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ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ 
Regionální stálé konference Ústeckého kraje 

konaného dne 18. 10. 2016 od 10:00 hod do 12:45 hod v zasedací místnosti č. 559 v 5. patře 
budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 v Ústí nad Labem 

 
 
Přítomní členové:                     dle prezenční listiny 
Přítomní stálí hosté:                 dle prezenční listiny 
Přítomní přizvaní hosté:          dle prezenční listiny 
Sekretariát RSK ÚK:               dle prezenční listiny 
 
Návrh programu:  
 

1) Zahájení, schválení programu 
 

2) Schválení nové nominace do RSK a pracovních skupin 
 

3) Nový Statut a Jednací řád RSK 
 

4) RSK – řídící skupina Strategie rozvoje ÚK do r. 2027 
 

5) Projekt - KAP 
 

6) Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského  
           a Karlovarského kraje 
 

7) Integrované nástroje  
 

8) Aktuální informace z MMR a sekretariátu Národní stálé konference 
 

9) Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 
 

10) Opatření k jednodušší a rychlejší administraci projektů – prezentace Centra pro        
regionální rozvoj 
 

11) Aktuální informace o realizaci projektů v ÚK 
 

12) Diskuze, různé 
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1.  Zahájení, schválení programu 
 
Zasedání zahájil a řídil 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, 
místopředseda RSK ÚK, omluvil z pracovních důvodů nepřítomnost hejtmana kraje Oldřicha 
Bubeníčka a přivítal přítomné členy, jejich náhradníky, stálé hosty a hosty. 
Zkonstatoval, že RSK ÚK je usnášeníschopná při počtu 12 přítomných členů z celkových 19. 
 
Přítomné seznámil s instalací nahrávacího zvukového zařízení v zasedací místnosti z důvodu 
potřeb sekretariátu RSK ÚK (zpracování autentického zápisu ze zasedání) a následné 
likvidace záznamu a vyzval je k vyjádření nesouhlasu. Nikdo z přítomných nevznesl námitku 
a tak použití nahrávacího zařízení bylo schváleno. 
 
Místopředseda RSK ÚK RSDr. Stanislav Rybák vyzval přítomné ke schválení programu 
zasedání. 
 
 
     Usnesení č. 1/10RSK /2016 
     Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání 
     schvaluje navržený program zasedání. 
 
 
 
2. Schválení nové nominace do RSK a pracovních skupin 
 
RSDr. Stanislav Rybák, místopředseda RSK ÚK, seznámil přítomné s novými nominacemi 
členů RSK ÚK a pracovních skupin.  
 

A) Nominace do RSK ÚK 
Od posledního zasedání RSK ÚK v únoru 2016 ke dni konání 10. zasedání RSK ÚK obdržel 
sekretariát RSK ÚK  žádost o změnu nominace za Josefa Zosera  

- Nový člen – Lenka Procházková – místostarostka obce Radovesice 
- Náhradník – Jaroslav Vlasák – starosta obce Koštice 

 
Na základě nového Statutu a Jednacího řádu je pracovní skupinou Cestovní ruch 
nominován 

- Nový člen – Ing. Jiří Válka za oblast cestovního ruchu, vedoucí oddělení cestovního 
ruchu 

- Náhradník – Luděk Jirman, ředitel Destinační agentury České středohoří 
 
a na základě oznámení a nové nominace za akademický sektor 
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- Náhradník – doc. Ing. Martin Novák, PhD., prorektor pro rozvoj a informační 
technologie za RNDr. Alenu Chvátalovou, prorektorku pro studium UJEP 

 
Aktualizovaný seznam členů Regionální stálé konference Ústeckého kraje je vyvěšen na 
webových stránkách www.rskuk.cz 
 
 
 
     Usnesení č. 2A/10RSK /2016 
     Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání 
     schvaluje nominaci nového člena Lenky Procházkové a jejího náhradníka Jaroslava 
     Vlasáka jako zástupce malých měst, nového člena za oblast cestovního ruchu Ing. Jiřího 
     Válku a jeho zástupce Luďka Jirmana a jako náhradníka za akademický sektor 
     doc. Ing. Martina Nováka, Ph.D.  

