Zápis
ze 14. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje
(RSK JMK)
Termín jednání:
Místo jednání:
Přítomni:

23. února 2018, čas 9:00 – 11:00
Krajský úřad Jihomoravského kraje, jednací místnost č. 045A
viz prezenční listina členů RSK JMK, z 23 členů RSK JMK bylo přítomno
celkem 12 členů a 11 členů bylo omluveno, dále byli přítomni 3
náhradníci členů RSK JMK, 5 stálých hostů, 3 hosté a 4 pracovníci
sekretariátu RSK JMK. Celkem přítomno 15 osob s hlasovacím
právem.

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení, schválení programu
Personální složení RSK JMK
Personální změny ve složení pracovních skupin RSK JMK
Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání a zaměstnanost,
RIS 3)
Informace o zasedání Národní stálé konference
Výroční zpráva RSK JMK za rok 2017
MMR – informace k realizaci programovacího období 2014–2020
Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR
BMO)
Nositelé projektů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II v území Jihomoravského kraje
Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD)
Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok
2017
Poziční dokument Jihomoravského kraje pro programové období kohezní politiky EU 2021–
2027
Témata pro chytrý region: aktivity s významným uplatněním prvků konceptu SMART region
Plnění úkolů z RSK JMK
Různé
Diskuze a závěr

Bod č. 1
Zahájení, schválení programu
Bod přednesl člen RSK JMK za Jihomoravský kraj náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula,
kterého předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek pověřil vedením 14. zasedání
RSK JMK z důvodu nepřítomnosti předsedy RSK JMK a také místopředsedy RSK JMK primátora statutárního
města Brna Ing. Petra Vokřála.
Usnesení č. 5/18/RSK 14:
RSK JMK schvaluje program 14. zasedání RSK JMK.
H: 15-0-0
Bod č. 2
Personální složení RSK JMK
Bod přednesl člen RSK JMK za Jihomoravský kraj náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula
pověřený vedením 14. zasedání RSK JMK.

Změna členů, náhradníků a stálých hostů RSK JMK


Na předsedu RSK JMK a hejtmana Jihomoravského kraje se obrátil ředitel Jihomoravského inovačního
centra (JIC) Mgr. Petr Chládek s žádostí o změnu člena RSK JMK a jeho náhradníka. Novým manažerem
RIS3 se stal pan Mgr. David Marek, který je navržen jako nový člen RSK JMK. Pozice náhradníka člena
RSK JMK zůstává beze změny.



Předseda Výboru Krajské sítě Místních akčních skupin JMK (KS MAS JMK) a zároveň člen RSK JMK Mgr.
Vít Hrdoušek požádal o změnu řádného člena RSK JMK (Mgr. Vít Hrdoušek) a jeho náhradníka (Mgr. Jiří
Hrubý). Navrhovaným novým členem RSK JMK za KS MAS JMK je Mgr. Darina Danielová, jejím
náhradníkem je navržena Bc. Barbora Palánová.



Na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti JV (ÚRR) ukončil svou pracovní činnost Mgr. Viktor
Jaroš, který je na pozici stálého hosta RSK JMK. ÚRR požádal předsedu RSK JMK o zrušení pozice
stálého hosta v RSK JMK bez další náhrady.

Předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje rozhodl o personálních změnách per rollam.
Ing. Jan Vitula seznámil přítomné účastníky RSK JMK s přijatými usneseními předsedy RSK JMK.
Usnesení č. 2/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu ředitele JIC odvolal
člena RSK JMK Mgr. Petra Chládka a jmenoval nového člena RSK JMK Ing. Davida Marka a jeho náhradníka Dr.
Davida Uhlíře.
H: 15-0-0
Usnesení č. 3/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu předsedy Výboru
Krajské sítě Místních akčních skupin JMK (KS MAS JMK) odvolal člena RSK JMK Mgr. Víta Hrdouška a jmenoval
nového člena RSK JMK Mgr. Darinu Danielovou a jejího náhradníka Bc. Barboru Palánovou.
H: 15-0-0
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Usnesení č. 4/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK na základě návrhu vedoucího odboru ÚRR odvolal stálého hosta
RSK JMK Mgr. Viktora Jaroše.
H: 15-0-0
Bod č. 3

