Zápis
z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen „RSK
JMK“)
Termín jednání:
Místo jednání:
Přítomni:

12. prosince 2014, čas 10:05 – 11:45
Krajský úřad Jihomoravského kraje, jednací místnost 020
viz Prezenční listina členů RSK JMK (přítomno 18 členů) a hostů (přítomno 7
hostů), 2 pracovníci sekretariátu RSK JMK, omluveni 3 členové RSK JMK

Program pracovního jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schválení Statutu RSK JMK a Jednacího řádu RSK JMK
Složení RSK JMK a jmenování členů RSK JMK hejtmanem Jihomoravského kraje
Kooptace člena RSK JMK dle specifik Jihomoravského kraje
Volba místopředsedy RSK JMK
Volba zástupců RSK JMK (člen, náhradník) do Národní stálé konference
Stálí hosté RSK JMK
Ustavení pracovních skupin RSK JMK, volba garantů pracovních skupin
Ustavení Sekretariátu RSK JMK
Informace o současném stavu vyjednávání o programovém období 2014-2020 – zástupce
MMR
Představení Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014-2020 pro
území JMK
Informace o monitorovací funkci RSK JMK ve vztahu ke strategickým projektům na území
Jihomoravského kraje
Integrované nástroje v území Jihomoravského kraje – představení Integrované strategie
rozvoje Brněnské metropolitní oblasti
Integrované nástroje v území Jihomoravského kraje – představení strategií místních
akčních skupin působících na území Jihomoravského kraje
Představení operačních programů 2014-2020 významných pro podporu rozvoje území
JMK
Informace o přípravě území Jihomoravského kraje na programové období EU 2014–2020
Harmonogram jednání RSK JMK na rok 2015
Závěr, diskuse

Druhé pracovní jednání RSK JMK zahájil její předseda a hejtman Jihomoravského kraje, který přivítal
členy a hosty na tomto jednání.
K jednotlivým bodům jednání:
1. Statut RSK JMK a Jednací řád RSK JMK
Rozhodování RSK JMK - konsensuálně schváleno všemi členy RSK JMK
2. Složení RSK JMK a jmenování členů RSK JMK včetně náhradníků

Dle písm. b) bodu 1 čl. 5 Statutu RSK JMK předseda RSK JMM jmenoval členy a náhradníky
RSK JMK na základě písemné nominace členských institucí - viz příloha č. 1 zápisu.
Rozhodování RSK JMK – vzalo na vědomí složení členů a náhradníků RSK JMK
3. Kooptace člena RSK JMK dle specifik Jihomoravského kraje
Předseda RSK JMK a hejtman JUDr. Michal Hašek (dále jen „Předseda RSK JMK„) navrhl jako
22. člena RSK JMK JUDr. Tibora Nyitray, místopředsedu Vinařského fondu ČR a náhradníka
Ing. Martina Půčka, výkonného ředitele Svazu vinařů ČR. Jiný návrh ze strany členů RSK JMK
nebyl navržen.
Rozhodování RSK JMK - konsensuálně schválen všemi členy RSK JMK za člena RSK JMK JUDr.
Tibora Nyitray, náhradník Ing. Martina Půček
4. Volba místopředsedy RSK JMK
Předseda RSK JMK po předchozím projednání, navrhl jako místopředsedu RSK JMK primátora
statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála. Z důvodu omluvené nepřítomnosti Ing. Petra
Vokřála bude volba místopředsedy řešena na dalším jednání RSK JMK.
Rozhodování RSK JMK - vzala na vědomí
5. Volba zástupců RSK JMK (člen, náhradník) do Národní stálé konference
Do Národní stálé konference byl jako zástupce RSK JMK navržen JUDr. Michal Hašek,
náhradníkem Ing. Petr Vokřál. Z důvodu omluvené nepřítomnosti Ing. Petra Vokřála bude
náhradník řešen na dalším jednání RSK JMK.
Rozhodování RSK JMK - konsensuálně schválen všemi členy RSK JMK Předseda RSK JMK JUDr.
Michal Hašek
6. Stálí hosté RSK JMK
Navrhovaná struktura stálých hostů:
Instituce
MMR
Regionální agrární komora JMK
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Asociace krajů ČR
Úřad Regionální rady
Doplňující návrh podala Dr. Ing. Marie Zezulková o Magistrát města Brna
Rozhodování RSK JMK - konsensuálně schválena všemi členy navrhovaná struktura stálých
hostů včetně doplňujícího návrhu
7. Ustavení pracovních skupin RSK JMK, volba garantů pracovních skupin
Navrhované pracovní skupiny
1. pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost
2. pracovní skupina pro RIS3
3. pracovní skupina pro sociální oblast

