Zápis
z 13. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje
(RSK JMK)
Termín jednání:
Místo jednání:
Přítomni:

22. září 2017, čas 9:00 – 11:00
Krajský úřad Jihomoravského kraje, jednací místnost č. 240
viz prezenční listina členů RSK JMK, z 23 členů RSK JMK bylo přítomno
celkem 14 členů a 6 členů bylo omluveno, dále byli přítomni 3
náhradníci členů RSK JMK, 5 stálých hostů, 3 hosté a 4 pracovníci
sekretariátu RSK JMK. Celkem přítomno 17 osob s právem hlasování.

Program zasedání:
1. Zahájení, schválení programu, personální složení RSK JMK
2. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání a zaměstnanost,
sociální oblast, RIS 3, cestovní ruch, dopravní infrastruktura)
3. MMR – informace k realizaci programovacího období 2014–2020
4. Informace z jednání Národní stálé konference
5. Projektový záměr Regionální stálé konference II.
6. MMR – informace k realizaci programovacího období 2014-2020
7. Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR
BMO)
8. Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje
9. Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje
10. Informace k čerpání ESI fondů (polovina programovacího období)
11. Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021
12. Zpráva o plnění územní dimenze 2016
13. Plnění úkolů z jednání RSK JMK, různé
14. Harmonogram jednání RSK JMK v roce 2018
15. Diskuse a závěr

Bod č. 1
Zahájení, schválení programu, personální složení RSK JMK
Předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek byl omluven, jednání vedl náměstek
hejtmana Ing. Jan Vitula, který seznámil s programem zasedání 13. RSK JMK. Náměstek hejtmana Ing. Jan Vitula
navrhl náměstka hejtmana Bc. Romana Hanáka jako ověřovatele zápisu. Ze začátku jednání byl omluven
místopředseda RSK JMK primátor Ing. Petr Vokřál.
Usnesení č. 1 /17/RSK 13:
RSK JMK schvaluje program 13. zasedání RSK JMK. RSK JMK schvaluje Bc. Romana Hanáka jako ověřovatele
zápisu.
H: 17-0-0
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Změna stálého hosta
Novým členem RSK JMK za Krajskou hospodářskou komoru jižní Moravy (KHK JM) byl namísto Mgr. Petra
Kostíka nominován Ing. Michal Štefl a místo náhradníka člena RSK JMK byl namísto Ing. Michala Štefla
nominován Ing. Tomáš Psota, MBA.
Hlasování o změně stálého hosta je odloženo do příchodu místopředsedy RSK JMK a primátora města Brna Ing.
Petra Vokřála.

Bod č. 2
Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání a zaměstnanost, sociální oblast,
RIS 3, cestovní ruch, dopravní infrastruktura)
Informace o činnosti pracovních skupin přednesli garanti pracovních skupin, případně jimi pověřené osoby:

Název pracovní skupiny

Garant pracovní skupiny

Termín jednání

Pracovní skupina pro životní prostředí

Ing. František Havíř

4. 9. 2017

Pracovní skupina pro vzdělávání a
zaměstnanost

JUDr. Hana Poláková

8. 9. 2017

Pracovní skupina pro sociální oblast

Mgr. Martin Petřík

Pracovní skupina RIS 3

Ing. Ivo Minařík, MPA

nejednala

Pracovní skupina/regionální kolegium pro
cestovní ruch

Mgr. Zuzana Vojtová

5. 9. 2017

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu

Ing. Rostislav Snovický

8. 9. 2017

14. 9. 2017

Bod přednesl vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Havíř.
Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP) se sešla dne 4. září 2017. V rámci jednání PS ŽP byl přítomným
členům představen Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021, zejména pak jeho analytická a návrhová
část. Dále byli členové PS ŽP seznámeni s odpovědí Ministerstva životního prostředí v otázce připravovaných
výzev zaměřených na podporu výstavby a rekonstrukce kanalizačních soustav a výzev zaměřených na podporu
vytápění plynovými kotly, tepelnými čerpadly a o možnostech využití solární energie. Členové pracovní skupiny
byli dále také informováni o spalování biomasy. PS ŽP žádá oslovit opětovně MŽP dopisem, kde budou lépe
formulované otázky k uvedené problematice. Dále byla představena problematika odkanalizování, čištění
odpadních vod do 2 000 tis. EO a možností finanční podpory (prezentace – příloha č. 1)