 
 
 

B) Nominace do Pracovních skupin 
Od posledního zasedání RSK ÚK v únoru 2016 ke dni konání 10. zasedání RSK ÚK došlo 
k novým nominacím členů do jednotlivých pracovních skupin. 
 
 
PS Zaměstnanost 

- Bc. Zdeněk Tarant – zástupce NNO, Škola obnovy života 
- Mgr. Hana Nováková – Magistrát města Chomutova (za Ing. Lenku Kynčilovou) 
- Ing. Petr Medáček – Severočeské sdružení obcí (SESO) 

 
PS Ekonomický rozvoj 

- Ing. Tomáš Siviček, PhD. – ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje 
- Ing. Josef Ryšavý -  MAS Vladař 
- Bc. Karel Tichý - analytik kanceláře zmocněnce vlády a manažer projektů – 

Hospodářská sociální rada Ústeckého kraje 
- Mgr. Hana Nováková – Magistrát města Chomutova  
- Lenka Procházková – Severočeské sdružení obcí (SESO) 

 
PS Infrastruktura 

- Bc. Zdeněk Tarant - zástupce NNO, Škola obnovy života 
- Ing. Radka Šplíchalová – zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR 
- Ing. Jaroslav Dubský - Severočeské sdružení obcí (SESO) 
- Ing. Kristýna Solničková, MBA - nová nominace za členku Mgr. Bc. Janu 

Chadimovou 



                               
                  REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE 
                                              CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000037 
 
 

 

4 
 

 
PS Cestovní ruch 

- Jaroslav Špička - Severočeské sdružení obcí (SESO) 
 
PS Vzdělávání 

- Mgr. Jan Kudra – Agentura pro sociální začleňování ÚV ČR (za Bc. Michala 
Kratochvíla) 

- Iveta Haragová – MŠ Podbořany za Mgr. Annu Jindrovou ze ZŠ Pastelka, o.p.s.  
- Ing. Varja Paučková – Česká školní inspekce, ředitelka ústeckého inspektorátu  

Aktualizovaný seznam členů pracovních skupin při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje je 
vyvěšen na webových stránkách www.rskuk.cz 

 
  Usnesení č. 2B/10RSK /2016 

Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání 
schvaluje navržené nominace členů do jednotlivých pracovních skupin: 
 

  PS Zaměstnanost 
- Bc. Zdeněk Tarant – zástupce NNO, Škola obnovy života 
- Mgr. Hana Nováková – Magistrát města Chomutova  
- Ing. Petr Medáček – Severočeské sdružení obcí (SESO) 

  PS Ekonomický rozvoj 
- Ing. Tomáš Siviček, PhD. – ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje 
- Ing. Josef Ryšavý -  MAS Vladař 
- Bc. Karel Tichý - analytik kanceláře zmocněnce vlády a manažera projektů – 

            Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 
- Mgr. Hana Nováková – Magistrát města Chomutova 
- Lenka Procházková – Severočeské sdružení obcí (SESO) 

  PS Infrastruktura 
- Bc. Zdeněk Tarant - zástupce NNO, Škola obnovy života 
- Ing. Radka Šplíchalová – zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR 
- Ing. Jaroslav Dubský - Severočeské sdružení obcí (SESO) 
- Ing. Kristýna Solničková, MBA – Biskupství litoměřické 

  PS Cestovní ruch 
- Jaroslav Špička - Severočeské sdružení obcí (SESO) 

  PS Vzdělávání 
- Mgr. Jan Kudra – Agentura pro sociální začleňování ÚV ČR  
- Iveta Haragová – MŠ Podbořany 
- Ing. Varja Paučková – Česká školní inspekce, ředitelka ústeckého inspektorátu 
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3. Nový Statut a Jednací řád RSK  
 
RSDr. Stanislav Rybák, místopředseda RSK ÚK, seznámil přítomné s novým zněním Statutu 
a jednacího řádu RSK ÚK, které z rozhodnutí ministryně Ing. Karly Šlechtové rozšiřuje členy 
RSK o zástupce pracovní skupiny pro cestovní ruch, čímž se počet členů RSK zvyšuje z 20 na 
21.  
 