Personální změny ve složení pracovních skupin RSK JMK
Bod přednesl člen RSK JMK za Jihomoravský kraj náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula
pověřený vedením 14. zasedání RSK JMK.
Změna garanta pracovní skupiny pro sociální oblast
Garant Pracovní skupiny pro sociální oblast RSK JMK Mgr. Martin Petřík ukončil pracovní poměr na Krajském
úřadu Jihomoravského kraje ke dni 31. 12. 2017, proto není pozice garanta PS SO obsazena. Pověřena vedením
odboru sociálních věcí je PhDr. Jarmila Bisomová. Je doporučeno pověřit PhDr. Jarmilu Bisomovou výkonem
dočasně neobsazené funkce garanta Pracovní skupiny pro sociální oblast.
Usnesení č. 6/18/RSK 14:
RSK JMK pověřuje PhDr. Jarmilu Bisomovou, pověřenou vedením odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, výkonem dočasně neobsazené funkce garanta Pracovní skupiny pro sociální oblast.
H: 15-0-0
Bod č. 4
Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání a zaměstnanost, RIS 3)
Informace o činnosti pracovních skupin přednesou garanti pracovních skupin, případně jimi pověřené osoby:

Název pracovní skupiny

Garant pracovní skupiny

Pracovní skupina pro životní prostředí

Ing. František Havíř

22. 1. 2018

Pracovní skupina pro vzdělávání a
zaměstnanost

JUDr. Hana Poláková

19. 1. 2018

Pracovní skupina pro sociální oblast

od 1. 1. 2018 do 23. 2. 2018 bez
obsazení
Ing. Ivo Minařík, MPA

Pracovní skupina RIS 3

Termín jednání

nejednala
27. 11. 2017

Pracovní skupina/regionální kolegium pro
cestovní ruch

Mgr. Zuzana Vojtová

nejednala

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu

Ing. Rostislav Snovický

nejednala

Bod přednesl vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Havíř.
Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP) se sešla 22. ledna 2018. V rámci jednání PS ŽP byla přítomným
členům představena Zpráva z podzimního jednání RSK JMK, dále členové PS ŽP schválili termíny zasedání
pracovní skupiny v roce 2018. Členové pracovní skupiny byli také informováni o odvodech za vynětí ze
zemědělského půdního fondu pro stavbu vodních děl. Hlavním bodem jednání byla prezentace starých
ekologických zátěží na území Jihomoravského kraje s uzavřenou ekologickou smlouvou.
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Posledním bodem jednání byla prezentace na téma voda v krajině na území JMK. V rámci jednání RSK JMK
náměstek hejtmana JMK Ing. Jan Vitula zmínil jako jeden z problémů v kontextu vody v krajině příliš velké
množství obhospodařované půdy. Viceprezident Regionální agrární komory Ing. Hlaváček zmínil problematiku
snižování obsahu fosfátů v čisticích prostředcích v jejich negativních dopadech na životní prostředí, kde by se
mělo více apelovat na MŽP k hledání cest v úpravách norem a legislativě.
Na základě projednávaných témat starých ekologických zátěží v JMK a vody v krajině na území JMK byla
pracovní skupinou přijata usnesení, která jsou blíže specifikována v příloze č. 1 (zahrnuta doporučení
adresovaná RSK JMK).
Usnesení č. 7/18/RSK 14:
RSK JMK doporučuje předsedovi RSK JMK a hejtmanovi Jihomoravského kraje pověřit kompetentního zástupce
JMK k jednání s Ministerstvem financí České republiky ve věci:
a) Dodržení harmonogramu financování dle seznamu priorit zadávání veřejných zakázek
na odstranění SEZ v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku (Palivo Trans, s. r. o.,
Jihomoravské dřevařské závody, a. s., Innogy Energie, s. r. o.) ve střednědobém výhledu pro rok
2018 a 2019;
b) Zařazení lokalit Hartmann Rico, a. s., Z-Group Steel Holding, a. s., Šroubárna Kyjov, spol. s r. o.,
KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s., AGRO Krásno, s. r. o. do seznamu priorit zadávání veřejných zakázek na
odstranění SEZ v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku pro rok 2020 a 2021.
H: 15-0-0
Usnesení č. 8/18/RSK 14:
RSK JMK doporučuje předsedovi RSK JMK a hejtmanovi Jihomoravského kraje pověřit kompetentního zástupce
JMK k jednání s Ministerstvem zemědělství ve věci:
a) Zařazení zemědělských půd, které jsou písčité a neudrží vodu (asi 60 000 ha) na základě letecké
rebonitace, údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) a projektu „Intersucho“
do pro zemědělství znevýhodněných oblastí, případně jiného systému nezemědělského využití
(zalesnění). RSK JMK k tomu požaduje výpočet ekonomiky zavlažovaných písčitých půd. S ohledem
na omezené zdroje závlahové vody posoudit využívání půd pod závlahou z pohledu ekonomiky
s tím, zda raději nezavlažovat půdy vododržné a stabilizovat výnosy na těchto půdách.
b) Legislativního zvýšení pravomoci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) (například novelizací z. č.
139/01 Sb.) a zpřísnění pravidla provádění komplexních pozemkových úprav (KPÚ) za účelem
navýšení schopnosti SPÚ vykupovat pozemky a zvýšení pravomocí a povinností SPÚ jako jsou
například:
Povinnost projektanta a SPÚ při pozemkových úpravách projektovat do krajiny větrolamy
