ZÁPIS Z 13. JEDNÁNÍ
REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE PRO ÚZEMÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Datum:
Zahájení jednání:
Ukončení jednání:
Místo konání:
Přítomni:

31. října 2019
14.00 hodin
16.00 hodin
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, zasedací místnost č. 326
členové RSK: Ivo Grüner, Jan Přibáň, Miloslav Michalec, Eva Jindrová, Karel
Ferschmann, Stanislav Rampas, Vladislav Krumer, Jana Petrová, Daniel Svoboda,
Pavla Janovská, Jan Naxera, Filip Uhlík, Alena Svobodová
hosté: Magda Sýkorová, Ondřej Pergl, Iva Fictumová, Ladislava Šlajchová, Renata
Pašková, Michaela Štruncová, Jan Karásek
sekretariát RSK PK: Aneta Janská

UPRAVENÝ Program jednání:
 Zahájení, schválení programu a hostů
 Informace pro RSK z národní úrovně MMR
 Informace ze 14. jednání Národní stálé konference
 Projednání aktualizace přílohy č. 1 RAP – Seznam projektů financovaných z IROP 1.1
 Aktuální informace o čerpání finančních prostředků z operačních programů financovaných z ESIF na
území Plzeňského kraje
 Aktuální informace z přípravy nového programovacího období 2021+
 Diskuse, různé
 Závěr
Bod č. 1 – ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU A HOSTŮ





vedoucí odboru fondů a programů EU zahájil 13. jednání RSK PK, přivítal přítomné členy RSK a hosty
dnešního jednání. Upozornil členy na změnu programu, která se týkala zařazení bodu „Projednání
aktualizace přílohy č. 1 RAP – Seznam projektů financovaných z IROP 1.1“, který byl zařazen z důvodu
nutnosti včasného projednání a schválení zmíněného seznamu tak, aby bylo možné na něm uvedené
projekty předložit do výzvy programu IROP. Následně program představil a požádal přítomné a případné
doplnění či návrhy na jeho změnu. Žádné návrhy na změnu programu nebyly předloženy. Společně s
upraveným programem byl též schvalován seznam přítomných stálých hostů.
byla konstatována usnášeníschopnost jednání, jelikož bylo přítomno 13 z 19 členů RSK či jejich
náhradníků.
návrh usnesení č. RSK PK 13/01 byl jednomyslně schválen, nikdo z přítomných členů/náhradníků se
hlasování nezdržel, ani nebyl proti.

Bod č. 2 – INFORMACE PRO RSK Z NÁRODNÍ ÚROVNĚ MMR




Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ dne 30. 10. 2019 projednávána vládou ČR
k dispozici jsou nové stránky SRR 211 a byly zaregistrovány 2 nové domény: srr21.cz a prolepsiregiony.cz;
připravována je prezentace pomocí tzv. Story map (interaktivní mapa)
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k dispozici je jednoduchý leták a brožurka k SRR; nové motto „pro lepší regiony“
Akční plán SRR na roky 2021 a 2022 – v současné chvíli zpracovány aktivity, pracuje se na specifikaci
regionálně zaměřených aktivit.
Regionálně specifické aktivity - aktivity s vazbou na SRR a strategické dokumenty kraje; budou
navrhovány RSK ve spolupráci s regionálním manažerem SRR; cílem je vytvořit nové aktivity významně
přispívající k řešení problémů daného území anebo konkretizovat a případně územně více zacílit některou
z již navržených aktivit akčního plánu.
akční plán bude v únoru 2020 prezentován na dalším jednání NSK, následně půjde do meziresortního
připomínkového řízení a v červnu 2020 se předpokládá jeho předložení vládě ČR ke schválení
následně zástupce MMR seznámil přítomné s výsledkem procesního hodnocení implementace územní
dimenze, které se účastnili i jednotlivé RSK a zmínil hlavní klady a mínusy jak Národního dokumentu
k územní dimenzi tak z práce RSK, které byly identifikovány
další budoucnost RAP? – bude národním intervenčním nástrojem pouze pro fondy EU; předběžně jsou
předjednaná témata/oblasti v nichž je kraj územní jednotkou pro jejich řešení (např. střední školství,
regionální silnice, ZZS, deinstitucionalizace sociálních služeb); dále je v řešení vymezení specifické alokace
pro území dle SRR 21+ v rámci některých témat
přítomní byli seznámeni s harmonogramem výzev dotačních programů vyhlašovaných MMR
proces efektivního nastavení národních dotačních titulů – probíhá příprava jednotného dotačního
portálu, který bude mít pod záštitou MF, je potřeba sjednotit strukturu NDT, která je v současné době
různorodá; Návrh nastavovat alokace pro jednotlivé NDT dle absorpční kapacity;

