Zápis 23. zasedání Regionální stálé konference
pro území Jihomoravského kraje
(RSK JMK) bez připomínek
Forma zasedání:
Termín jednání:
Přítomni:

prezenční i on-line zasedání prostřednictvím Microsoftu Teams
28. května 2021, čas 9:00 – 11:30 hod.
prezenční listina přihlášených členů RSK JMK, z 24 členů RSK JMK bylo
přítomno:
• celkem 22 členů a náhradníků RSK JMK s právem hlasování (19 členů
a 3 náhradníci členů RSK JMK), z toho prezenčně celkem 19 a 3 online (Ing. Lucie Oprchalová byla nově jmenována členkou RSK JMK
a Mgr. Antonín Okénka přítomen od 9:35 hodin)

•

3 stálí hosté, 3 hosté a 4 pracovníci sekretariátu RSK JMK.

OBSAH
1. Zahájení, schválení programu
2. Personální složení v RSK JMK a PS RSK JMK
3. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK JMK a doplnění personálního obsazení RSK JMK
4. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK
5. Schválení rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování MAP III
6. MMR

–

Informační

systém

projektových

záměrů,

„Rámec

pro

posilování

administrativní kapacity implementační struktury evropských fondů v programovém období
2021-2027“, „Územní dimenze v operačních programech 2021+“ a aktuální informace,
7. MPO – Národní plán obnovy 2020-2026
8. Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+
9. Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje
10. Dopracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (finální verze)
11. Různé a diskuze

Bod č. 1
Zahájení, schválení programu
Bod přednesl hejtman Jihomoravského kraje a předseda RSK JMK pan Mgr. Jan Grolich.
Usnesení č. 1/21/RSK 23:
RSK JMK schvaluje program 23. zasedání RSK JMK.
H: 20-0-0
Bod č. 2
Personální složení v RSK JMK a PS RSK JMK
Bod přednesl hejtman Jihomoravského kraje a předseda RSK JMK pan Mgr. Jan Grolich.
Změna náhradníka v RSK JMK
Na hejtmana Jihomoravského kraje a předsedu RSK JMK se obrátilo Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování s návrhem na změnu náhradníka člena RSK
JMK za Mgr. Zuzanu Lehotskou je navrhována na pozici náhradníka člena RSK JMK Mgr. Jitka Pavlíková.
Usnesení č. 2/21/RSK 23:
Předseda RSK JMK Mgr. Jan Grolich na základě návrhu členské instituce za Agenturu pro sociální
začleňování odvolává náhradníka člena RSK JMK Mgr. Zuzanu Lehotskou a jmenuje nového náhradníka
člena RSK JMK za Agenturu pro sociální začleňování paní Mgr. Jitku Pavlíkovou.
H: ano-ne
Na základě předložených nominací ze strany nemocnic v Jihomoravském kraji projednala Pracovní
skupina zdravotnictví (PS Z) začlenění členů do nově vzniklé a schválené Pracovní skupiny Zdravotnictví.
Složení PS Z:
Organizace
Nemocnice Znojmo, p.o.
Nemocnice Břeclav, p.o.
Lékařská fakulta MU
Fakultní nemocnice u sv.
Anny, p.o.
Zdravotnická záchranná
služba JMK, p.o.
Nemocnice Kyjov, p.o.

Navržený člen:
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D,
EDIC, DESA
Ing. Petr Baťka
Prof. MUDr. Martin Repko,
Ph.D.
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
MUDr. Hana Albrechtová

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
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Navržený náhradník za člena:
MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
Ing. Tamara Drobíková
Ing. Jitka Blažková
prof. MUDr. Vladimír Šrámek,
Ph.D.
Ing. Pavel Chvalina,
Ing. Naděžda Knězková, MBA,
MUDr. Jan Čiernik
Mgr. Veronika Neničková,
MBAce

Statutární město Brna
Fakultní nemocnice Brno,
p.o.
Všeobecná zdravotní
pojišťovna, Brno, p.o.
Úrazová nemocnice
a Nemocnice Milosrdných
bratří, p.o.
Nemocnice Blansko, p.o.
Nemocnice Boskovice, p.o.

