Regionální stálá konference Karlovarského kraje
22. řádné jednání
Zápis
Místo konání:

jednání proběhlo formou videokonference přes aplikaci Microsoft
TEAMS

Datum:

11.03.2022

Účastníci:

dle prezenční listiny
Č.j.: KK/792/RR/22

Jednání bylo zahájeno:

11:00 hod.

Jednání bylo ukončeno:

13:20 hod.

1) Zahájení
Společné jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje (dále jen „RSK“)
a zvolených zástupců Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen
„RHSD“) zahájil předseda RSK Ing. Petr Kulhánek. Sdělil, že po zahájení jednání pověří
a předá slovo členu RSK panu Patriku Pizingerovi, který všechny zúčastněné společným
jednáním provede, a sám jako předseda zůstane po dobu jednání připojen a zajistí své hlasování.
Důvodem části společného jednání obou partnerských platforem je projednání aktuálního stavu
implementace Operačního programu Spravedlivá transformace a strategie RE:START.
Na úvod přivítal předseda RSK Ing. Petr Kulhánek přizvané hosty:






pana Mgr. Miroslava Daňka, vedoucího oddělení řízení strategie regionálního rozvoje
z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
pana Mgr. Jana Krále, z odboru řízení a koordinace evropských fondů EU z MMR
pana Ing. Miloše Soukupa, z oddělení RE:START Ministerstva pro místní rozvoj
paní Evu Korfovou a Kristýnu Weissovou, z regionální kanceláře Karlovarského kraje,
oddělení RE:START Ministerstva pro místní rozvoj
Mgr. Ondřeje Pergla z odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj

Předseda RSK KVK konstatoval, že na jednání je přítomno 17 členů RSK a 3 zvolení zástupci
RHSD, a RSK je tudíž usnášeníschopná. V 11:03 hod. se připojila Ing. Ivana Jágriková,
počet členů RSK KVK se tedy zvýšil o jednoho, tj. na 18 členů RSK.
Předseda RSK připomenul členům RSK, že Statut a Jednací řád RSK stanoví, že RSK může
přijímat stanoviska za účasti nadpoloviční většiny všech svých členů s hlasovacím právem nebo
jejich náhradníků. Stanoviska jsou přijímána primárně na základě konsensu, výjimečně
hlasováním. Zasedání RSK jsou neveřejná. Kromě členů či jejich náhradníků se mohou jednání
účastnit stálí hosté, pracovníci Sekretariátu RSK, a dále přizvaní hosté či odborníci. Dále si
dovolil připomenout pravidla hlasování v rámci konference. Hlasování se účastní pouze řádní
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členi RSK či jejich náhradníci a zvolení zástupci RHSD s hlasovacím právem. Hosté nemohou
hlasovat v žádném bodě programu. V průběhu jednání se u každého bodu programu po jeho
projednání zobrazí hlasování v chatu. Ke každému usnesení je možné zvolit pouze jednu
variantu odpovědi. Po zvolení varianty je nutné dále stisknout tlačítko Submit Vote (Odeslat),
jinak se hlasování neodešle a hlas tak nebude zaznamenán. Hlasování prostřednictvím
přihlašování (tzv. zvednutím ruky) nebude zaznamenáno.

Schválení programu
Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek uvedl, že program byl spolu s pozvánkou členům RSK
zaslán. Program jednání byl promítnut na slidu.
O slovo se přihlásila Ing. Marie Míšková z Centra pro regionální rozvoj ČR, pobočky Karlovy
Vary (CRR), s tím, že by ráda do bodu 9) Ostatní zařadila krátké informace o plánovaných
seminářích k IROP2.
Program jednání nebyl členy Regionální stálé konference Karlovarského kraje
a zvolenými zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje nikterak
připomínkován a byl tudíž schválen:
pro – 20, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1
Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Petře Lorenzové, vedoucí oddělení
Sekretariátu RSK, aby uvedla kontrolu plnění usnesení z 21. řádného jednání konaného dne
19.11.2021. Paní Lorenzová konstatovala, že úkoly byly sekretariátem RSK KVK splněny.
Sekretariát RSK předal k podpisu předsedovi RSK odpovědi na Vypořádání námitek a
odpovědi na odvolání proti rozhodnutí Regionální stálé konference a následně zaslal tyto
dokumenty městu Sokolov a společnosti DC Elektronika spol. s r.o. prostřednictvím datové
schránky dne 22.11.2021.
Dále pan předseda uvedl, že od bodu 2) bude dále pokračovat v moderování a vedení
jednání člen RSK KVK pan Patrik Pizinger.