Statut a Jednací řád přílohou zápisu 
 
      
     Usnesení č. 3/10RSK /2016 
     Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání 
     bere na vědomí druhé vydání Statutu a Jednacího řádu RSK  
 
 
 
4. RSK – řídící skupina Strategie rozvoje ÚK do r. 2027 
 
RSDr. Stanislav Rybák vyzval Ing. Josefa Svobodu, který předložil tento bod programu, 
k jeho přednesení. 
 
Ing. Svoboda seznámil přítomné se záměrem pořízení nového strategického dokumentu kraje 
– Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (SR ÚK 2027). Zadání strategie 
předpokládá, že proces přípravy návrhové části bude pod vedením Řídící skupiny. Vzhledem 
ke struktuře obsazení Regionální stálé konference a účelu jejího ustavení se jeví jako vhodné 
využít ji pro výkon Řídící skupiny Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.   
 
Úlohou řídící skupiny bude projednání a odsouhlasení závěrů analytické části strategie, 
závěry SWOT analýz, struktury návrhové části dokumentu, vytvoření pracovních skupin, 
projednání závěrů z pracovních skupin, schválení stanoviska RSK k finálnímu návrhu 
dokumentu. To vše v časové linii 11/2016 – 09/2017. 
 
Více informací v příloze zápisu 
 
Poznámka MMR – využití RSK jako řídící skupiny Strategie rozvoje ÚK do r. 2017 je ze 
strany MMR kladně hodnoceno jako příklad dobré praxe práce RSK. 
 
RSDr. Stanislav Rybák vyzval přítomné k vyjádření názoru k ustanovení RSK jako Řídící 
skupiny pro tvorbu Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.   
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     Usnesení č. 4/10RSK /2016 
     Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání 
     schvaluje ustanovení RSK ÚK jako Řídící skupiny pro tvorbu Strategie rozvoje ÚK do         
     r. 2027 
 
 
 
5. Projekt KAP 
 
RSDr. Stanislav Rybák vyzval předkladatelku tohoto bodu Ing. Alexandru Zdeňkovou, 
vedoucí pracovní skupiny Vzdělávání, k jeho přednesení. 
 
Ing. Zdeňková ve stručnosti představila současný stav projektu KAP:  

- 1. 1. 2016 zahájení projektu ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy 
ÚK. Ukončení projektu v roce 2021 

- Sestavení pracovní skupiny a realizace jejího zasedání 
- Sestavení odborných minitýmů 
- Vytvoření elektronické komunikační platformy na facebook.com pod názvem 

„Krajský akční plán vzdělávání ÚK“  
- Sestavení Krajského akčního plánu vzdělávání ÚK – Rámec pro investice do 

infrastruktury 
- Zpracována Analýza potřeb území 
- Zahájení prací na prioritizaci potřeb v oblasti vzdělávání v území 
- Zpracování Návrhu aktivit řešících identifikované problémy 

a) Zvyšování kvality výuky prostřednictvím pedagogických pracovníků (dále jen 
„PP“) a vybavení škol 

b) Systémové řešení souladu výuky s trhem práce a moderními trendy 
c) Motivace žáků i učitelů k využívání netradičních metod výuky vč. těch 

proinkluzívních 
d) Zvýšení kvality výuky v přírodovědných a technických předmětech středních škol 

(dále jen „ SŠ“) 
e) Inkluze - Tvorba školské inkluzívní koncepce kraje (povinná aktivita, stanovená 

MŠMT) 
 

