřivalský (OP ŽP) informoval o uskutečnění dvou realokací ve prospěch OP ŽP – 2 mld. Kč z IROP na
kotlíkové dotace, energetické úspory a technickou pomoc a 1 mld. Kč z OP PIK na téma ovzduší v uhelných
regionech. OP je v dobré kondici, N+3 splněno, věcné indikátory většinově splněny ve prospěch výkonnostní
rezervy. V některých oblastech už je vyčerpáno – vodohospodářská infrastruktura, staré ekologické zátěže, PO2
zlepšování kvality ovzduší. Aktuálně probíhá 29 výzev s alokací 14 mld. Kč, z toho 10 výzev zaměřených na IN
a 1 na kotlíkové dotace. Zmínil třetí výzvu na kotlíkové dotace, která byla v lednu 2019 vyhlášena v alokaci
3,125 mld. Kč. Nelze v ní podpořit nákup kotlů pro spalování uhlí, ani v případě kombinovaných kotlů.
Vyzdvihnul dobrou spolupráci s kraji v oblasti kotlíkových dotací, výměna 46 tis. kotlů za 5 mld. Kč. V případě
možnosti pokračovat s kotlíkovými dotacemi i v budoucím programovém období uvítá ŘO OPŽP navázání na
dosavadní úspěšnou spolupráci s kraji. Příprava programového období ještě není ve fázi, kdy by bylo možné
deklarovat, jak bude nový OP vypadat. MŽP jako ŘO bude usilovat o obdobné zaměření, jako tomu bylo
doposud – především téma vody, zlepšování ovzduší, ochrana přírody a krajiny, energetické úspory, staré
ekologické zátěže, oběhové hospodářství, nově snaha podpořit environmentální vzdělávání a osvětu. V první
polovině roku 2019 bude svolána platforma pro přípravu nového programového období, přizváni budou
regionální partneři. Také již proběhlo několik jednání s NS MAS, ITI mají také domluvenou schůzku na konci
března.
Michael Otta (RSK LBK) poděkoval za Liberecký kraj za posun vyhlášení kotlíkových dotací, pomohlo to
řešit souběh vyúčtování kotlíkových dotací 2. výzvy a vyhlašování 3. výzvy.
Oldřich Hnátek (OP PPR) informoval o jedné realokaci na rok 2019, v PO1 a PO2 nebyly splněny podmínky pro
výkonnostní rezervu, bude proveden přesun 7 mil. EUR do PO4. V ITI je v realizaci jeden projekt v hodnotě 324
mil. Kč. V roce 2019 jedna výzva v ITI na povrchovou hromadnou dopravu. Výhled nemůže sdělit, protože
v dalším programovém období OP nebude.
Jan Mýl (OP PIK) informoval o 6. revizi OP a realokaci ve prospěch uhelných regionů. N+3 splněno v termínu,
věcné milníky splněny. Finanční milníky jsou splněny v PO1 a PO2, naopak PO3 a PO4 zůstávají rizikové,
na úrovni rezortu jsou zpracovávány akční plány, jak dále postupovat v těchto dvou problematických
oblastech. ITI zatím nepřispívá k plnění OP PIK, vyhlašují se nové výzvy, začaly se vyhlašovat opakovací výzvy.
Celkový objem projektů v realizace je 1 mld. Kč z celkových 4 mld. Kč. Na lednové schůzce s nositeli ITI a MMR
bylo prezentováno, že výzvy nebudou potřetí vyhlašovány a prostředky budou převedeny do individuálních
výzev nebo do jiných oblastí. Přislíbil, že se bude vyjednávat budoucí podoba ITI, jednání budou zahájena
na přelomu března a dubna. Důležitá je představa o vnitřní architektuře nového OP související s druhým kolem
prioritizace, které by mělo nastat v nejbližších týdnech. Nutné vyjasnit si hraniční situace s MŠMT a MŽP.
Záměrem MPO zůstane podpora energetických úspor pro podnikatele, MŽP se zaměří na veřejný sektor. Byla
zahájena jednání s NS MAS, zde se budou inspirovat principem kotlíkových dotací. Uvedl možnost existence
investičních voucherů, na jejichž distribuci by se NS MAS podílela. U ITI je nutné prokázat absorpční kapacitu.
Kubičková (ITI Plzeň) poděkovala za rychlé vyřízení požadavku Plzeňského kraje. Jménem
zprostředkujícího subjektu a i jiných zprostředkujících subjektů apelovala, aby součinnost s OP byla
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i v rámci hodnocení projektů, kdy se zprostředkujícím subjektům nedostává relevantních odpovědí ani
pomoci ze strany ŘO. I přes převis projektových záměrů projekty nejsou úspěšné, hodnocení je
zdlouhavé, náročné, což brzdí čerpání. Prosí o větší součinnost.