JUDr. Eva Rabušicová
Ing. Michal Plesara

Mgr. Iva Koudelková
Ing. Jana Schneiderová

Mgr. Petra Pevná, MBA

Mgr. Michal Novotný, MBA

MUDr. Pavel Piler

Ing. Jakub Johaník

MUDr. Vladimíra Danielková,
MBA
RNDr. Dan Štěpánský

MUDr. Vladimír Navrátil
MUDr. Vladimír Zemánek

Usnesení č. 3/21/RSK 23:
RSK JMK bere na vědomí složení Pracovní skupiny zdravotnictví.
H: 20-0-0

Bod č. 3
Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK JMK a doplnění personálního obsazení RSK JMK
Bod přednesl právník odboru regionálního rozvoje Mgr. Dana Megová.
V průběhu ledna až února 2021 probíhala aktualizace a připomínkování Statutu a Jednacího řádu RSK.
Na konci měsíce března z rozhodnutí č. 13/2021 ministryně Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Kláry
Dostálové byl schválen Statut a Jednací řád Regionální stálé konference. Statut a Jednací řád RSK JMK
naleznete v příloze č. 1.
Usnesení č. 4/21/RSK 23:
RSK JMK schvaluje Statut a Jednací řád Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje.
H: 20-0-0
Přijetím nového Statutu RSK JMK se rozšiřuje počet členů RSK JMK na 24, novým členem je zástupce
České biskupské konference. V souladu s písemnou nominací České biskupské konference je zapotřebí
personálně obsadit nové místo člena a jeho náhradníka RSK JMK.
Na hejtmana Jihomoravského kraje a předsedu RSK JMK se obrátila Česká biskupská konference
s návrhem na jmenování člena Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje Ing. Lucii
Oprchalovou a náhradníka člena Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje Ing.
Aleše Taufara. O jmenování člena RSK JMK rozhoduje na základě písemné nominace členské organizace
předseda RSK JMK.
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Usnesení č. 5/21/RSK 23:
Předseda RSK JMK Mgr. Jan Grolich na základě návrhu České biskupské konference odvolává Ing. Lucii
Oprchalovou z pozice stálého hosta Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje
a jmenuje Ing. Lucii Oprchalovou členem Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje
za Českou biskupskou konferenci a dále jmenuje Ing. Aleše Taufara náhradníkem člena Regionální stálé
konference pro území Jihomoravského kraje za Českou biskupskou konferenci.
H: ano-ne

Bod č. 4
Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK
Informace o činnosti pracovních skupin přednesou garanti pracovních skupin, případně jimi pověřené
osoby:

Název pracovní skupiny
Pracovní skupina zdravotnictví

Garant pracovní
skupiny
Mgr. Luboš Císař

Termín jednání

Pracovní skupina pro vzdělávání
a zaměstnanost

Mgr. Hynek
Nespěšný

Videokonferenční jednání
28.04.2021

Pracovní skupina/regionální kolegium
pro cestovní ruch

Ing. Pavla Pelánová

Nejednala

Pracovní skupina pro dopravní
infrastrukturu

Ing. Rostislav
Snovický

Nejednala

Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina RIS 3

Ing. Mojmír Pehal
Nejednala
Ing. Ivo Minařík, MPA Nejednala

Pracovní skupina pro sociální oblast

PhDr. Petr Horehleď

Videokonferenční jednání
12.05.2021

Nejednala

Bod přednesl pověřený vedoucí odboru zdravotnictví Mgr. Luboš Císař:
Pracovní skupina zdravotnictví (PS Z) se ke svému prvnímu jednání sešla dne 12. května 2021 on-line
prostřednictvím MS Teams.
Pracovní skupině byly projednány tyto body:
1. Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (Informace o aktivitě)
2. Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2021+, kritéria prioritizace projektů ZZS
(Zdravotnictví)
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3.
4.
5.
6.
7.