Bod přednesl vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým.
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VZ) se sešla dne 8. září 2017. Projednávanými body
programu v oblasti vzdělávání byla aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti
regionálního školství (rekapitulace doporučených projektů škol a školských zařízení k financování v rámci výzev
32, 33, 56 a 57 OPVVV; alokace výzev 32 a 33 byla výrazně navýšena) a aktuální stav projektů Implementace
KAP (1. 9. 2017 podán projektový záměr zaměřený na podporu rozvoje kariérního poradenství, celoživotního
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vzdělávání a podnikavosti – předpokládaná realizace od října 2017, připravuje se projektový záměr „Polygram“
zaměřený na rozvoj polytechnického vzdělávání, gramotnost – předpokládaná realizace v listopadu 2017). Dále
bylo jednotlivými potencionálními nositeli představeno 7 připravovaných projektových námětů do výzvy IROP
„Budování kapacit pro rozvoj škol II“. PS VZ byla seznámena s výstupy analytické části a se strukturou návrhové
části Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 zaměřené na relevantní aktivity v oblasti vzdělávání
a zaměstnanosti. Dokument je možné připomínkovat do 27. 9. 2017. V bodu Různé byla poskytnuta informace
o konání prezentace 22 odborných středních škol v rámci MSV v Brně (pavilon „Z“) době od 9. 9. 2017 do 13. 9.
2017 s cílem podpořit zájem o odborné vzdělávání a byl diskutován nekoordinovaný přístupu v zapojení škol
(MŠ, ZŠ, SŠ, školská zařízení) do různých projektů ve vztahu k jejich kapacitnímu přetížení.
Bod přednesl vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Martin Petřík.
Pracovní skupina pro sociální oblast (PS SO) se sešla dne 14. září 2017. Členové PS SO byli informováni
o aktuálním stavu výzev a probíhajících projektech v rámci OPZ (výzvy: č. 75 – podpora zaměstnavatelů
a cílových skupin; č. 73/74 – dětské skupiny; č. 77/78 – podpora dětských klubů, příměstských táborů, č. 129 –
podpora sociálního podnikání). PS SO byla dále informována o stavu čerpání dotací v rámci Jihomoravského
kraje a o aktuálních dotačních příležitostech IROP (výzvy č. 74 – Rozvoj infrastruktury polyfunkčních
komunitních center, konec výzvy – 16. listopadu 2017; č. 75 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče II; č. 77
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III; č. 78/79 – Sociální bydlení II; č. 81/82
Rozvoj sociálních služeb II. PS SO byla dále informována o výstupech z analytické části a se strukturou návrhové
části Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 se zaměřením na sociální oblast. Dokument je možné
připomínkovat do 27. 9. 2017. PS SO byla dále seznámena s aktuálními informacemi ke KPSVL v Jihomoravském
kraji a se Strategickým plánem pro sociální začleňování města Břeclav. PS SO byla také informována o činnosti
místních akčních skupin (MAS). Na závěr jednání byla PS SO informována o strategii Brno 2050, která pokrývá
mj. i sociální oblast.
Bod přednesla ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o. Mgr. Zuzana Vojtová.
Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch (PS CR) se sešla dne 5. září 2017. Členové PS CR
projednávali aktuální informace o stavu a průběhu certifikace DMO. PS CR byla dále informována
o důvodech zrušení letecké linky Brno – Eindhoven (k 28. říjnu 2017). Dalším diskutovaným tématem byl
Program rozvoje JMK 2018-2021 (PRJMK), který byl přítomnými členy PS CR diskutován pro obecnost některých
použitých termínů. Společnosti GaREP spol. s r. o. bylo poskytnuto mnoho připomínek a podnětů k zapracování.