v potřebných technických parametrech dle metodiky Optimalizace funkcí větrolamu
v zemědělské krajině, VÚMOP, 2008 (např. minimální šířka, odstupy dle erozní ohroženosti,
…);
Tyto návrhy poté realizovat jako podmínku provedení KPÚ;
Finanční prostředky pro SPÚ na výkup pozemků pro společná zařízení;
Povinnost Lesů České republiky (LČR) převzít porosty větrolamů do svého hospodaření.
c) Podpory pěstování sóji jako půdoochranné plodiny formou přímé dotace nebo umožnění používání
herbicidů do greeningových porostů sóje a tím:
Zvýšení pestrosti krajiny pro omezení vodní eroze, zlepšení půdo-ochranné funkce a dále
i snížení prašnosti;
Snížení dovozů (ročně Ø 350 tis. t);
Omezení používání geneticky modifikovaných (GMO) surovin.
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d) Zvýšení dotace na nákup půdo-ochranných technologií (například podrýváky, secí stroje do mulče,
obracecí pluhy) tak, aby byly:
zvýhodněny cenově (nikoliv pouze procentuálně) před technologiemi konvenčními,
zvýhodněny ve vyhlašování výzev a v posuzování žádostí o dotace z PRV před technologiemi
konvenčními.
Seznam dotovaných strojů a výše dotace vypracuje Výzkumný útvar zemědělské techniky
(VÚZT).
e) Vytvoření marketinkového fondu (podle vzoru Vinařského fondu) pro minimálně 7 zemědělských
komodit, které by mohly mít vyšší zastoupení na domácím trhu.
f) Bezodkladného zahájení přípravných prací na výstavbě vodních děl (VD), zajišťujících zadržení vody
ze sněhu a přívalových vod, konkrétně pro posílení vodního zdroje Vír (Borovnice), Kuřimské
Jestřábí a VD Terezín k zabezpečení odběrů vody a ekologických průtoků.
g) Podpory hospodářsky vyváženého zvyšování podílu tlejícího dříví v lesních porostech
Při obnově lesních porostů využívat pasečný způsob obnovy s formami maloplošná holosečná,
forma násečná a forma maloplošná podrostní. V případě přirozených bučin i velkoplošná
clonná seč.
Při obnově lesních porostů podporovat výsadbu listnatých dřevin, které zvyšují obsah
organického uhlíku v lesních půdách.
h) Podpory budování malých víceúčelových vodních nádrží s možností manipulace s výškou vodní
hladiny v lesních porostech a možností spojování do soustav.
H: 15-0-0
Bod přednesla vedoucí odboru školství JUDr. Hana Poláková.
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VZ) se sešla dne 19. ledna 2018. Členové pracovní
skupiny byli seznámeni s Krátkodobým realizačním plánem Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského
kraje 2018–2019, dále s aktivitami na podporu odborného vzdělávání (Prezentace SOŠ v OC Olympia, Veletrh
odborného vzdělávání v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, projekt Smart akcelerátor).
Projednávanými body programu v oblasti vzdělávání byla aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků
z fondů EU v oblasti regionálního školství a také aktuální stav projektu KAP JMK a projektů Implementace KAP.
Byly představeny dva projektové záměry v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK:
A) Projektový záměr s cílem rozšíření nadstavby SPŠ Brno, Purkyňova, p.o. a jeho zařazení do Rámce
podpory infrastruktury a investic KAP JMK.
B) Projektový záměr SOU Kyjov, p.o. na vybudování tréninkového centra praktických dovedností
v oblasti vytápění a ohřevu vody a jeho zařazení do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK.
Na základě výsledku hlasování členů Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost o výše zmíněných
projektových záměrech pracovní skupina doporučila RSK JMK ke schválení oba dva výše zmíněné projektové
záměry jako součást Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK.
Usnesení č. 9/18/RSK 14:
RSK JMK schvaluje aktualizovaný Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK dle přílohy č. 2.
H: 15-0-0
Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA.
Pracovní skupina pro RIS, která je totožná s Řídícím výborem RIS JMK, se k poslednímu jednání sešla 27. 11.
2017. Členům pracovní skupiny byly představeny projekty připravované pro aktualizaci Akčního plánu RIS
(Digimat, ESA BIC Brno, FabLab Mobile, Industrial Professorship). Také byli členové Řídícího výboru seznámeni
s realizací projektu Smart Akcelerátor v JMK (finanční podpora pro implementaci strategie inteligentní
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specializace v JMK). Dalšími projednávanými body byly projednání podpory pro přípravu projektů v rámci
aktivity Asistence, jež je součástí projektu Smart Akcelerátor v JMK; představení kampaně #brnoregion jako
součásti mezinárodního marketingu znalostního regionu. V rámci kampaně vzniklo i video, které má motivovat
k přílivu lidského kapitálu za prací do města Brna. Společností Honeywell byly představeny iniciativy Honeywell
Innovation Ecosystem jako příklad zakořenění zahraniční korporace v regionální ekonomice.
Zápisy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na webu www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK JMK.