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (PO2. Zdravotnictví a sociální oblast)
REACT-EU, IROP 2021+ – termíny žádostí, spolufinancování
Aktuální informace
Diskuze a různé
Závěr – stanovení předpokládaného termínu 2. jednání Pracovní skupiny zdravotnictví

Bod přednesl vedoucí odboru školství Mgr. Hynek Nespěšný:
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) se konala 28.04.2021 on-line formou. Na
pracovní skupině byly projednány tyto body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktuální situace přípravy RAP JMK – Aktivity Střední a speciální školství
Prioritizace potřeb a zařazování projektů do infrastrukturních rámců projektů
Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace
Koncepce kariérového poradenství na SŠ
Centra metodické podpory v rámci inkluze a rovných příležitostí
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
Aktivity Jihomoravského kraje na podporu vzdělávání a zaměstnanosti občanů z jiných zemí
(občané EU a třetích zemí)
8. Nově zaváděný Informační systém projektových záměrů (ISPZ)
9. Různé
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost doporučuje Regionální stálé konferenci pro území JMK
schválení níže uvedených projektových záměrů a jejich zařazení do Rámce podpory infrastruktury
a investic KAP JMK:
 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace: „Cestou digitalizace
technického vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století“
 Vyšší odborná škola Boskovice, příspěvková organizace: Modernizace páteřní datové sítě školy,
vytvoření datového úložiště
Usnesení č. 6/21/RSK 23:
RSK JMK schvaluje níže uvedené projektové záměry a jejich zařazení do Rámce podpory infrastruktury
a investic KAP JMK:
 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace: „Cestou digitalizace
technického vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století“
 Vyšší odborná škola Boskovice, příspěvková organizace: Modernizace páteřní datové sítě školy,
vytvoření datového úložiště
H: 21-0-0
Zápisy z jednání pracovních skupin RSK JMK jsou dostupné na www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK
JMK.
Usnesení č. 7/21/RSK 23:
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK.
H: 21-0-0

5

Bod č. 5
Schválení rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování MAP III
Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Mgr. Vojtěch Kasina.
V návaznosti na vyhlášenou výzvu č. 02_20_082 Akční plánování v území a aktivitu: pro Místní akční
plány rozvoje vzdělávání III (dále jen „MAP III“) vyplývá povinnost schválit v RSK JMK rozdělení území
Jihomoravského kraje pro zpracování jednotlivých MAP III včetně oprávněných žadatelů. V rámci
jednotlivých správních území obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) v Jihomoravském kraji bylo
do konce března 2021 projednáno a následně RSK JMK schváleno vymezení uzemí dopadu včetně
oprávněných žadatelů MAP III pro 12 ORP (Brno, Ivančice, Moravský Krumlov, Tišnov, Vyškov,
Hodonín, Bučovice, Šlapanice, Hustopeče, Znojmo, Pohořelice, Veselí nad Moravou).
V rámci období března až května 2021 bylo projednáno rozdělení území pro zpracování jednotlivých
MAP III, včetně výjimky dle Postupů MAP III v dalších 5 níže uvedených ORP (viz. tabulka). Rozdělení
území včetně oprávněných žadatelů vzešlo na základě dohody v území v jednotlivých ORP a doložení
požadovaných dokumentů.
Usnesení č. 8/21/RSK 23:
RSK JMK schvaluje rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání III (MAP III) dle postupů a výjimek MAP III, včetně oprávněných žadatelů v následující
podobě:
Název ORP
Kuřim
Rosice
Kyjov
Boskovice
Břeclav

Navrhovaný žadatel MAP III, který doložil dohodu v území
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., IČ: 22712372
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., IČ: 22712372
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., IČ: 26659778
MAS Boskovicko PLUS, z.s., IČ: 27024920
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
H: 21-0-0

Bod č. 6
MMR - Informační systém projektových záměrů, „Rámec pro posilování administrativní kapacity
implementační struktury evropských fondů v programovém období 2021-2027“, „Územní dimenze
v operačních programech 2021+“ a aktuální informace
Bod přednesl on-line RNDr. Richard Nikischer Ph.D., pracovník odboru regionální politiky MMR.
•