BOD č. 3 – INFORMACE Z JEDNÁNÍ NSK


vedoucí odboru fondů a programů EU informoval přítomné o průběhu posledního jednání NSK, které se
uskutečnilo 17. října 2019 v Praze:
o byly představeny aktuální informace k SRR a akčnímu plánu SRR ČR 21+ - viz. prezentace zástupce
MMR
o byly prezentovány informace o pokračování přípravy na nové programovací období: probíhají
další práce na přípravě OP a Dohody o partnerství včetně debaty o promítnutí územní dimenze
do těchto dokumentů; DoP je těsně před dokončením, následně bude projednána v relevantních
platformách a v lednu je pak plánováno předání finální verze DoP a OP do meziresortního
připomínkového řízení.
o informace jednotlivých ŘO OP: IROP upozornil na potíže s čerpáním alokací CLLD – možné
přesuny alokace do individuálních výzev; OP VVV – v novém progr.období se předpokládá
propojení KAPů a RAPů, probíhá jednání s EK ohledně možnosti zvýhodňování některých území;
OP Z: zpoždění v čerpání IN, většina výzev CLLD a SVL je ukončena, probíhají jednání k podobě
budoucího OPZ +; OP D – probíhá příprava nového programu, počítají se stejným řešením územní
dimenze jako v současném programu; OP ŽP – prostředky vyčerpány v oblasti ovzduší, vody a
odstraňování ekologických zátěží, potíže v čerpání prostřednictvím CLLD – malý podíl
zazávazkování. Ještě horší situace panuje v ITI, kde je zazávazkováno pouze 20%.
o informace z pracovní skupiny pro Smart Cities – platforma Grémium řeší v současné době tři
základní pilíře související se Smart Cities – financování, marketing a pilotní projekty.

BOD č. 4 – AKTUALIZACE PŘÍLOHY Č. 1 RAP – SEZNAM PROJEKTŮ DO SC 1.1 IROP




vedoucí odboru fondů a programů EU připomenul přítomným význam a využití Regionálního akčního
plánu a smysl jeho přílohy č. 1, jejíž aktualizace je připravena k projednání. Následně předal slovo řediteli
Regionální rozvojové agentury PK k představení daného dokumentu.
ředitel RRA PK představil úpravy Přílohy č. 1 RAP - jedná se o úpravu názvu jednoho z projektů a přidání
6 nových projektů (změny vyznačeny modře):
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o Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek č. 1 EXIT D5 – Holoubkov
o Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek č. 2 Holoubkov – Rokycany
o II/117 Spálené Poříčí – Lipnice
o II/191 Janovice – Nýrsko
o II/232 Stabilizace svazu hranice okr. PS/RO
o Most ev. č. 201 – 025 u Podšibenského mlýna
o II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora – III. část
aktualizace seznamu byla nutná z důvodu možnosti předložení a následné realizace nově přidaných
projektů z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 91, která je otevřena pouze
do 31. 12. 2019. Zařazení projektů do přílohy č. 1 RAP je nutnou podmínkou při posuzování přijatelnosti
projektů ve všech výzvách IROP zaměřených na regionální silnice.
byly představeny projekty, které byly zařazeny na seznam projektů Přílohy č. 1 již v předchozích letech a
v současné době jsou již v realizaci anebo úspěšně zrealizovány. V celkovém souhrnu se tak v Plzeňském
kraji podařilo od roku 2016 zrealizovat prozatím 7 projektů v celkovém objemu přesahujícím 2,5 mld. Kč.
představeno bylo rovněž mezikrajské srovnání čerpání Specifického cíle 1.1 IROP z něhož vyplývá, že
Plzeňský kraj se mezi ostatními kraji v této oblasti drží zhruba v polovině žebříčku, přičemž nejaktivnějším
a zároveň nejúspěšnějším krajem v tomto srovnání je kraj Středočeský a naopak nejméně prostředků
z této oblasti čerpaní kraje Karlovarský a Liberecký.
na závěr tohoto bodu bylo přítomným představeno navržené znění usnesení k tomuto bodu a byl dán
prostor k případným návrhům či připomínkám. Vzhledem k tomu, že nikdo žádné doplňující návrhy či
připomínky nevznesl, bylo o návrhu usnesení hlasováno – usnesení RSK PK č. 13/02 bylo jednomyslně
přijato.