Usnesení č. 10/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK.
H: 15-0-0
Bod č. 5
Informace o zasedání Národní stálé konferenci (NSK)
Bod přednesl člen RSK JMK PaedDr. Zdeněk Peša.
Dne 14. prosince 2017 se v Praze uskutečnilo 8. zasedání Národní stálé konference. Jednání se zúčastnil
zástupce RSK JMK PaedDr. Zděněk Peša. K vybraným bodům z jednání NSK patřily:
a) aktuální stav přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+,
(strategický dokument dostupný na webu www.mmr.cz/Regionální politika a cestovní ruch/Podpora
regionů/Koncepce a strategie/Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020),
b) příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020,
c) aktuální potřeby měst a obcí – výsledky dotazníkového šetření.
Zápis 8. zasedání Národní stálé konference naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj
(http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/NSK).
Další zasedání Národní stálé konference se bude konat ve dnech 14. - 15. března 2018.
Významným bodem diskuze k tomuto tématu byl vliv BREXITU na fungování EU a také skutečnost, že se Česká
republika s největší pravděpodobností přesune do nové kategorie zemí z hlediska výkonu ekonomiky (týká se
NUTS II Jihovýchod, kam územně spadá Jihomoravský kraj).

Usnesení č. 11/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí informace z 8. zasedání Národní stálé konference.
H: 15-0-0
Bod č. 6
Výroční zpráva RSK JMK za rok 2017
Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, PhD.
Regionální stálé konference každoročně zpracovávají dle stanovené metodiky výroční zprávu o své činnosti,
o činnosti jejích pracovních skupin a sekretariátu. Součástí Výroční zprávy RSK JMK za rok 2017 je popis
činností, zhodnocení efektivity těchto činností, identifikace realizovaných kroků vedoucích k lepšímu
naplňování funkcí RSK JMK, identifikace rizik a plán rozvoje RSK JMK pro následující rok. Informace obsažené ve
výroční zprávě slouží jednak samotné RSK JMK, ale i subjektům na národní úrovni. Výroční zpráva je součástí
monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc, z něhož je činnost RSK JMK finančně
podporována. Druhá výroční zpráva je součástí přílohy č. 3 podkladů.
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Usnesení č. 12/18/RSK 14:
RSK JMK schvaluje Výroční zprávu RSK JMK za rok 2017 dle přílohy č. 3.
H: 15-0-0
Bod č. 7
MMR – informace k realizaci programového období 2014–2020
Bod přednesla zástupkyně MMR Ing. Milena Brožová.
Stěžejní aktivitou Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2018 je vytvoření Koncepce podpory venkova.
V současné době probíhá jednání o definování pojmu venkov dle OECD nebo EK. Následně bude rozesláno
dotazníkové šetření mezi územní partnery pro získání konkrétních dat budoucích analýz za první čtvrtletí roku
2018. Prezentován byl i program Podpory rozvoje regionů 2019+. Mezi vstupy programu lze zařadit projednání
RAP, Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020 a přípravu Strategie regionální rozvoje 2021+. Strategické cíle
připravované Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která je čtvrtým dokumentem definujícím hlavní
strategické cíle regionální politiky státu bylo doporučeno projednat v pracovních skupinách RSK JMK. Dále byli
členové RSK JMK informováni o značném převisu žádostí na rok 2018 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova. Nejvíce žádostí o finanční prostředky bylo podáno v dotačních titulech číslo 5 Podpora obnovy
místních komunikací a číslo 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Jihomoravský kraj v průběhu let 2014–
2017 čerpal dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 159 181 105 Kč a řadí se tedy v rámci všech
krajů ČR na druhé místo v čerpání dotací z Programu obnovy a rozvoje venkova. Zástupce MMR také informoval
o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který v roce 2017 alokoval největší
finanční objem schválených prostředků. V roce 2016 a 2015 byl operačním programem s největším finančním
objemem schválených projektů Operační program Životní prostředí. Při srovnávání finančního objemu
schválených projektů dle krajů a operačního programu bylo zjištěno, že k 1. únoru 2018 bylo v Jihomoravském
kraji alokováno nejvíce finančních prostředků. V současné době jedná MMR s Ministerstvem financí o novém
národním dotačním programu. V rámci Integrovaného operačního programu probíhá vyhodnocení přijatých
žádostí. Náměstek hejtmana Ing. Jan Vitula požádal MMR o dodání grafu s počtem celkových žádostí a následně
schválených projektů. Prezentace MMR – příloha č. 4.
Usnesení č. 13/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj k realizaci programového
období 2014–2020.
H: 15-0-0
Bod č. 8
Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO)
Bod přednesl zástupce statutárního města Brna vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Ing. Petr
Šašinka.
Ing. Petr Šašinka informoval RSK JMK o aktuální alokaci ve strategii BMO ITI k 22. únoru 2018. Vedoucí oddělení