Na pracovní skupině zazněl požadavek na včlenění oblasti cestovního ruchu do PRJMK a jasné vyjádření, zda je
prioritou kraje rozvoj cestovního ruchu či prostřednictvím cestovního ruchu podpora disparitních oblastí. Mgr.
Vojtová přednesla požadavek z PS CR včlenit disparitní oblasti do návrhové části PRJMK. Ing. Bc. Fišer, Ph.D.
doplnil, že připomínky PS CR byly do PRJMK zapracovány.
9.25 příchod místopředsedy RSK JMK a primátora města Brna Ing. Petra Vokřála.
Bod přednesl vedoucí oddělení rozvoje dopravy Ing. Michal Franek.
Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu (PS DI) se sešla dne 8. září 2017. Členové PS DI byli informováni
o výzvách, přípravě a realizaci projektů Integrovaného regionálního operačního programu, a dále také
o přípravě a realizaci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.
Společnost Kordis JMK a.s. představila přípravu projektu ve veřejné dopravě. Členové PS DI byli dále seznámeni
s probíhajícími projekty v železniční infrastruktuře, které jsou podporované z Operačního programu Doprava.
Závěrečná část jednání PS DI byla věnována Programu rozvoje JMK 2018–2021 a připomínkování jeho
analytické a návrhové části. Také PS DI doporučila schválit aktualizaci seznamu projektů SC 1.1 IROP (příloha
č. 2). Náměstek hejtmana Bc. Roman Hanák vyzdvihl aktualizaci sedmi projektů SC 1.1 IROP a dále požádal
o prověření proplácení faktur na IROP, upozornil na problém s cash-flow, nyní je proplaceno cca jen 10 mil. Kč.
Zápisy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK JMK.
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Usnesení č. 2/17/RSK 13:
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK.
H: 18-0-0
Usnesení č. 3/17/ RSK 13:
RSK JMK schvaluje aktualizaci seznamu projektů SC 1.1 IROP.
H: 18-0-0
Usnesení č. 4/17/RSK 13:
Místopředseda RSK JMK Ing. Petr Vokřál na základě návrhu předsedy KHK JM odvolává člena RSK JMK Mgr.
Petra Kostíka a jeho náhradníka za KHK JM Ing. Michala Štefla a jmenuje člena RSK JMK Ing. Michala Štefla
a jeho náhradníka Ing. Tomáše Psotu, MBA.
H: 18-0-0
Usnesení č. 5/17/ RSK 13:
RSK JMK schvaluje zaslání dopisu na Ministerstvo životního prostředí o zpřísnění limitů u dotovaných soustav
čištění odpadních vod s podmínkou odstraňování fosforu do maximálního limitu vypouštěného P 2mg/l u ČOV
do 5000 EO a 1mg/l u ČOV nad 5000 EO, krátkodobě pak do 5 mg/l.
H: 18-0-0
Usnesení č. 6/17/ RSK 13:
RSK JMK schvaluje zaslání dopisu na Ministerstvo životního prostředí se žádostí o zajištění dotační podpory při
výstavbě a rekonstrukcích kanalizačních soustav do 2 000 EO ve výši minimálně 2 mld. Kč/rok při odstranění
podmínky oddílné kanalizace.
H: 18-0-0
Bod č. 3
Informace o zasedání Národní stálé konferenci (NSK)
Bod přednesl PaedDr. Zděněk Peša.
Ve dnech 5. a 6. září 2017 se v Praze uskutečnilo 7. zasedání Národní stálé konference, kterého se zúčastnil
zástupce RSK JMK PaedDr. Zděněk Peša. Sdělil informace k vybraným bodům z jednání NSK:
a) Sloučená výzva MAP II
b) Hodnocení Integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (některé ICLLD neprošli
hodnocením ani po 3. výzvě, MMR 4. výzvu pro MAS vyhlašovat nebude, v území Jihomoravského
kraje je z 18 ICLLD, zatím schváleno 15)
c) Způsob komunikace s RSK
PaedDr. Zděněk Peša dále sdělil následující informace z NSK:
RSK JMK bude mít možnost interpelovat na konkrétního zástupce NSK.
Další jednání NSK proběhne dne 14. 12. 2017 v Praze.
Ing. Vitula sdělil, že za Jihomoravský kraj je jmenován jako zástupce do NSK PaedDr. Zděněk Peša, který je velmi
spolehlivý.