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo Informační systém projektových záměrů (bude uváděno
pod zkratkou „ISPZ“), který bude jediným a centrálním místem v rámci celé České republiky
pro průběžný a aktualizovaný sběr, správu a ukládání projektových záměrů. ISPZ se tak stane
jednou velkou základnou jak pro projekty Národního investičního plánu (jen projekty nad 50
mil. Kč), tak i pro projekty menšího charakteru. Prostřednictvím těchto dat dojde také
k efektivnějšímu zacílení dotačních evropských, národních i krajských titulů. Obce ho budou
využívat pro plánování a k tvorbě strategických dokumentů. Více informací naleznete na webu:
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•

•

•
•
•

info.projektovezamery.cz a www.projektovezamery.cz (po získání přístupu do databáze ISPZ).
Data z ISPZ bude možné sdílet, také budou přenášena do další webové aplikace do
Regionálního informačního systému, který spravuje MMR ČR. Projektové záměry v ISPZ mohou
sloužit jako podklad pro tvorbu dotační politiky na národní úrovni. Projektové záměry nad 50
mil. Kč z ISPZ budou vstupem pro Národní investiční plán. Na základě projektových záměrů
budou podporovány investice v rámci komponenty 4.1 Národního plánu obnovy, jedná se
o inovativní a zelené projekty. Jednotlivé RSK jsou správcem krajských databází projektových
záměrů a budou motivujícím subjektem, který dbá na aktualizaci dat v ISPZ. Aktualizace dat
v ISPZ proběhne do 31. července 2021, k této aktualizaci dat budou realizovány semináře
v jednotlivých krajích. Prezentaci MMR naleznete v příloze č. 2.
Dalším tématem prezentace byl dokument „Rámec pro posilování administrativní kapacity
implementační struktury evropských fondů v programovém období 2021-2027“, tento
analytický dokument naleznete v příloze č. 3. Rámec pro posilování administrativní kapacity
a Dohoda o partnerství budou součástí balíčku, se kterým bude vyjednávat ČR s Evropskou
komisí.
Dokument „Územní dimenze v operačních programech 2021+“ definuje územní rozměr
podpory v jednotlivých OP, a to až na úroveň specifických cílů, také definuje alokaci na nástroje
ITI, CLLD, RAP, specifickou podporu hospodársky a sociálně ohrožených území a strukturálně
postiženým krajům. Dokument naleznete v příloze č. 4.
Zástupce MMR zmínil také metodickou podporu pro vyhodnocování územních dopadů, byla
představena webová stránka www.tiammr.cz.
Byla vyhlášena výzva na předkládání strategii CLLD, příjem žádostí bude probíhat od 1. června
2021, MAS budou moci žádosti předkládat do tří měsíců od otevření příjmu žádostí.
Posledním tématem prezentace MMR byl Akční plán Strategie regionálního rozvoje, který byl
schválen na začátku roku 2021. Finální dokument bude projednán na Národní stálé konferenci
ve dnech 23.-24. června 2021.

Po prezentaci MMR proběhlo doplnění ze strany pana předsedy RSK JMK ve věci alokace RAP na
zdravotní záchranné stanice. Byla vybrána varianta č. 11, jedná se kombinaci výjezdní stanice a výjezdní
skupiny, pro Jihomoravský kraj došlo k navýšení alokace na 8,4 %.
Další dotaz předsedy RSK JMK se týkal hodnocení územních dopadů strategických projektů v území dle
prioritizace. Jednotliví žadatelé sami rozhodnou, který projekt je prioritní. Dle počtu obyvatel obce je
stanoven počet prioritizovaných stěžejních projektů.
Diskutovalo se také o navýšení alokace pro CLLD, přesun alokací mezi jednotlivými programy zatím
není možný. Byla zdůrazněna administrativní náročnost projektů z OPŽP, která zásadním způsobem
odrazuje žadatele od předkládání projektů a tím pádem alokace OPŽP nejsou čerpány.
V 9:35 hod. přišel člen RSK JMK Mgr. Antonín Okénka.
Usnesení č. 9/21/RSK 23
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj.
H: 22-0-0
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Usnesení č. 10/21/RSK 23:
RSK JMK vyzývá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby se zaměřilo na snížení administrativní
náročnosti projektů v oblasti OPŽP, která odrazuje žadatele od realizace projektů.
H: 22-0-0