řízení ITI zdůraznil finanční alokaci pro projekty Brněnské metropolitní oblasti z Integrovaného operačního
programu, Operačního programu Doprava a Operačního programu Zaměstnanost. Největší finanční objem
schválených projektů pro Brněnskou metropolitní oblast je z Integrované operačního programu, a to ve výši
716, 8 mil. Kč, problémem je aktuální pozastavení vyhlašování výzev v rámci OPPIK z důvodu přehodnocování
priorit MPO a rovněž nevhodné podmínky podpory pro oblast sociálního bydlení z IROP. Dále stálý host
prezentoval plánovaný harmonogram výzev nositele ITI, základní teze ITI a metropolitní spolupráce po roce
2020 (pokračování integrovaných urbánních nástrojů na úrovni funkčních městských regionů). Informoval také
členy o záměru soustředit se na zvýšení publicity u odborné a široké veřejnosti formou kulatých stolů,
přednášek, interaktivních mapových aplikací, dotazníkovým šetření mezi starosty okolních obcí atd. Prezentace
ITI – příloha č. 5.
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Usnesení č. 14/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí informace o naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti.
H: 15-0-0
Bod č. 9
Nositelé projektů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II v území JMK
Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, PhD.
V rámci přípravy zpracování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II (MAP II) a dle požadavků MŠMT,
týkajících se výzvy pro zpracování MAP II, vyplynula povinnost schválit v RSK JMK rozdělení území
Jihomoravského kraje pro zpracování jednotlivých MAP II včetně oprávněných žadatelů. V návaznosti na výše
zmíněné byla sekretariátu RSK JMK předložena potvrzení o dohodě v území JMK mezi potenciálními nositeli
MAP II.
RSK JMK schválila formou per rollam rozdělení území pro zpracování MAP II včetně oprávněných žadatelů.
Stanoviska RSK JMK k vymezení území a realizace dopadu MAP II JMK byla vydána celkem 17 navrženým
realizátorům MAP II (zahrnuje území 17 ORP v JMK). Seznam schválených nositelů MAP II – příloha č. 6.
RSK JMK přijala formou per rollam následující usnesení:
Usnesení č. 1/18/RSK 14:
RSK JMK schvaluje rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování Místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání II včetně oprávněných žadatelů dle přílohy č. 6.
H: 15-0-0
U jednoho ze schválených realizátorů (MAS Znojemské vinařství, z.s. – ORP Znojmo) došlo v mezidobí mezi
hlasováním členů RSK JMK formou per rollam a řádným zasedáním RSK JMK ke korekci v území dopadu MAP II –
administrativní chybou žadatele nebyla zahrnuta do území dopadu MAP II v ORP Znojmo obec Šanov
(ORP Znojmo – navrhovaný nositel MAP II, dle doložených potvrzení o dohodě v území – MAS Znojemské
vinařství, z.s.).
Usnesení č. 15/18/RSK 14:
RSK JMK schvaluje jako oprávněného žadatele Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v území ORP Znojmo
MAS Znojemské vinařství, z.s.
H: 15-0-0
V mezidobí mezi per rollam hlasováním RSK JMK ke schválení rozdělení území JMK pro zpracování MAP II
a řádným jednáním RSK JMK bylo dále sekretariátu RSK JMK předloženo potvrzení o dohodě v území
za ORP Břeclav s navrhovaným žadatelem MAP II MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Vzhledem k potřebě
schválení oprávněného žadatele pro vymezené území ze strany RSK JMK je navrhováno následující usnesení:
Usnesení č. 16/18/RSK 14:
RSK JMK schvaluje jako oprávněného žadatele Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v území ORP Břeclav
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
H: 15-0-0
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Bod č. 10
Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD)
Bod přednesla zástupkyně Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Mgr. Darina Danielová.
Zástupkyně za KS MAS informovala o schválení Strategií komunitně vedeného místního rozvoje všech Místních
akčních skupin (MAS) k 31. 12. 2017 v Jihomoravském kraji. Také zdůraznila novou možnost každé MAS
realizovat opatření v rámci Operačního programu Životní prostředí a alokaci 10 mil. Kč na nové aktivity pro
každou MAS v oblasti obnovy zeleně, což představuje možnost čerpat cca 180 mil. Kč.
K tomuto bodu proběhla diskuze na téma nemožnosti MAS efektivně čerpat finanční prostředky EU především
z časového důvodu, finanční prostředky EU lze pro MAS čerpat do února 2019 (prozatím mají MAS 10 %
schválených prostředků z celkové alokace 1 502 036 tis. Kč; 25 % MAS by se mohlo alespoň přiblížit čerpání
finanční alokace 10 mil. Kč. KS MAS již teď předpokládá, že Integrovaný operační program nebude ze strany
MAS vyčerpán). Náměstkem hejtmana Ing. Janem Vitulou byl podán návrh vyjednat s MMR změnu v alokaci
finančních prostředků mezi operačními programy. Změny v alokaci finančních prostředků již nejsou z pohledu
MMR možné z důvodů časových a personálních možností ministerstva. V rámci čerpání dotací byla taktéž
zmíněna problematika přepočtového kurzu eura v programovém období. Prezentace KS MAS – příloha č. 7.