4

Usnesení č. 7 /17/RSK 13:
RSK JMK bere na vědomí informace ze 7. zasedání Národní stálé konference.
H: 18-0-0
Bod č. 4
Projektový záměr Regionální stálé konference II
Bod přednesl Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.
Název projektu: Zajištění činnosti regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje II
Datum zahájení: 1. 12. 2017
Datum ukončení: 30. 11. 2019
Personální zabezpečení: sekretariát RSK JMK, 3 úvazky
Financování: OP TP 85 %, SR 15 %
Aktivity v projektu:
 Zajištění zasedání RSK JMK a jejích pracovních skupin (PS)
 Komunikace a spolupráce se členy RSK JMK a PS
 Příprava odborných podkladů pro zasedání RSK JMK a PS
 Příprava, aktualizace a vyhodnocování Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR
pro území Jihomoravského kraje (RAP JMK)
 Zpracování podkladů pro rozhodování a řízení z hlediska koordinace rozvojových aktivit
podporovaných prostřednictvím územní dimenze z ESIF
 Sledování a podpora absorpční kapacity území kraje, příprava doporučení k zaměření a slaďování výzev
pro projekty v rámci věcně a územně zacílených výzev (v rámci územní dimenze programů)
 Komunikace s MMR, poskytování informací za území JMK pro činnost NSK
 Komunikace s ŘO tematických operačních programů, Asociací krajů ČR
 Vytváření vazeb mezi individuálními projekty a mezi jednotlivými integrovanými strategiemi
zaměřenými na využívání prostředků ESIF (Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní
oblasti, strategie komunitně vedeného místního rozvoje, akční plány vzdělávání)
 Sběr informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných opatření
 Konzultace s potenciálními nositeli projektů naplňující RAP JMK
 Průběžná aktualizace webových stránek RSK JMK (www.rskjmk.cz)
 Zpracování odborných studií a analýz území kraje na základě zadání RSK JMK
 Organizace regionálních kulatých stolů v území (zejména tam, kde je připravováno málo projektů)
s cílem podpořit absorpční kapacitu
 Organizace regionálního sympozia pro sdílení dobré praxe
 Organizace tematických seminářů v území (veřejné zakázky, projektové a finanční řízení, atd.)
 Banner RSK JMK