2) Aktuální informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace, PSÚT
Slova se ujal člen RSK KVK pan Patrik Pizinger, který informoval o postupu přípravy
Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“). Uvedl, že
v předpokládaném harmonogramu by měl být OPST předložen dne 16.03.2022 Evropské
komisi s tím, že se předpokládá, že by mohl být program začátkem léta schválen. Během
podzimu by měly začít první výzvy. Prvotně mají být vyhlášeny výzvy pro nositele strategických
projektů. Druhé v pořadí by měly být vyhlášeny výzvy pro kraje, které budou garanty zastřešujících
projektů, a následně budou vyhlášeny výzvy i do tematických výzev.
V současné době proběhlo mezirezortní připomínkové řízení OPST, v němž Karlovarský kraj taktéž
uplatnil své připomínky a zásadní připomínky. Tyto zásadní připomínky byly panem Pizingerem
členům představeny.
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Dále uvedl, že proběhla setkání v jednotlivých tematických pracovních skupinách Ministerstva
životního prostředí (MŽP).
V oblasti zastřešujících projektů by Karlovarský kraj jako nositel projektu administroval
a zajišťoval žádosti v oblastech: Podnikání, Digitální inovace a Lidé a dovednosti.
V oblasti tematických výzev dochází k vydefinování oblastí podpory. Nyní se zaměřujeme
na jednání o podpoře pro zbývající projekty, předložené do Veřejné výzvy k předkládání
potenciálně strategických projektů, které nebyly doporučeny, a to z OPST nebo z jiného operačního
programu.
Dále uvedl stanovenou hodnotu regionální veřejné podpory v režimu 50%-60%-70% (velký,
střední, malý podnik).
V neposlední řadě informoval členy o pracovní cestě do Bruselu, jejíž téma bylo Zelená tranzice,
Zelená dohoda pro Evropu a Transformace. Z jednání vyplynulo, že OPST bude nutné během roku
2023-2024 zazávazkovat a začít ho velmi rychle čerpat.
Závěrem seznámil členy s tzv. finančními nástroji OPST, na kterých v současné době Karlovarský
kraj spolu s MŽP pracuje.
O slovo požádal pan Ing. Tomáš Musil, který uvedl, že shledává potencionální střet zájmů
v následujícím hlasování týkající se Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, jejíž je
statutární zástupce, a jejího zařazení mezi potencionální příjemce z OPST a z tohoto důvodu se
hlasování zdrží nyní, případně i v budoucnu.

K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


berou na vědomí

aktuální informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace


souhlasí

se zařazením Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje do potencionálních příjemců
podpory z Fondu pro spravedlivou transformaci, v rámci časově nejbližší aktualizace Plánu
spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje (PSÚT KK)
pro – 20, zdržel se – 1, proti – 0, nehlasoval – 0
3) Pracovní skupina Platforma pro transformaci Karlovarského kraje
Patrik Pizinger předal slovo paní Lorenzové, která informovala o aktualizaci Statutu
a Jednacího řádu Pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje a jejich
hlavních změnách, mezi které patří např. čl. 2, bod 1 Jednacího řádu, který nově říká, že
Platforma se schází dle potřeby. A následně čl. 4, bod 4, kde je uvedeno, že finální verze zápisu
je zveřejněna na webových stránkách RSK KK.
Tyto změny byly odsouhlaseny na jednání PS Platforma dne 15.02.2022.
Předseda PS Platforma pro transformaci Karlovarského kraje Ing. arch. Vojtěch Franta neměl
k tomuto bodu žádná doplnění.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
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Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje
 schvalují
aktualizaci Statutu a Jednacího řádu Pracovní skupiny Platforma pro transformaci
Karlovarského kraje, dle přílohy
pro – 20, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval - 1

4) Vyhodnocení realizace strategie RE:START a příprava Akčních plánů
Patrik Pizinger předal slovo Ing. Miloši Soukupovi z oddělení RE:START MMR, který
v úvodu své prezentace informoval členy RSK a zvolené zástupce RHSD o personálním
posílení kapacit regionální pobočky v Karlových Varech o Ing. Kristýnu Weissovou (na pozici
regionální konzultantky), a to od 01.03.2022.
Dále pak pan Soukup informoval o strategii RE:START, vyhodnocení její dosavadní realizace,
aktuálním stavu čerpání, stavu realizace jednotlivých opatření a pilířů, výhledu na rok 2022
a přípravě Akčních plánů.
Podrobnější informace jsou uvedeny v prezentaci, která je zveřejněna na webových stránkách
RSK www.rskkvk.cz, a v podkladech, které členi RSK a zvolení zástupci RHSD obdrželi
v podkladech.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