Usnesení č. 17/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje.
H: 15-0-0
Bod č. 11
Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok 2017
Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, PhD.
Zástupce odboru informoval členy jednání o naplňování Regionálního akčního plánu Strategie regionálního
rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje (RAP JMK). RAP JMK je základním a stěžejním dokumentem pro
činnost regionální stálé konference, slouží jako podklad pro realizaci územní dimenze operačních programů a je
zpracován dle předepsané metodiky.
Cílem hodnocení naplňování RAP JMK v roce 2017 bylo zhodnotit naplňování regionálního akčního plánu v roce
2017. Bylo vytvořeno především na základě informací o čerpání fondů EU prostřednictvím operačních
programů z údajů o projektech v monitorovacím systému MS2014+. Dokument obsahuje analýzu využití
finančních prostředků z ESIF za projekty (a) s předloženou žádostí (dle data podání projektu), (b) schválené,
jejichž fyzická realizace prozatím nezačala, a (c) projekty ve fyzické či finanční realizaci a ukončené se stručným
popisem. Analýza vede k identifikaci specifických cílů operačních programů, u kterých bylo čerpáno méně/více,
než bylo očekáváno, a k definování příčin tohoto jevu. Analyzováno je dále čerpání prostřednictvím
integrovaných nástrojů (strategie komunitně vedeného místního rozvoje místních akčních skupin, integrovaná
územní investice Brněnské metropolitní oblasti). Metodiku zpracování vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj
a zpracování dokumentu je podporováno z Operačního programu Technická pomoc prostřednictvím projektu
Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje II. Na zpracování dokumentu se
podílela Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. Dokument tvoří přílohu č. 8.
Zástupce Asociace nestátních neziskových organizací v ČR pan Jaromír Hron navrhl změnu názvu aktivity
v kapitole č. 4 Analýza naplňování aktivit RAP. Jedná se o aktivitu na str. 25 „Zájmové a celoživotní vzdělávání“.
Po konsenzuální shodě byl název aktivity změněn na „Neformální a celoživotní vzdělávání“.
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Usnesení č. 18/18/RSK 14:
RSK JMK schvaluje hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok
2017.
H: 15-0-0
Usnesení č. 19/18/RSK 14:
RSK JMK schvaluje změnu názvu aktivity - novým název je „Neformální a celoživotní vzdělávání“ v dokumentu
Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok 2017.
H: 15-0-0
Z jednání Regionální stálé konference odešel Ing. Jiří Lukášek - zástupce Svazu měst a obcí ČR.
Bod č. 12
Poziční dokument Jihomoravského kraje pro programové období kohezní politiky EU 2021–2027
Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA.
Dokument zahrnuje výchozí pozici Jihomoravského kraje v diskuzích o zaměření kohezní politiky EU 2021–2027.
Potřebné zaměření podpory pro území Jihomoravského kraje:
• Dobudování dopravní infrastruktury – důraz na problematiku severo-jižního dopravního spojení
• Adaptace na klimatickou změnu a předcházení rizikům
• Kvalita života a uplatnění a mobilita obyvatel
• Inovační podnikání s ohledem na rozvoj konceptu Průmyslu 4.0
Poziční dokument je součástí přílohy č. 9.
Problematicky vnímána poměrně vysoká nezaměstnanost v JMK.
Pro programové období 2021–2027 se již s největší pravděpodobností bude JMK nacházet ve skupině regionů,
které dosahují více jak 75 % evropského průměru.
Usnesení č. 20/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí Poziční dokument Jihomoravského kraje pro programové období kohezní politiky EU
2021–2027.
H: 14-0-0
Bod č. 13
Témata pro chytrý region: aktivity s významným uplatněním prvků konceptu SMART region
Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA.
Pro informaci je předkládán jeden z výstupů, který byl zpracován jako součást Programu rozvoje
Jihomoravského kraje 2018–2021. Vybrané aktivity mají významné uplatnění prvků konceptu SMART region
v území Jihomoravského kraje a mohou být dále rozpracovány dle potřeby do podoby projektových záměrů.