Bod č. 7
MPO – Národní plán obnovy 2020-2026 z pohledu obcí, měst a kraje
Bod přednesl on-line doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D. LLM, náměstek Sekce fondů, MPO ČR.
Národní plán obnovy 2020-2026 (dále jen NPO) je zdrojem finančních prostředků, konkrétně 172 mld.
Kč z grantů, 30 mld. ze státního rozpočtu a 405 mld. Kč ve formě půjček na provedení reforem
a investic.
Poté byly představeny vize, cíle a aktéři přípravy NPO, 4 pilíře NPO.
Během prezentace zástupce MPO byly představeny komponety pro obce, města a kraje:
1.3 Digitální vysokorychlostní sítě
1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení
2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru
2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu
2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží
2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem
3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
4.1 Systémová podpora veřejných investic
4.4 Zvyšení efektivity výkonu veřejné správy
4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Prezentace MPO je přílohou č. 5.
Po prezentaci zástupce MPO bylo diskutováno vypořádání připomínek zaslaných JMK i městem Brnem
k NPO. Vypořádané připomínky byly odeslány přes Asociaci krajů ČR.
Byl vznesen dotaz panem senátorem Koštialem ohledně celkové alokace Národního plánu obnovy
2020-2026, která je 172 mld. Kč z grantů a 30 mld. Kč ze státního rozpočtu, alokace budou
předfinancovány ze státního rozpočtu. Druhý dotaz byl ohledně digitalizace obcí vysokorychlostním
internetem. Na digitalizaci byla vyčleněná alokace finančních prostředků 5 mld. Kč z NPO, z OP TAK
5 mld. Kč.
Pan Hron vznesl dotaz, zda NPO alokované finanční prostředky do oblasti zdravotnictví zahrnují
prevenci zdraví. Oblast zdravotnictví byla velmi diskutována v rámci připomínkového řízení, finanční
prostředky budou vyhrazeny z pilíře č. 5, 6 NPO. Další alokace pro oblast zdravotnictví bude vyhrazena
z programu REACT-EU.
Pan Šašinka zmínil, že připomínky regionálních partnerů k NPO byly vypořádány spíše formálně. NPO
je řízen a koordinován centrálně, na územní dimenzi se poměrně zapomíná. MMR vytvořilo k územní

8

dimenzi analytický dokument, kde byla analyzována územní dimenze v jednotlivých komponentách
a komponenty, které se zaměřují přímo na obce, města, kraje. Dokument je k dispozici.
Pan Gašpar se dotázal, zda po schválení NPO bude mít každá komponenta svého odborného garanta.
Zástupce MPO zdůraznil, že každá komponenta už nyní má svého odborného garanta. RRA JM se
výrazně podílela na argumentaci navrácení komponenty 2.8. Brownfields zpátky do NPO. Tuto
komponentu má v kompetenci MMR. Alokace bude kryta ze státního rozpočtu.
Pan Koláčný doplnil připomínkové řízení NPO. Standartně se po vypořádání připomínek dokument
s vypořádáním postoupí na připomínkovací místa ještě před samotným předložením na vládu, aby se
územní partneři měli možnost ke konkrétním návrhům vyjádřit, a to se v případě připomínek k NPO
nestalo.
Usnesení č. 11/21/RSK 23:
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu.
H: 22-0-0
Usnesení č. 12/21/RSK 23:
RSK JMK vyjadřuje nespokojenost s formou a procesem projednávání Národního plánu obnovy 20202026 s regionálními partnery a žádá, aby jednotlivé výzvy byly konzultovány s regionálními partnery
před jejich vypsáním.
H: 22-0-0
Bod č. 8
Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO 2021+)
Bod přednesl Ing. Petr Šašinka, Ph.D., vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce (manažer
ITI).
V rámci dosavadního fungování brněnského ITI bylo zrealizováno 122 úspěšných podpořených
projektů za 5,1 mld. Kč, předloženo 201 projektových záměrů, a byly uspořádány dvě metropolitní
konference. Výstupové indikátory projektů ITI jsou 855 parkovacích míst, 3 přestupní terminály,
odborné učebny ZŠ a SŠ a kapacity v MŠ pro 10 501 žáků, přes 31 km cyklostezek, 4,37 km nových
tramvajových a trolejbusových tratí. Mezi několik Integrovaných řešení realizovaných v letech 20142020 patří České centrum kyberbezpečnosti, nová čtvrť Trnitá, hospic sv. Alžběty atd.
Snahou ITI je nekoncentrovat finance pouze do jádra kraje, ale je snaha s řadou partnerů rozvoj
metropolitní oblasti koordinovat vyváženě. V prezentaci ITI, která je přílohou č. 6, se nachází výřez
mapy, jedná se o přepočet dotačním prostředků z ITI na jednoho obyvatele v obcích SO ORP v BMO
2014-2020. Z výřezu je patrné, že nejvíce dotačních prostředků bylo čerpáno v SO ORP Kuřim.
Přávě probíhá aktualizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+, je
vytvářena bez ohledu na zdroje financování. Na podzim letošního roku bude strategie schválena
Zastupitelstvem města Brna, dále bude strategie předložena k hodnocení na národní úrovni.
Stav vyjednávání ITI 21+ z OP je uveden v tabulce samotné prezentace, která je přílohou zápisu.
Další informace na webové stránce zde: https://metropolitni.brno.cz/.