Usnesení č. 8 /17/RSK 13:
RSK JMK bere na vědomí informace o projektovém záměru Regionální stálé konference II.
H: 18-0-0
Bod č. 5
MMR – informace k realizaci programového období 2014-2020
Bod přednesli zástupci MMR Ing. Radana Leistner Kratochvílová a PhDr. Aleš Pekárek.
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PhDr. Aleš Pekárek sdělil, že IROP se snaží odpovídat na dotazy, ale dotazy adresované na IROP jsou obecné,
žádá o zasílání konkrétních dotazů na řídící orgán nebo na CRR – pobočku v Jihomoravském kraji. Byly vzneseny
dotazy na neformální vzdělávání, na individuální výzvy. Na neformální vzdělávání nebudou navyšovány finance.
Především na sociální bydlení je dostatek finančních prostředků. Aktuální 37. výzva na zateplování bude
pravděpodobně prodloužena (nyní končí koncem listopadu 2017). Zmíněna byla i ochrana národních kulturních
památek, které především financuje Ministerstvo kultury České republiky. Posledním bodem diskuze byl
Monitorovací systém eMS. Prezentace MMR – příloha č. 3.
Usnesení č. 9 /17/RSK 13:
RSK JMK bere na vědomí informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj.
H: 18-0-0
Bod č. 6
Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO)
Bod přednesl zástupce statutárního města Brna Ing. Bc. Roman Chmelař.
Ing. Bc. Roman Chmelař informoval RSK JMK o alokaci ve strategiích ITI, prezentoval také příklady schválených
projektů, které se začaly realizovat od roku 2017. Představil příklady chystaných projektů, které se budou
realizovat po roce 2018 a nastínil budoucnost nástroje ITI po roce 2020. Pan Ing. Bc. Roman Chmelař dále také
zdůraznil, že statutární město Brno chce zintenzivnit spolupráci s Jihomoravským krajem. Prezentace
statutárního města Brna k ISR BMO – příloha č. 4.
Usnesení č. 10/17/RSK 13:
RSK JMK bere na vědomí informace o naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti.
H: 18-0-0
Bod č. 7
Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje
Bod přednesl zástupce Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR (KS NS MAS) Mgr. Vít
Hrdoušek.
Byly představeny činnosti MAS v Jihomoravském kraji, také hodnocení strategií CLLD, realizace strategií CLLD
a Manifest za komunitně vedený místní rozvoj. Prezentace KS NS MAS – příloha č. 5.
Usnesení č. 11 /17/RSK 13:
RSK JMK bere na vědomí informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje.
H: 18-0-0
Bod č. 8
Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje
Bod přednesl odborný referent odboru regionálního rozvoje Mgr. Tomáš Grulich.
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 5. 2013 č. 344 bylo Ministerstvu pro místní rozvoj (dále též MMR)
uloženo, aby předložilo akční plán, jakým bude naplňována Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (dále
též SRR ČR) coby stěžejní rozvojový dokument určující podobu regionální politiky ČR v období spjatém
s programováním na úrovni Evropské unie. Podstatný vstup pro tvorbu Akčního plánu SRR tvoří regionální akční
plány (dále též RAP), které formulují regionální stálé konference na základě spolupráce s partnery v území.
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Aktivity RAP se stávají obsahem aktivit Akčního plánu SRR (na národní úrovni), jehož přípravu koordinuje ve
spolupráci s dalšími rezorty i územními partnery MMR. Regionální akční plány jsou zpracovávány v souladu se
statutem a jednacím řádem RSK vydanými rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 127/2014. RAP obsahuje
mimo jiné seznam projektů modernizace sítě regionálních silnic pro financování z Integrovaného regionálního
operačního programu a návrhy nových národních dotačních titulů. RAP se skládá z textové a tabulkové části
(přílohy č. 2) a jsou každoročně aktualizovány (dle harmonogramu procesu monitorování a hodnocení
uvedeného v Akčním plánu realizace SRR aktualizace RAP probíhá k 31. 7. příslušného roku).
Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2017 přinesla informace o 1524
projektových záměrech, z nichž bylo odebráním zrealizovaných či upuštěných zpracováno 1266 aktuálních
projektových záměrů. Tyto záměry vygenerovalo 200 subjektů napříč veřejnoprávní a soukromou strukturou,
neziskovými a příspěvkovými organizacemi, společnostmi s celostátní, mikroregionální i místní působností nebo
miliardovými i několikatisícovými rozpočty. Pro analytické účely byly aktuální projektové záměry rozčleněny na
68 aktivit regionálního akčního plánu (57 podporovaných a 11 nepodporovaných z ESIF). Nákladový úhrn
aktuálních projektových záměrů činí v Jihomoravském kraji 51,5 mld. Kč. Dokument tvoří přílohu č. 6.
10.35 odešla náměstkyně hejtmana a členka RSK JMK Mgr. Ing. Taťána Malá.
Usnesení č. 12/17/RSK 13:
RSK JMK schvaluje Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje –
aktualizaci 2017.
H: 17-0-0
Bod č. 9
Informace k čerpání ESI fondů v polovině programového období 2014–2020
Bod přednesl odborný referent odboru regionálního rozvoje Mgr. Tomáš Grulich.
V polovině roku 2017, tedy 1. července 2017, se programové období EU 2014–2020 dostalo do své druhé
poloviny. Stav čerpání jednotlivých operačních programů je sledováno Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci
čtvrtletních zpráv o implementaci ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020. Dle této zprávy
k 30. červnu 2017 bylo v právních aktech o vydání podpory sjednáno 192,7 mld. Kč, což je 32,4 % alokace na
celé období. V žádostech o platbu bylo k uvedenému termínu příjemcům proplaceno 56,9 mld. Kč, což je 9,5 %
celkové alokace. Existují rozdíly v čerpání mezi jednotlivými operačními programy – nejlépe čerpání postupuje