Přehled aktivit s významným uplatněním prvků konceptu SMART region
Aktivita

SMART prvky
Rozvoj elektronických odbavovacích, řídících
a informačních systémů v dopravě

1.2.5 Rozvoj zázemí pro IDS JMK

Koordinace systému parkování v návaznosti na IDS JMK
(„chytré parkování“)

1.2.5 Rozvoj zázemí pro IDS JMK
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Aktivita
1.3.4 Koordinace rozvoje informační
infrastruktury

SMART prvky
Podpora zavádění vysokorychlostního internetu

1.3.4 Koordinace rozvoje informační
infrastruktury

Využití informačních technologií při prevenci
bezpečnosti

2.1.4 Zlepšení stavu budov i areálů škol

Podpora uplatnění smart prvků v provozu škol
Podpora uplatnění smart prvků v oblasti sociální péče
(např. náramky sledující životní funkce pacientů v
domácí péči a umožňující automatizovaně přivolat
pomoc).
Využití moderních informačních technologií
k informování obyvatel kraje

2.2.2 Realizace Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v JMK 2018–2020 a
souvisejících dokumentů
2.6.2 Rozvoj komunikačních aktivit kraje
2.6.5 Zavedení operativního krizového
informačního systému

Vytvoření operativního informačního systému pro
efektivní řízení krizových situací

2.6.6 Uplatnění smart řešení v provozu
krajského úřadu a organizací kraje

Uplatnění technologií a IT řešení v budovách kraje a
krajských organizací

4.1.1 Realizace Regionální inovační strategie
2014–2020

Aktivní moderní přístup podpory podnikání a inovací

4.1.4 Podpora efektivního využití sdílené
ekonomiky

Využití potenciálů ekonomiky odstartované díky
rozvoji informačních technologií

4.2.8 Zkvalitnění informačních služeb

Zvýšení informovanosti účastníků cestovního ruchu
s využitím moderních technologií.