9

Usnesení č. 13/21/RSK 23:
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace k tvorbě ISR BMO 2021+.
H: 22-0-0
Bod č. 9
Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje
Bod přednesla Mgr. Hana Tomanová, manažerka KS MAS JMK, MAS Slavkovské bojiště.
V současné době všech 19 MAS v JMK splňují podmínky kvality a certifikace, tedy proběhla úspěšně.
Každá MAS nyní intenzivně zpracovává strategii, jednotlivé strategie musí být předloženy MMR do
konce měsíce srpna 2021. MAS budou mít možnost přerozdělovat finanční prostředky z 6 OP. Pro
žadatele obecně jsou projekty z OPŽP velmi administrativně náročné.
Mezi další aktivity MAS v JMK patří:
1) Projekty spolupráce z PRV
2) Šablony pro školy
3) Šablony pro NNO
4) Turistické destinace
5) Komunitní plán sociálních služeb atd.
MAS založila aplikaci Regiony sobě (www.regionysobe.cz), která mapuje originální produkty v kraji.
Vznikly dvě nové značky, a to BRNĚNSKO originální produkt a SLOVÁCKO regionální produkt, jedná se
o propagaci místních výrobců.
Prezentaci MAS naleznete v příloze č. 7.
Usnesení č. 14/21/RSK 23:
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace k tvorbě SCLLD v území Jihomoravského kraje.
H: 22-0-0

Bod č. 10
Dopracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (finální verze)
Se současným stavem zpracování SRJMK 2021+ seznámil Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru
regionálního rozvoje KrÚ JMK.
Byly prezentovány prioritní osy dokumentu, poté představeny specifické cíle. Specifický cíl (SC) 1.3 byl
doplněn o tématické opatření 1.3.2 Zlepšování managementu škol a vzdělávací soustavy. Při prioritní
ose 1 vznikl nový specifický cíl 1.7 Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže. Pod
specifickým cílem 2.3 vzniklo nově tématické opatření 2.3.4 Podpora Age managementu.
Specifický cíl 4.7 Podpora regionální produktů byl zrušen, protože byl integrován do SC 4.6 Zlepšení
způsobu obhospodařování půdy.
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Specifický cíl 6.1 byl doplněn o tématické opatření 6.1.6 Podpora konferenční a kongresové turistiky.
Od poloviny roku 2019 probíhá tvorba Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK 21+),
základního koncepčního dokumentu Jihomoravského kraje na budoucí programové období. Na
přelomu března a dubna proběhlo 4. expertní setkání, vypořádání závěrečného kola připomínek a nyní
je SRJMK 21+ projednávána v poradních a volených orgánech kraje. Jako komunikační rozhraní
s veřejností pak funguje webová stránka www.lepsikraj.cz, kde jsou umístěny aktuální verze
dokumentu. V současné době bylo zahájeno posouzení vlivu na životní prostředí (SEA). Paralelně bude
probíhat zpracování Akčního plánu SRJMK na období 2022-2023.
Dotaz pana Hrona byl, zda z SC 1.7. mohou být financovány i spolky. Odpověď ano, v popisu SC jsou
uvedeny i spolky, nejen příspěvkové organizace.
Pan Nytrai diskutoval o prioritní ose 6 Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost
a bezpečnost, SC 6.2 Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu a bylo
navrženo, zda je možné pod SC 6.2 zařadit i karavanové stání pro turisty. Stavební zákon, který byl
schválen, tuto drobnou stavbu povoluje.
Dotaz doplnil pan náměstek Zámečník informací, že tato problematika je i v programovém dokumentu
a bude snaha výhledově doplnit karavanové stání např. do krajských dotačních titulů podobně, jak to
vypsal Liberecký kraj.
Usnesení č. 15/21/RSK 23:
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace k dopracování Strategie rozvoje JMK 2021+.
H: 22-0-0
Bod č. 11
Různé a diskuze
Bod přednesl Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK.
Pravidla spolufinancování ze SR
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EFRR, FST, FS