u Programu rozvoje venkova (28 % alokace proplaceno příjemcům), operačního programu Zaměstnanost
(18,7 % alokace proplaceno příjemcům) a operačního programu Technická pomoc (16,6 % alokace proplaceno
příjemcům). Z národních programů si nejhůře vede Integrovaný regionální operační program (0,5 % alokace
proplaceno příjemcům). Špatná situace je v programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika
– Česká republika, ve kterém k 30. 6. 2017 nebyl vydán žádný právní akt o poskytnutí/převodu podpory. Více
v přiložené prezentaci v příloze č. 7.
Usnesení č. 13 /17/RSK 13:
RSK JMK bere na vědomí informace k čerpání ESI fondů.
H: 17-0-0
Bod č. 10
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021
Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA.
Jihomoravský kraj zadal zpracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 (dále jen „PRJMK
2018–2021“), zhotovitelem je společnost GaREP, spol. s r.o. Doba zpracování PRJMK 2018–2021 je od dubna
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2017 do ledna 2018. Připomínkování analytické a projednání návrhové části PRJMK 2018–2021 proběhlo ve
všech pracovních skupinách RSK JMK. Do 11. září 2017 bylo možné zasílat připomínky k analytické části, do
27. září 2017 je možné zasílat připomínky k návrhové části PRJMK 2018–2021. Dokument je umístěn na
www.kr-jihomoravsky.cz / regionální rozvoj. Struktura návrhové části PRJMK 2018–2021 tvoří přílohu č. 8.
RNDr. Kabát požádal odbor regionálního rozvoje o vyhodnocení analytické části PRJMK 2018-2021 a sdělil, že
GaREP zpracoval analytickou část špatně, analytická část obsahuje chyby, z nich pak vznikají špatné závěry.
Ing. Minařík, MPA sdělil, že odbor regionálního rozvoje zadá oponenturu analytické části, např. na vysoké škole.
Usnesení č. 14 /17/RSK 13:
RSK JMK bere na vědomí informace o Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021.
H: 17-0-0
10:45 odešla doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Bod č. 11
Zpráva o plnění územní dimenze 2016
Bod přednesl vedoucí oddělení strategického rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D.
Zpráva sleduje stav realizace územní dimenze dle jednotlivých specifických cílů programů ESI fondů, u nichž
byla identifikována územní dimenze v Národním dokumentu k územní dimenzi a dále souhrnně pokrok
jednotlivých typů integrovaných nástrojů včetně postupu realizace jejich finančního harmonogramu a současně
harmonogramu plnění indikátorů.
Nejvyšší částkou podpořil územní dimenzi OP Doprava, což odpovídá i nejvyšší alokaci vyhlášených výzev
s územní dimenzí, které jsou primárně zacíleny tematicky, např. na infrastrukturu zahrnutou do TEN-T.
Obdobnou měrou přispívá k naplňování územní dimenze IROP a OP Zaměstnanost. Stejný potenciál je také
v případě OP PIK a OP VVV, kde alokace předložených žádostí několikanásobně převyšuje alokaci těch doposud
schválených.
Mezi kraji v oblasti územní dimenze z hlediska alokace schválených žádostí je nejúspěšnější kraj Středočeský,
následuje kraj Ústecký, třetím je kraj Olomoucký. V rámci územní dimenze se zejména řeší dopravní
dostupnost zkvalitněním železniční infrastruktury, problémy v oblasti trhu práce a podnikání. Naopak mezi
kraje, na jejichž území jsou schválené projekty s nízkou alokací, se řadí kraje Liberecký a Karlovarský, tedy
populačně nejmenší regiony Česka.
Územní dimenze řešící dopravní dostupnost je primárně naplňována projekty podpořenými z OP Doprava, asi
11,5 mld. Kč. Jen nepatrná část těchto projektů bude realizována na území Libereckého a Karlovarského kraje.
Naopak územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí je regionálně koncentrována ve Středočeském kraji,
kde byly z OP VVV podpořeny výzkumné projekty v Dolních Břežanech a v Řeži.
V rámci územní dimenze pro oblast sociální a vzdělávací sféry bylo realizováno jen několik projektů, u nichž bylo
místo realizace uvedeno až do úrovně obce. Mezi mírně úspěšnější se řadí kraje Moravskoslezský
a Jihomoravský. Regionální rozložení osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách z větší části odpovídá
i rozdělení objemu schválených prostředků v projektech zaměřených na řešení sociálního začleňování. Nejvíce
prostředků bylo prozatím využito v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, dle zmíněných ukazatelů by oproti
stávající situaci mělo být více prostředků využito v Karlovarském a Jihomoravském kraji.
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu práce a podnikání na úrovni obcí je z větší části určena
schválenými prostředky z OP PIK. Nejvíce prostředků bylo schváleno v Ústeckém, Jihomoravském, kde jejich
hodnota přesáhla 1 mld. Kč, a Moravskoslezském kraji, kde jejich hodnota převyšuje 0,5 mld. Kč.
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Schválené žádosti podporující připravenost území k řešení a řízení rizik a katastrof a tzv. kotlíkové dotace
(snížení emisí z lokálního vytápění domácností), kdy finanční prostředky byly předem rozděleny mezi jednotlivé
kraje, určují regionální rozložení územní dimenze zaměřenou na oblast životního prostředí. Nejvyšší alokace
schválených žádostí je se značným odstupem před dalšími kraji v tomto typu územní dimenze ve Středočeském
kraji, následují kraje Moravskoslezský, Jihočeský a Plzeňský.
Další informace naleznete na stránkách www.uzemnidimenze.cz.
Usnesení č. 15 /17/RSK 13:
RSK JMK bere na vědomí informace ze Zprávy o plnění územní dimenze 2016.
H: 16-0-0
Bod č. 12
Plnění úkolů z jednání RSK JMK, různé
Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA.
Informace o plnění úkolů uložených na předchozích pracovních jednáních RSK JMK