Usnesení č. 21/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí informace o aktivitách s významným uplatněním prvků konceptu SMART region
v území Jihomoravského kraje.
H: 14-0-0
Vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA zmínil snahu vybudovat region na lidském kapitálu.
Řešena byla problematika severo-jižního tahu, Ing. Ivo Minařík, MPA potvrdil příslib od ministra dopravy
o prioritizaci plánované dálnice D43 a projednání tohoto tématu v Poslanecké sněmovně ČR.
Také zmíněno zahrnutí kvality života do hlavních priorit tématu, vedoucí odboru Ing. Ivo Minařík, MPA potvrdil
skutečnost, že na tuto aktivitu je brán zřetel.
Bod č. 14
Plnění úkolů z jednání RSK JMK
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):


ve věci 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.
 V současné době probíhá výzva č. 72, další výzva v období 2014–2020 vypsána
nebude. Odpověď i průvodní dopis je součástí přílohy č. 10.
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ve věci žádosti 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.
o K 18. lednu 2018 byla ukončena výzva č. 71, s ohledem na výsledky předešlých výzev
se jednalo o poslední výzvu pro individuální projekty. Odpověď i průvodní dopis je
součástí přílohy č. 10.

Bude snaha o projednání zpřísnění limitů u dotovaných soustav čištění odpadních vod s podmínkou
odstraňování fosforu na jednání Národní stálé konferenci.

Usnesení č. 22/18/RSK 14:
RSK JMK bere na vědomí informace o plnění úkolů uložených na předchozích jednáních RSK JMK.
H: 14-0-0
Bod č. 15
Různé
Bod přednesl zástupce regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, PhD.
Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje II“ byl doporučen
k financování na období 1. prosince 2017 až 30. listopadu 2019.
Nové aktivity v projektu:
 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 území,
 organizace regionálního sympozia pro sdílení dobré praxe,
 organizace tematických seminářů v území (veřejné zakázky, projektové a finanční řízení, atd.),
 banner RSK JMK.
MMR připravuje změnu Statutu RSK, který spočívá v zapojení RSK do přípravy kohezní politiky pro programové
období 2021+ a do zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Předpokládaný termín schválení ze
strany MMR je v březnu 2018. Následně bude projednáno v jednotlivých RSK.
Diskuze nad lepším čerpáním prostředků v rámci CR (řešením by mohly být destinační společnosti v turistických
oblastech). Taktéž byl probírán případný monitoring při potravinové krizi.

Bod č. 16
Diskuze a závěr
Bod přednesl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula.
V závěru jednání zmínil viceprezident Regionální agrární komory Ing. Václav Hlaváček, CSc. problematiku
potravinové bezpečnosti na území Jihomoravského kraje s ohledem na zabezpečení zásobování obyvatelstva
v době krize. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula sdělil, že krizový štáb řeší tyto krizové
situace a že do příštího jednání RSK JMK bude připravena zpráva, jak je kraj na řešení této situace připraven.

14. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 23. 2. 2018 v 11:05 hodin.
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15. zasedání RSK JMK bylo stanoveno dle schváleného harmonogramu na 22. června 2018. Pokud v tomto
termínu bude zasedat Národní stálá konference, dojde k přesunu termínu jednání RSK JMK.

Seznam příloh
Příloha č. 1: Prezentace PS ŽP
Příloha č. 2: Aktualizovaný Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK
Příloha č. 3: Výroční zpráva RSK JMK za rok 2017
Příloha č. 4: Prezentace MMR
Příloha č. 5: Prezentace ITI
Příloha č. 6: Seznam schválených nositelů projektů MAP II v JMK dle ORP
Příloha č. 7: Prezentace KS MAS v JMK
Příloha č. 8: Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok 2017
Příloha č. 9: Poziční dokument Jihomoravského kraje pro programové období kohezní politiky EU 2021–2027
Příloha č. 10: Dopis MŽP ohledně čistění odpadních vod a rekonstrukcí kanalizačních soustav v JMK
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