Projednávání bodu zůstalo otevřené, protože na návrh Předsedy RSK JMK mohou jednotliví
členové RSK JMK zasílat do 5.1.2015 emailem písemné návrhy na vznik nových pracovních
skupin a nominaci subjektů do pracovních skupin, sekretariát RSK JMK nominace zpracuje do
týdne a následně Předseda RSK JMK vyhlásí proceduru písemného projednávání –
korespondenční elektronické hlasování, které zajistí sekretariát RSK. Návrhy a nominace je
možné posílat do výše uvedeného termínu na email: holcova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
8. Ustavení Sekretariátu RSK JMK
Předseda RSK JMK navrhl ustanovit Sekretariát RSK JMK na odboru regionálního rozvoje oddělení strategického rozvoje
Rozhodování RSK JMK - konsensuálně schváleno všemi členy
9. Informace o současném stavu vyjednávání o programovém období 2014-2020 – zástupce
MMR
zástupce MMR informovala o současném stavu vyjednávání nového programovacího období,
příloha č. 2 zápisu, MMR doporučilo vytvoření pracovních skupin. MMR vyzvalo k zaslání
návrhů na aktualizaci Jednacího řádu a Statutu z důvodu jejich aktualizace do 30.1.2015.
JUDr. Michal Hašek vznesl dotaz na aktuální stav vyjednávání k IROPu a uplatnění Regionální
rady, Eliška Pilná, BArch(Hons), AADipl uvedla, že vše je v procesu jednání. Mechanismus
předčasných výzev zatím není schválen. Mgr. Marta Valešová, MBA uvedla, že IROP byl zaslán
do Bruselu, přišlo přes 100 připomínek, které byly zapracovány, ne všechny jsou splnitelné,
vytýkáno aby Regionální Rady pokračovali dál v implementaci, Evropská komise neměla
dostatek informaci týkající se systému řízení Regionální rad, zatím je nachystaná varianta, že
implementaci budou dělat Regionální rady, variantu b) MMR zatím připravenou nemá.
Prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Prof.MUDr. Martin Bareš, Ph.D. informoval o
ročním finančním vakuu u zaměstnanců, kteří pracovali na projektech, zatím řešeno interně,
vznesl dotaz na zástupce MMR, jak jsou kapacitně připraveny operační programy v rámci
výzev. Po více než ročním období, bude hodně výzev, málo času, termíny výzev po dnech a to
se pak lidsky ani časově nedá se kapacitně zvládnout. Na základě této diskuse navrhl
Předseda RSK JMK, aby toto téma zařadit jako bod programu na další jednání RSK JMK.
Rozhodování RSK JMK – vzala na vědomí bod 9
10. Představení Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
11. Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014-2020 pro území
JMK
12. Informace o monitorovací funkci RSK JMK ve vztahu ke strategickým projektům na území
Jihomoravského kraje
Ing. Ivo Minařík MPA informoval o Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020, Představil
Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje na období 2015-2017 a struktuře
jeho aktivit, o činnosti a úloze RSK JMK - viz příloha č. 3 zápisu. Předseda RSK navrhl vytvoření
nových webových stánek RSK JMK, kde budou všechny aktuální informace o projektech pro
programové období 2014-2020, předpoklad spuštění nového webu v lednu roku 2015

Rozhodování RSK JMK – vzala na vědomí body 10, 11 a 12
13. Integrované nástroje v území Jihomoravského kraje – představení Integrované strategie
rozvoje Brněnské metropolitní oblasti

Dr. Ing. Marie Zezulková představila Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní
oblasti, příloha č. 4 zápisu
Rozhodování RSK JMK – vzalo na vědomí bod 13

14. Integrované nástroje v území Jihomoravského kraje – představení strategií místních
akčních skupin působících na území Jihomoravského kraje
P. Čárková představila Místní akční skupiny, jejich hlavní poslání, činnosti, jejich strategické
dokumenty a strategie a jejich současný stav, v současné době procházejí certifikací, aby
mohli čerpat evropské prostředky, dále viz příloha č. 5 zápisu. Z důvodu zajištění činnosti
MAS v území JMK v roce 2015, požádal Předseda RSK JMK o vyčíslení finančních prostředků
financování MAS v JMK (současně i ČR), aby měl podklad pro jednání s kompetentními
národními orgány. Téma bude předmětem jednání na příští RSK JMK.
Rozhodování RSK JMK – vzala na vědomí bod 14
15. Představení operačních programů 2014-2020 významných pro podporu rozvoje území JMK
16. Informace o přípravě území Jihomoravského kraje na programové období EU 2014–2020
Ing. Ivo Minařík MPA, představil Operační programy pro programové období 2014-2020
významné pro podporu rozvoje území JMK, koncepční dokumenty JMK a tzv. „kartu
připravenosti projektu“, která je podkladem pro zpracování RAP JMK,
Rozhodování RSK JMK – vzala na vědomí bod 15 a 16
17. Harmonogram jednání RSK JMK na rok 2015
Navrhované termíny:
3. jednání RSK JMK
4. jednání RSK JMK
5. jednání RSK JMK
6. jednání RSK JMK

27. března 2015
26. června 2015
25. září 2015
11. prosince 2015

Rozhodování RSK JMK - konsensuálně schváleno všemi členy
18 Závěr, diskuse
Diskuse byla vedena v průběhu pracovního jednání. Na závěr Předseda RSK JMK všem
poděkoval za aktivní účast a popřál do nového roku.
Úkoly a termíny:
 Do 5.1.2015 zaslat písemné nominace do pracovních skupin na email: holcova.veronika@krjihomoravsky.cz
 Do 30.1.2015 zaslat návrhy na aktualizaci Jednacího řádu a Statutu na email:
eliska.pilna@mmr.cz
 Sekretariát RSK JMK vytvořit nové webové stránky – leden 2015
 Sekretariát RSK JMK zašle mapu silnic IROP, které mohou být financovány z evropských
prostředků - viz příloha č. 6 zápisu
 Krajské sdružení NC MAS ČR JMK vyčíslí odhad financování MAS pro rok 2015 a zašle v lednu
2015 na sekretariát RSK JMK , současně bude bodem na dalším jednání RSK JMK v březnu
2015

Zapsal: Pavel Fišer, Veronika Holcová

Příloha:
1. příloha – schválený seznam členů a náhradníků RSK JMK
2. příloha – prezentace MMR
3. příloha - prezentace „Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje“
4. příloha – prezentace „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti „
5. příloha – prezentace NS MAS ČR JMK
6. příloha – mapa silnic, které mohou být financovány z evropských prostředků