Zaslání dopisu řídícímu orgánu Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP):
o žádost, aby v rámci připravovaných výzev zaměřených na podporu vytápění byly na prvním
místě podporovány plynové kotle, tepelná čerpadla a využití solární energie a až na druhém
místě spalování biomasy;
 MŽP nemá možnost ovlivnit, dáno legislativou. Celý text odpovědi je i s průvodním
dopisem uveden v příloze č. 9.
o žádost, aby v rámci připravovaných výzev zaměřených na podporu výstavby a rekonstrukce
kanalizačních soustav dotoval všechny kanalizační soustavy od 300 EO pouze za podmínky
instalace III. stupně čistění při zpřísnění norem vypouštěného P na 2 mg/l u ČOV do 5 000 EO
a 1 mg/l u ČOV nad 5 000 EO, krátkodobě pak do 5 mg/l;
 MŽP nemá možnost ovlivnit, dáno legislativou. Celý text odpovědi je i s průvodním
dopisem uveden v příloze č. 9.

Usnesení č. 16/17/RSK 13:
RSK JMK bere na vědomí informace o plnění úkolů uložených na předchozích jednáních RSK JMK.
H: 16-0-0
Bod č. 13
Harmonogram jednání RSK JMK v roce 2018
Navrhované termíny pro jednání Regionální stálé konference v roce 2018:




23. února 2018 v 9:00 hod.
22. června 2018 v 9:00 hod.
21. září 2018 v 9:00 hod.

Bod. č. 14
Diskuze a závěr
Bod přednesl náměstek hejtmana Ing. Jan Vitula.
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Prezentace PS ŽP
Příloha č. 2: Aktualizovaný seznam projektů pro financování z IROP SC 1.1 a vazba na úseky splňující stanovená
kritéria programu
Příloha č. 3: Prezentace MMR
Příloha č. 4: Prezentace statutárního města Brna k ISR BMO
Příloha č. 5: Prezentace KS NS MAS
Příloha č. 6: Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje
Příloha č. 7: Informace k čerpání ESI fondů k 30.06.2017 (polovina programového období)
Příloha č. 8: Struktura návrhové části PRJMK 2018–2021
Příloha č. 9: Dopis MŽP

Zapsal: Ing. Fišer, Ing. Ralenovská

Ověřil: Bc. Roman Hanák, náměstek hejtmana

Schválil: Ing. Jan Vitula, náměstek hejtmana
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