Aktivity budou schváleny RSK ÚK přibližně v 1, 2 /2017 a bude na ně možné čerpat v roce 
2017 finanční prostředky (rozpočet 54 mil Kč) 
 
Dotaz: PaedDr. Eichler: kdy bude možné doplňovat Rámec investic? 
Ing. Zdeňková – nejdříve v lednu 2017 
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       Usnesení č. 5/10RSK /2016 
       Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje bere na vědomí informace o 
       projektu KAP 
 
 
 
 
6. Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského  
a Karlovarského kraje 
 
RSDr. Stanislav Rybák vyzval předkladatelku tohoto bodu, Gabrielu Nekolovou, DiS. – 
vedoucí pracovní skupiny Ekonomický rozvoj a zástupkyni vládního zmocněnce, k jeho 
prezentaci. 
 
Gabriela Nekolová, DiS. seznámila přítomné se stávajícím stavem příprav Strategie 
hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále též 
jen „Strategie“). Na úvod připomněla, že proces její přípravy je tvořen několika na sebe 
navzájem přímo navazujícími fázemi – na jaře tohoto roku byla dokončena úvodní analytická 
část (tzv. Vstupní analýza) Strategie, s níž byli členové RSK ÚK již podrobně seznámeni na 
zasedání RSK ÚK v únoru 2016. Tato Vstupní analýza se pak stala výchozím bodem pro 
rozpracování tzv. Strategického rámce, který definuje (s přímým respektem k výsledkům 
Vstupní analýzy) základní rozvojové pilíře a strategické cíle, které se pro možnost realizace 
hospodářské restrukturalizace jeví jako zásadní. G. Nekolová v úvodu své prezentace 
naznačila schematickou provázanost regionální a národní úrovně provázanosti řízení 
a implementace Strategie, která je a bude koordinována z úrovně Vládního zmocněnce, který 
svým postavením facilituje a zprostředkovává komunikaci těchto dvou úrovní řízení 
a implementace. V rámci své prezentace dále představila logiku stavby jednotlivých pilířů 
Strategie vč. jejich vnitřní strukturace na hlavní cíl pilíře jako takový, jeho jednotlivé 
strategické cíle, oblasti změn a konečně i typová opatření, jejichž prostřednictvím by každý ze 
strategických cílů a tedy i pilířů měl být do budoucna naplňován. 
V současné době je materiál Strategického rámce připravován pro účely meziresortního 
připomínkového řízení, ve své finální podobě pak následně bude Strategický rámec předložen 
ke schválení vládě České republiky (předpoklad projednání vládou – listopad/prosinec 2016). 
Po schválení Strategického rámce bude příprava Strategie pokračovat zpracováním tzv. 
Akčního plánu, který bude vedle implementačních zásad jasně definovat již i konkrétní 
aktivity (projekty apod.), jejichž prostřednictvím bude Strategie naplňována, zároveň určí i 
finanční zdroje, ze kterých bude možné tyto aktivity financovat.  G. Nekolová v závěru 
ujistila přítomné, že Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje bude o dalším 
vývoji přípravy Strategie průběžně informována.  
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Více informací naleznete v přiložené prezentaci. 
 

Usnesení č. 6/10RSK /2016 
Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání 
bere na vědomí informace o Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje 
 
 
 

7. Integrované nástroje  
 

RSDr. Stanislav Rybák vyzval zástupce za Integrované teritoriální investice (ITI) ze 
Statutárního města Ústí nad Labem Mgr. Jiřího Starého, aby sdělil členům RSK ÚK aktuální 
informace. 
 
A) - ITI - Mgr. Starý v úvodu informoval o současném stavu Integrované strategie Ústecko-
chomutovské aglomerace. Strategie byla po připomínkách řídicích orgánů operačních 
programů schválena v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem (nositel nástroje ITI) dne 17. 8. 
2016 usnesením č. 259/16 a znovu vložena k hodnocení do monitorovacího systému 
ISKP2014+. Dne 19. 9. bylo Statutární město Ústí nad Labem informováno o kladném 
výsledku věcného hodnocení řídicích orgánů operačních programů a aktuálně jsou zasílány 
akceptační dopisy za jednotlivé operační programy (IROP, OP Z, OP D, OP ŽP, OP VVV). 
 
