
Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zaměstnanost RSK 

Termín: 17. 6. 2015, 11.30 – 13.00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 1) Informace o jednání ŘO se zástupci RSK 
  2) Informace o činnosti PS pro zaměstnanost RSK 
  3) Zapojení zástupců RSK do platforem pro řízení výzev 
 

Při jednání bylo diskutováno: 

 RSK/RAP navazují na uzavřenou Dohodu o partnerství, Národní dokument k územní 

dimenzi a Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů.  Evropská komise 

pozitivně reagovala na uplatnění principu partnerství v podobě stálých konferencí, které 

plní funkce komunikační, plánovací, koordinační, iniciační, monitorovací a 

vyhodnocovací, informační a propagační 

 od RSK se očekává přenos informací z národní na regionální úroveň a opačně, koordinaci 

přípravy a realizaci územní dimenze, zpracování podkladů pro rozhodování a řízení na 

úrovni ŘO, vyhodnocování rozvoje území a dopadu realizovaných opatření, podporu při 

realizaci sektorových strategií 

 Integrované územní investice IP 1.1. SC1 a IP 2.1. SC 1: Alokace 1% OPZ  cca 700 mil. Na 

všechny strategie ITI. Integrované plány rozvoje území (IPRU) – financování ze stejných IP 

a SC, alokace 1% OPZ tj. cca 700 mil. Kč na všechny strategie IPRU.  

 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 2.7% celkové alokace OPZ cca 1.8 mld. na 

všechny strategie CLLD, zpracovávají Místní akční skupiny 

 Koordinovaný přístup k SVL: Vyčleněno 4% celkové alokace OPZ, nejedná se o 

integrovaný nástroj, půjde o financování zejm. sociálního začleňování z OPZ, inkluzivního 

vzdělávání z OP VVV, sociálního bydlení z IROP.  

 Byla aktualizována Analýza sociálně vyloučených lokalit (tzv. Gabalova studie), doposud 

však není k dispozici mapa  SVL -  na tyto lokality bude cílené financování.  

 IP 1. 5. OPZ Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže  - pouze NUT6S II Severozápad 

alokace 800 mil. Kč. Projekty na podporu sociálních služeb v návaznosti na střednědobé 

strategie rozvoje sociálních služeb. Probíhají jednání, aby část alokace  (20%) byla cílena 

na kraje jako příjemce, ostatní budou realizovat úřady práce. 

 Byl vysvětlen princip programových partnerství v rámci OPZ, jedná se o platformy, které 

se zabývají přípravou a schvalováním výzev, tzn. Jedná se o nejdůležitější články v celém 

OP. Oficiální cestou bylo zažádáno o zaslání složení všech těchto partnerství a možnost 

navrhnout zástupce za ÚK. Po obdržení odpovědi budeme požadovat, aby kraj dostával 

texty výzev ještě před jejich schválením. 

 do RAP budou zahrnuty všechny aktivity na území kraje, včetně těch, které budou 

realizovány z jiných než evropských zdrojů, ale do NAP půjdou jen ty s územní dimenzí 

(budou tak i seřazeny) 

 ORP Litoměřice nejsou součástí územní dimenze, budou však mít možnost podávat 

projekty do vypisovaných výzev a „soutěžit“ s ostatními projekty 



 Byl vznesen návrh, aby byly ORP byly vyzvány ke zveřejnění svých strategických 

dokumentů.  

 Ing. Prošková apelovala na členy pracovní skupiny, aby přenášeli informace na instituce, 

které zastupují a případně dále na členské základny  

 

Zapsala: Bc. Klára Horáková 

Použité zkratky: 

CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj 

IP – Investiční priorita 

ŘO – řídící orgán 

RSK – Regionální stálá konference 

PS – pracovní skupina 

OPZ – Operační program Zaměstnanost 

SC – specifický cíl operačního programu 

SVL – sociálně vyloučené lokality 

OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

RAP – Regionální akční plán 

NAP – Národní akční plán 

ORP – obec s rozšířenou působností 