Jan Mýl (OP PIK): ŘO je ochoten zopakovat školení hodnotitelů, ale nebudou odpovídat na konkrétní
dotazy, to je odpovědnost zprostředkujícího subjektu. Některá kritéria jsou velmi obtížná a nemají
v nich sami řešení – velké problémy jsou s EK v posuzováním statutu MSP. Je nutné politické rozhodnutí
ze strany EK.
David Koppitz (MMR) požádal o větší součinnost a lepší komunikaci mezi ŘO a zprostředkujícím
subjektem.
Miroslav Janovský (ITI Hradec Králové – Pardubice) zhodnotil dosavadní jednání s MPO, která byla
velmi komplikovaná. Vyzval ke konstruktivnímu vyjednávání za účasti MMR jako moderátora. Věří, že
úspěšné integrované projekty ukáží, že IN mají smysl.
Michael Otta (RSK LBK) uvedl, že náměstek Piecha na posledním setkání územních partnerů zmínil
v návaznosti na dobrou zkušenost s kotlíkovými dotacemi možnost, že by se podobného principu dalo
využít v tématech elektromobility a vysokorychlostním internetu v budoucím i stávajícím období. Jsou
k tomuto bližší informace?
Jan Mýl (OP PIK) uvedl, že je ve většině témat zamýšleno využít principu kotlíkových dotací až v příštím
období, v současném bylo diskutováno ve vztahu k vysokorychlostnímu internetu. Informace
k elektromobilitě nemá.
Zdeněk Semorád (MMR) upozornil na břemeno v plnění tematické koncentrace v budoucím
programovém období. Apeluje v kontextu k SRR a koncentrace inovací do velkých měst, aby spolupráce
velkých měst a MPO byla velmi intenzivní.
Jan Mýl (OP PIK) potvrdil problematiku tematické koncentrace a nutné rychlé přípravy projektů při
dodržení pravidla N+2. Vyjádřil obavu nad připraveností projektů pro další období. Dále upozornil na
problém duplicitních projektů předkládaných do výzev ITI a plošných výzev.

Bod 9 – Význam RIS3 strategie pro regionální inovační rozvoj v programovém období 2021–2027
Klára Slanařová (MPO, národní RIS3 manažerka) uvedla, že RIS3 na národních a regionálních úrovních budou
nadále stěžejními dokumenty pro čerpání finančních prostředků EU na podporu výzkumu, vývoje a inovačního
podnikání především pro budoucí OP VV a Konkurenceschopnost. V návrhu obecného nařízení jsou popsána
kritéria, která budou muset národní i krajské S3 strategie splňovat. Na národní úrovni se připravuje RIS3
strategie. Regionální annexy musejí vytvořit kraje a odevzdat nejpozději do konce června 2020. Národní RIS3
strategie se předkládá k 31. 12. 2020, již v září 2020 se zahajuje schvalovací proces. Zdůraznila nutnost, aby
regionální annex vycházel z aktuálních analytických podkladů, nelze využít analýzy z roku 2012. MPO dodá
metodiku. Lze čerpat prostředky z výzvy Smart Akcelerátor II. (OP VVV): https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c02-18-055-smart-akcelerator-ii.htm.
10. bod – Národní investiční plán (NIP)
David Koppitz (MMR) informoval o aktuálním stavu tvorby Národního investičního plánu. V současnosti
probíhá vývojová etapa spojená s přípravou organizačního a kapacitního zajištění celého modelu veřejného
investování, dále jsou připravována metodická pravidla výběru strategických projektů. Upozornil, že dokud
nebude celý model ukotven, nebude probíhat další sběr. Území by i tak mělo pracovat na výběru a prioritizaci
projektů. Zároveň probíhá příprava technického SW řešení pro sběr investic, které bude uživatelsky přehledné.
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Příští sběr projektů bude mít jasnější řád, využije se pro diskusi o nastavení OP, ale také pro tvorbu RAP,
identifikaci zacílení národních dotačních titulů nebo hluchá investiční místa.
Michael Otta (RSK LBK) zmínil, že se obce často ptají, zda je jejich projekt v NIP.
David Koppitz (MMR) poděkoval za spolupráci při sběru projektů. Projekty, které obce zaslaly skrze
RSK, v databázi jsou. Cílem bylo zmapovat investice na různých úrovních včetně nejmenších obcí, není
to ale stále investiční plán. Investiční plán bude mít reálnou vazbu na finanční prostředky a umožní
postoupit v přípravě těchto projektů a zainvestovat do jejich přípravy.
Bod - Různé, závěr
David Koppitz (MMR) poděkoval za účast a ukončil 12. zasedání Národní stále konference. Další jednání NSK
je plánováno na 30. a 31. května 2019 jako výjezdní.
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