Méně rozvinuté

Typ příjemce

EU
podíl

Přechodové regiony

Národní podíl

Národní podíl
EU podíl

SR

příjemce

SR příjemce

OSS a PO OSS

85% 15%

0%

70%

30% 0%

školy a školská zařízení

85% 5%

10%

70%

20% 10%

veřejné VŠ a výzkumné organizace 85% 10%

5%

70%

25% 5%

veřejně prospěšná činnost

85% 10%

5%

70%

25% 5%

subjekty realizující územní dimenzi 65% 30%

5%

65%

30% 5%

obce a jejich PO

85% 0%

15%

70%

15% 15%

kraje a jejich PO

85% 0%

15%

70%

15% 15%

ESF+

Méně rozvinuté

Typ příjemce

EU
podíl

Přechodové regiony

Národní podíl

Národní podíl
EU podíl

SR

příjemce

SR příjemce

OSS a PO OSS

85% 15%

0%

70%

30% 0%

školy a školská zařízení

85% 10%

5%

70%

25% 5%

veřejné VŠ a výzkumné organizace 85% 10%

5%

70%

25% 5%

veřejně prospěšná činnost

85% 10%

5%

70%

25% 5%

subjekty realizující územní dimenzi 65% 30%

5%

65%

30% 5%

obce a jejich PO do 3 000 obyv.

85% 10%

5%

70%

25% 5%

obce a jejich PO nad 3 000 obyv.

85% 5%

10%

70%

20% 10%

kraje a jejich PO

85% 5%

10%

70%

20% 10%

Na základě nového rozdělení ČR pro programové období 2021+ na regiony rozvinutější, méně rozvinuté
a přechodové, se změní také podíl financování ze strukturálních fondů EU. Vláda ČR dokryje národní
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spolufinacování všem regionům tak, že všichni žadatelé budou dostávat stejné finanční prostředky
v rámci jednotlivých projektů.
Pro zajištění spolufinancování projektů v rámci programového období 2021-2027 ze státního rozpočtu
byla vydána „Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního
fondu plus, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského
a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost
a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz pro programové období 2021-2027“, které
naleznete v příloze č. 8.
Bod přednesl hejtman Jihomoravského kraje a předseda RSK JMK pan Mgr. Jan Grolich.
24. zasedání se uskuteční dne 24. září 2021 od 9:00 hod.
23. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 28. května 2021 v 11:30 hodin.
Zpracoval: Ralenovská v.r., Fišer v.r.
Hejtman JMK a předseda RSK JMK Mgr. Jan Grolich v.r.

Seznam příloh:
1) Statut a Jednací řád RSK JMK
2) Prezentace MMR ČR
3) Rámec pro posilování administrativní kapacity implementační struktury evropských fondů
v programovém období 2021-2027
4) Územní dimenze v operačních programech 2021+
5) Prezentace MPO
6) Prezentace ITI BMO
7) Prezentace MAS
8) Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního
fondu plus, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského
a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní
bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz pro programové období 20212027
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