Další informace se týkaly organizačních a personálních záležitostí. Na straně řízení ITI je 
v současnosti zaměstnán manažer ITI, asistent ITI a tři tematičtí koordinátoři na částečné 
úvazky. Na magistrátu města Ústí nad Labem bylo zřízeno samostatné oddělení 
zprostředkujícího subjektu ITI, které je funkční od 3. 10. 2016 a plně obsazeno bude do konce 
roku 2016. 
 
V souvislosti s přípravou výzev nositele ITI obdrželi členové RSK ÚK následující informace: 
Na zasedání Řídicího výboru ITI dne 12. 8. 2016 byl odsouhlasen první harmonogram výzev, 
podle kterého by měly být první výzvy nositele ITI vypsány na přelomu října a listopadu 2016 
pro oblast dopravy (nákup a modernizace vozidel MHD) a sociální oblast (metodika 
dostupného sociálního bydlení a prevence kriminality). 
 
Na závěr uvedl Mgr. Starý drobné informace k publicitě. V rámci publicity ITI byla 
uskutečněna veřejná soutěž na logo ITI a v průběhu října 2016 budou spuštěny samostatné 
webové stránky pro ITI na adrese www.iti-ucha.cz. 
 
Více informací naleznete v přiložené prezentaci. 

 



                               
                  REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE 
                                              CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000037 
 
 

 

9 
 

 
Po prezentaci nástroje ITI byli ke slovu vyzváni zástupci Místních akčních skupin Ústeckého 
kraje k prezentaci aktuálních informací k nástroji CLLD. 

 
B)- Jako první se ujal slova Ing. Bohumír Jasanský, místopředseda krajské sítě MAS 
Ústeckého kraje. Informoval přítomné o účasti KS MAS ÚK v operačních programech. Pro 
období 2014 – 2020 předvedl přehled způsobilých výdajů v rámci IROP, OPZ, PRV a OPŽP.  
 
Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené excelovské tabulce. 

 
Hana Dufková, předsedkyně krajské sítě MAS ÚK, předala přítomným aktuální informace ke 
Strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. 
 
MAS v Ústeckém kraji podaly strategie komunitně vedeného rozvoje všechny (celkem 
9 MAS).  Přestože první strategie byla podána již koncem ledna 2016, zatím není schválena 
k realizaci žádná. Strategie se vracejí do druhého i třetího kola věcného hodnocení. Přitom ale 
znovu procházejí hodnocením od samého počátku, počínaje hodnocením formálních 
náležitostí a přijatelnosti. Tím se proces jejich hodnocení velmi prodlužuje. MAS upozorňují, 
že zpožďování administrace SCLLD může ohrozit černání finančních prostředků. 
 
Podrobné informace ke stavu hodnocení strategií CLLD v ÚK naleznete v přiloženém 
dokumentu. 
 
Paní Dufková dále hovořila o monitorovacím systému. Strategie a všechny dokumenty jsou 
evidovány v systému MS2014+. Všechny úpravy SCLLD zde musejí být zavedeny. Systém 
na straně uživatelů vykazuje značnou chybovost či nestabilitu. Místní akční skupiny se 
obávají, že MS2014+ bude slabým místem při realizaci SCLLD. 

 
 

Po vstupech jednotlivých řečníků zahájil RSDr. Stanislav Rybák proces rozhodování 
o navržených usneseních. 
 
Usnesení k bodu A) bylo členy RSK ÚK přijato na základě konsensu. 
 