BOD č. 5 – AKTUÁLNÍ INFORMACE O ČERPÁNÍ OP 2014-2020 V PLZEŇSKÉM KRAJI










vedoucí odboru fondů a programů EU společně s ředitelem RRA představili přítomným již tradiční přehled
čerpání finančních prostředků z operačních programů 2014-2020. Nejvíce projektů podaných subjekty
z Plzeňského kraje směřovalo do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a
Integrovaného regionálního operačního programu. Celkově se Plzeňský kraj umístil v počtu podaných
projektů do všech OP až na 12 místě mezi kraji. Nejvíce projektů bylo z Jihomoravského kraje, nejméně
pocházelo naopak z Karlovarského kraje.
Porovnání krajů z pohledu úspěšných projektů – tedy těch, které úspěšně prošly fází hodnocení a
vstoupily do fáze realizace, vychází pro náš kraj lépe, i když stále se pohybuje v druhé polovině krajů, když
skončil na 9. místě. Nejúspěšnějším krajem z tohoto pohledu byl kraj Vysočina, nejméně úspěšný pak
opět Karlovarský kraj.
poslední z představených grafů byl věnován pohledu na projekty, které jsou realizovány v Plzeňském kraji
optikou operačních programů, v nichž byly předloženy. Nejvíce projektů je v našem kraji realizováno
jednoznačně v Integrovaném regionální operačním programu, nejméně naopak v OP Zaměstnanost.
přítomným byly rovněž představeny příklady úspěšných realizovaných projektů – jako první byl
představen projekt města Plzně financovaný z Operačního programu Doprava, který se věnoval
prodloužení tramvajové tratě na Borská pole. Celkové náklady tohoto projektu přesáhly 417 mil. Kč. Jako
druhý byl představen projekt Lékařské fakulty Plzeň Univerzity Karlovy v Praze, který byl realizován
v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednalo se o projekt na realizaci Centra výzkumu
infekčních onemocnění a celkové náklady na něj přesáhly 184 mil. Kč. Posledním představeným
projektem byl projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu a realizovaný
Fakultní nemocnicí Plzeň. Jednalo se o výstavbu nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní
nemocnici Plzeň a tento projekt stál než 338 mil. Kč.
na závěr tohoto bodu byli přítomni ještě seznámeni se současným stavem finančních prostředků
v právních aktech o poskytnutí podpory – dle dat MMR. Z předloženého podkladu vyplývá, že např. OP
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Zaměstnanost je již vyčerpán z 98%, podobně je na tom i OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, kde je již
vyčerpáno 91,8% alokovaných prostředků. Naopak na konci žebříčku stojí OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, kde bylo ke konci září vyčerpáno pouze 62,1% alokovaných prostředků.
BOD č. 6 - PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021 - 2027








Vedoucí odboru fondů a programů EU krátce shrnul, jak se PK připravuje na nové programové období
2021 – 2027. Oblasti, na které se PK chce zaměřit v novém programovacím období, korespondují
s kompetencemi, které kraj má, např. doprava, životní prostředí, vzdělávání, sociální oblast, kultura,
chceme se věnovat i novým oblastem např. Smart Region PK, podpora inovačního prostředí PK, podpora
kreativních průmyslů, podpora digitalizace a automatizace.
Na aktualizaci dokumentu „Program rozvoje kraje“ se začne pracovat nejpozději na začátku roku 2020.
Tento dokument by byl hlavním prvkem pro argumentaci jednotlivých priorit a projektových záměrů
v jednotlivých oblastech kraje. Plzeňský kraj vytvořil tabulku plánovaných/uvažovaných projektových
záměrů, které by chtěl realizovat v novém programovacím období, tabulka obsahuje přibližně 64
projektů, v celkové hodnotě přes 13 mld. Kč. V současné době probíhá další aktualizace této tabulky, kde
bude k jednotlivým projektovým záměrům řečeno, jaká je jejich skutečná připravenost a jejich návaznost
na politické cíle.
Existují takové informace, že bude velký tlak na čerpání ze strany žadatelů kvůli pravidlu N+2, takže kraj
musí být připraven. Plzeňský kraj si tedy chce udělat tzv. inventuru v připravovaných projektových
záměrech, aby bylo jasné, do kterých projektů se vloží finanční prostředky na jejich přípravu. V případě,
že RAP PK bude obsahovat seznam indikativních projektů, tak samozřejmě za Plzeňský kraj chceme být
připravení. Toto samé platí i pro územní partnery.
Plzeňskému kraji se nám podařilo zrealizovat téměř všechny projekty, které měl pro toto období
plánované, je zde též pochopení toho, že pro malé obce je obtížné podávat projekty. I toto je úloha členů
Regionální stálé konference, aby tyto informace byly předávány dál, a její členové zde nezastupují sebe,
ale jednotlivá sdružení, spolky atd., odtud pak musí komunikace fungovat směrem dolů. Vyjednávací tým
Asociace krajů ČR aktivně spolupracuje na přípravě nového programového období, zde si kraje informace
mezi sebou navzájem sdělují, též je vytvořena pracovní skupina pro přípravu budoucího programového
období. Pro přípravu projektů budou též využívány pracovní skupiny Regionální stálé konference, zde
bude možné tyto záměry diskutovat s jejich členy..

BOD č. 7 – DISKUSE, RŮZNÉ
vzhledem k tomu, že do samostatného bodu „Diskuse, různé“ nebyly vzneseny žádné dotazy, vedoucí OFPEU
poděkoval všem přítomným za účast na jednání a 13. jednání RSK PK ukončil.

Zapsala:
Dne:

Petra Ježková
22. 11. 2019

Schválil, dne

........................................................
Ivo Grüner, místopředseda RSK PK
Přílohy:
-

soubor prezentací z 13. jednání RSK PK
soubor usnesení z 13. jednání RSK PK
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