
Zápis z jednání Pracovní skupiny pro infrastrukturu RSK 

 

Termín: 17. 6. 2015, 10.00 – 11.30 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program:  1) Informace o jednáních ŘO se zástupci RSK 

  2) IROP 

  3) Zapsané projekty do aplikace RAP k 10. 6. 

  4) Různé 

 

Při jednání bylo diskutováno: 

 Informaci z jednání s MMR a Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního 

programu, které se konalo 5. 6. 2015, podal J. Svoboda. IROP byl schválen Evropskou komisí 

4. 6. a počítá u některých specifických cílů s realizací územní dimenze. Byly představeny 

jednotlivé SC a jejich vazba na územní dimenzi. Jako zásadní se jeví prosazení účasti zástupců 

RSK do orgánů operačního programu, které připravují výzvy. U IROP je to Monitorovací 

výbor. Zatím se uvažuje se zastoupením Asociace krajů, účast zástupců RSK není dohodnuta.  

 J. Svoboda představil definitivní strukturu specifických cílů IROP a možnosti pro regionální 

příjemce. 

 Do aplikace RAP bylo vloženo po jejím znovuotevření 267 projektů z toho 173 projektů je pro 

Evropské strukturální a investiční fondy. Z toho je pro PS Infrastruktura 141 projektů, až na 

dva projekty, jeden do OP ŽP („Instalace a provoz monitorovací sítě stavu ovzduší“) a druhý 

do OP D (Trolejbusové tratě – výstavba, modernizace) lze všechny ostatní zařadit do některé 

již vymezené Aktivity RAP. Tyto projekty tak pouze navýší absorpční kapacitu. Pracovní 

skupina se shodla, že pro uvedené dva projekty budou vytvořeny nové aktivity, protože lze 

očekávat zájem o obdobný typ projektů. U projektů pro národní programy bylo také několik 

projektů, které nezapadaly do stávajících aktivit RAP a pracovní skupina se dohodla, že i pro 

ně bude aktivita vytvořena. Návrh aktualizovaného RAP bude členům pracovní skupiny zaslán 

k vyjádření. 

 P. Liška představil možnost koordinace projektů v rámci územní dimenze na příkladu 

Specifického cíle 1.3 IROP, kde je možné získat podporu na pořízení nové techniky HZS. Na 

základě identifikace potřeb se učiní dohoda mezi krajským HZS a HZS obcí pro společný 

postup při přípravě projektů. Navrhl na dalším jednání PS se zabývat možností 

koordinovaného postupu příjemců v rámci vhodných specifických cílů. Bylo dohodnuto, že 

toto jednání pracovní skupiny se uskuteční v průběhu července. 

 H. Veverková informovala o přípravě výjezdního zasedání vlády v Ústeckém kraji, které má 

být v září. HSR ÚK identifikovala problémy kraje, které by chtěla předložit vládě k řešení. 

Jedním z nich je řada vybydlených bytových domů, které jsou rizikem pro vznik nebo 



rozšiřování sociálně vyloučených lokalit. Pro řešení tohoto problému navrhuje vytvoření 

národního programu na demolici těchto objektů. Bylo dohodnuto, že ORR provede průzkum 

v obcích a městech kolik takových objektů aktuálně v kraji existuje.    

 

 

Zapsal: Josef Svoboda, ORR 

 