Následovala diskuse členů RSK nad navrženým usnesením k bodu B). Mgr. Klika podpořil 
návrh usnesení tak, jak bylo navrženo (Regionální stálá konference pro území Ústeckého 
kraje po projednání bere na vědomí předloženou zprávu Komunitně vedený místní rozvoj 
a žádá MMR: a) o urychlenou nápravu neplnění Nařízení (EU) Evropského parlamentu 
a Rady č. 1303/2013, čl. 33, odst. 4, b) o neprodlené zajištění funkčnosti monitorovacího 
systému, c) o zohlednění specifik venkovských oblastí a respektování potřeb MAS při 
nastavování konkrétních podmínek pro podporované aktivity), spolu s ním souhlasili Ing. 
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Grund a p. Gavdunová. Zástupkyně MMR Ing. Kratochvílová se vyjádřila, že jejich právní 
oddělení situaci kolem termínů souvisejících se schvalováním strategií CLLD řeší,                  
G. Nekolová, DiS., navrhla úpravu usnesení. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dospět k 
rozhodnutí konsensuálním způsobem, přistoupilo se k hlasování dle pravidel uvedených 
v Jednacím řádu RSK ÚK v článku 4 odst. 2. a 3.  
Hlasování se zúčastnilo 14 členů či náhradníků (včetně nově schválených). 11 bylo pro nově 
navržené usnesení, 3 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti. Nově navržené usnesení bylo 
přijato nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím právem nebo jejich 
náhradníků. 

 
 

     Usnesení č. 7/10RSK /2016 
 

a) Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání  
bere na vědomí informace o aktuálním stavu Integrované teritoriální investice  
 

b) Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání  
bere na vědomí předloženou zprávu Komunitně vedený místní rozvoj a žádá MMR 
a) o efektivní naplňování Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady                     
č. 1303/2013, čl. 33, odst. 4,  

b) o neprodlené zajištění komplexní funkčnosti monitorovacího systému, 
c) o zohlednění specifik venkovských oblastí a respektování potřeb MAS                 

při nastavování konkrétních podmínek pro podporované aktivity zejména v IROP 
 
 
 
K tomuto bodu sekretariát RSK ÚK uvádí, že v minulých dnech probíhal sběr konkrétních 
problémů, se kterými se žadatelé setkávají během své práce v monitorovacím systému MS 
2014+. Sekretariát RSK v Karlovarském kraji shromažďuje informace o problémech 
a postupuje je do dalších jednání s Odborem správy monitorovacího systému MMR. 
Sekretariát oslovil členy pracovních skupin s žádostí o zaslání krátkého popisu konkrétního 
problému.  
 
 
8. Aktuální informace z MMR a sekretariátu Národní stálé konference 
 
RSDr. Stanislav Rybák vyzval zástupkyni MMR Ing. Radanu Leistner Kratochvílovou 
k předání aktuálních informací z MMR a NSK. 
 
Ing. Radana Leistner Kratochvílová ve své prezentaci předložila Aktuální informace z Odboru 
regionální politiky MMR: 
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5. Zasedání NSK: 
- 5. 6. 10. 2016 v Poděbradech, zasedání komory Regionální, CLLD a ITI 
- plenární zasedání – seznámení s přijatými usneseními na komoře CLLD 
- 4 ze 6 ŘO se zavázaly respektovat podněty z RAP 
Význam a aktualizace RAP 

- prioritizace regionů 
- některé aktivity byly doplněny do AP SRR – např. Podpora kulturních památek 
- podněty k národním dotačním titulům – např. Dopravní infrastruktura, cestovní ruch, 

infrastruktura veřejných služeb, kulturní a technické památky… 
- Výroční zpráva RSK/RAP – zpracování do 31. 3. 2016 včetně schválení RSK 
- V souvislosti s výroční zprávou bude členům RSK ÚK rozeslán dotazník, který bude 

podkladem pro tvorbu výroční zprávy. Byl vznesen požadavek na vyplnění dotazníku 
členy RSK ÚK 
 

Aktuální a plánované činnosti 
- Vyhlášení národních dotačních titulů MMR 2017 
- Informace k Národnímu programu podpory cestovního ruchu v regionech – vyhlášení 

– listopad 2016, alokace 280 mil. Kč, další roky 250 mil. Kč 
- SMOČR v říjnu vydává publikaci – Přehled dotačních titulů – ty budou také uvedeny 

v AP SRR a na webu regionálního informačního servisu 
- Informace o schůzce RSK s OSMS (Odbor správy monitorovacího systému) – 

předmětem bylo řešení problémů v rámci MS2014+ - do dnešního dne není finálně 
vyřešeno 

 
Územní dimenze 

- Přehled odevzdaných Strategických rámců MAP 
- Grafický přehled finanční alokace schválených projektů v jednotlivých OP – ČR 
- Grafický přehled počtu schválených projektů v jednotlivých OP – ČR 
- Grafický přehled finanční alokace schválených projektů v jednotlivých OP – ÚK 
- Grafický přehled počtu schválených projektů v jednotlivých OP – ÚK 

 
Podrobnější informace naleznete v přiložené prezentaci 
 
Poznámka: Gabriela Nekolová DiS. – není ukončena debata o možnosti do podpory přihlásit 
i objekty, které jsou vyvlastněny 
 
PaedDr. Eichler – město vydává velké finanční prostředky na demolici budov, které nikomu 
nepatří, je potřeba toto skutečně řešit 
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       Usnesení č. 8/10RSK /2016 
       Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání  
       bere na vědomí Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR 
 
 
 
9. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 
 
RSDr. Stanislav Rybák vyzvala Ing. Jiřího Válku, předkladatele tohoto bodu, k přednesení 
základních informací k připravovanému národnímu programu podpory cestovního ruchu 
v regionech.  
 

- Program je předložen Ministerstvu financí ke schválení, vyhlášení 11/2016 
- oproti předcházejícím informacím dochází ke změně finanční alokace, kdy 

z deklarované částky 580 mil. Kč je aktuální částka cca 300 mil. Kč 
- rozšíření podporovaných aktivit 
- podpora menších investičních projektů, propagace regionů 
- nebudou podporovány projekty, které jsou podporovány prostřednictvím programů 

spolufinancovaných EU či jinými národními dotačními tituly 
- podpora nebude poskytována na provozní a osobní náklady spojené s realizací 

projektů, cestovné, nákupy pozemků atd. 
- 2 podprogramy – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR a marketingové 

aktivity v CR 
- Max. rozsah projektů – 0,5 – 5 mil. Kč v případě podpory nadregionálních aktivit 
- Spolufinancování 50:50 
- Výše alokace pro kraj se odvíjí od výše podílu kraje na podpoře CR vynaložené 

z prostředků krajů za období 3 let. Vypočtený údaj platí pro výzvy 2017 – 2018 
- Pro Ústecký kraj je podíl 9% 
- Spolupráce s RSK – projekty budou hodnoceny v „předkole“ hlavního hodnocení a to 

z pohledu souladu projektu se strategiemi a prioritami kraje pracovní skupinou 
Cestovní ruch při RSK ÚK. Tato bude vydávat stanovisko k danému projektu. Vlastní 
systém hodnocení si pracovní skupina nastaví sama. 

 
Podrobnější informace naleznete v přiložené prezentaci 
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Poznámka: PaedDr. Eichler – pokud nebudou hrazeny osobní náklady, jak bude zaplacen za 
svoji činnost člověk, který bude např. opravovat turistická značení? Musí se dopravit na 
místo, čas apod? 
 
 
       Usnesení č. 9/10RSK /2016 

Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání 
bere na vědomí informace o aktuálním stavu Národního programu podpory cestovního 
ruchu v regionech 

 
 
10. Opatření k jednodušší a rychlejší administraci projektů prezentace 
CRR 
 
RSDr. Stanislav Rybák vyzval stálého hosta, zástupce CRR – Ing. Viktora Krumla 
k přednesení své prezentace na téma Opatření k jednodušší a rychlejší administraci projektů 
prezentace CRR. 
 
Ing. Kruml zdůraznil vhodnost konzultace projektových záměrů ještě před vyhlášením výzev. 
Cílem je kvalifikované a včasné zodpovězení dotazů, mapování absorpční kapacity v území, 
případná možnost úpravy výzvy na základě dotazů, snížení chybovosti v žádostech o podporu 
aj. Informoval o centrálním řízení hodnocení a způsobu informování žadatelů o průběhu 
hodnocení. 
 
Podrobnější informace naleznete v přiložené prezentaci 
 
 
 

Usnesení č. 10/10RSK /2016 
Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání 
bere na vědomí informace o Opatření k jednodušší a rychlejší administraci projektů 
v programu IROP 

 
 
11. Aktuální informace o realizaci projektů v ÚK  
 
RSDr. Stanislav Rybák vyzval sekretariát RSK ÚK k předání informace k předloženému 
bodu. 
 
Sekretariát RSK ÚK získává z MMR vygenerovanou sestavu informací k projektům, které 
byly podány v jednotlivých operačních programech v programovém období 2014 – 2020. 
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Z této sestavy je možné další selekcí získat data za Ústecký kraj, kdy je možné sledovat počet 
realizovaných projektů na území kraje a jejich finanční alokaci, počet projektů, které jsou 
v procesu hodnocení, specifikaci žadatele, dopad projektu na území apod.  
V současné době se sekretariát učí s touto sestavou pracovat, MMR průběžně „odchytává“ 
chyby a nedostatky v generovaných datech. Členům RSK ÚK je předložena tabulka, která 
prezentuje prozatím počty projektů ve vybraných operačních programech, které jsou na území 
Ústeckého kraje realizovány včetně finanční alokace. 
Do budoucna budou zpracovávány průběžně podrobnější informace, a pokud členové RSK 
ÚK budou mít zájem, je možné rozpracovat informace co nejpodrobněji. 
 
Ing. Radana Leistner Kratochvílová doplnila tyto informace ukázkou grafického znázornění 
schválených projektů na území ÚK v porovnání s ČR, které byly součástí její prezentace, 
avšak z časových důvodů nebyly v jejím bloku představeny. K tomuto se vznesla diskuze na 
téma počtu projektů v jednotlivých krajích, především v OP Z.  
Mgr. Klika si vyžádal podrobnější přehled podaných projektů v OP Z. Ing. Kratochvílová 
přehled přislíbila poslat. 
 
Tabulka přílohou zápisu 
 
Diskuze na téma bonifikace projektových žádostí v OP Z v hospodářsky postižených krajích. 
 

 
     Usnesení č. 11/10RSK /2016 
     Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje po projednání  
     bere na vědomí  informace o aktuálním stavu realizace projektů na území ÚK 
 
 
 
 
12. Diskuze, různé 
 

- RSDr. Stanislav Rybák informoval přítomné o elektronickém hlasování, které 
probíhalo v září 2016. Z důvodu zrušení zasedání RSK ÚK 27. 9. 2016 muselo být 
uskutečněno elektronické korespondenční hlasování o schválení Regionálního akčního 
plánu a schválení dokumentů v rámci projektu KAP – Analýza území a Rámec 
investic – září 2016. Hlasování se zúčastnilo 15 členů RSK ÚK a dokumenty byly 15 
ti hlasy schváleny. Hlasování probíhalo od 22. 9. 2016 do 30. 9. 2016. Všem členům 
RSK ÚK, kteří se hlasování zúčastnili, RSDr. Rybák poděkoval. 

- Byla otevřena problematika nespokojenosti některých žadatelů do OP Z (hodnocení 
projektů, podmínky výzvy), avšak byla vyhodnocena jako téma k prvotnímu jednání 
na pracovní skupině Zaměstnanost. 