berou na vědomí

informace o vyhodnocení realizace strategie RE:START a přípravě Akčních plánů
pro – 20, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1
5) Schválení aktualizace Statutu a Jednacího řádu RSK KK
Patrik Pizinger předal slovo paní Lorenzové, která informovala o aktualizaci Statutu
a Jednacího řádu Regionální stálé konference, dle Rozhodnutí č. 10/2022, MMR, ze dne
15.3.2022, č.j. 16916/2022-52 (číslo Rozhodnutí dodáno do Zápisu z jednání) a jejich hlavních
změnách, mezi které patří např. úprava čl. 8, bodu 1, kde je nově uvedeno, že Sekretariát RSK
zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační, koordinační a odborné stránce.
A k úpravě čl. 8, bodu 2, písm. o – kde je uvedeno, že se Sekretariát RSK „podílí se na iniciaci
rozvojových aktivit a posílení absorpční kapacity v území dle územní dimenze SRR 21+,
zejména v HSOÚ a především s vazbou na fondy EU”.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
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Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


schvalují

aktualizaci Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference, dle Rozhodnutí č. 10/2022,
MMR, ze dne 15.3.2022, č.j. 16916/2022-52
pro – 20, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1
Ve 12:15 hod ukončil člen RSK Patrik Pizinger společné jednání RSK a zvolených zástupců
RHSD.
Ve 12:17 hod. byla členem RSK zahájena druhá část jednání RSK. Celkem bylo přítomno 18
členů RSK a byla tak usnášeníschopná.
6) Informace z 18. jednání Národní stálé konference
Patrik Pizinger předal slovo paní Lorenzové, která podala informace z 18. zasedání Národní
stálé konference konané dne 08.12.2021. Mezi hlavní body jednání patřily otázky týkající se
podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území, nových operačních programů pro roky
2021-2027, transformace strukturálně postižených regionů a mnoha dalších témat.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

informace z 18. zasedání Národní stálé konference konané dne 08.12.2021
pro – 18, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 0

7) Schválení Výroční zprávy RSK KK a Analýzy využití finančních prostředků z fondů
EU za rok 2021
Patrik Pizinger předal slovo paní Lorenzové, která informovala o povinnosti tvorby Výroční
zprávy RSK KVK a Analýzy využití finančních prostředků z fondů EU za rok 2021
sekretariátem RSK KVK, za účelem vyhodnocení činnosti jednotlivých Regionálních stálých
konferencí.
Výroční zpráva je souhrnem činností sekretariátu RSK KVK a RSK jako takové.
Analýza využití finančních prostředků z fondů EU vyhodnocuje plnění regionálního akčního
plánu. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 bylo ukončováno programové období 2014-2020
a nyní se připravuje nové programové období 2021+, bylo podáno a schváleno již malé
množství projektů a naopak docházelo v daném roce spíše k realizaci a ukončování projektů.
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K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


schvaluje

Výroční zprávu Regionální stálé konference Karlovarského kraje za rok 2021


schvaluje

Analýzu využití finančních prostředků z fondů EU za rok 2021
pro – 18, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 0

8) Novinky z odboru regionální politiky – Ministerstvo pro místní rozvoj
Patrik Pizinger předal slovo Mgr. Daňkovi a Mgr. Královi z Ministerstva pro místní rozvoj,
kteří informovali o novinkách v oblasti regionální politiky (např. Vesnice roku, Regionální
akční plán, 18. jednání NSK, Příprava AP SRR 2023–2024, Výsledková evaluace
programového období 2014-2020, Výzkum v oblasti regionálního rozvoje, Aktivity MMR
v oblasti Smart Cities, Web územní dimenze v novém apod.) a připravovaném českém
předsednictví CZ PRES.
Podrobnější informace jsou uvedeny v prezentaci, která je zveřejněna na webových stránkách
RSK www.rskkvk.cz.
V 12:32 se z jednání odpojil Ing. Petr Kulhánek, předseda RSK KVK, ve 12:51 hod.
se odpojil Mgr. Daniel Svoboda, v 13:04 hod. se z jednání omluvil pan Alexandr Terek
a v 13:09 hod. pan Karel Denk. Počet členů RSK se snížil o 4 osoby, tj. na 14 členů. RSK
zůstala i nadále usnášeníschopná v souladu s článkem 3, odst. 1 a 2 Jednacího řádu RSK.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR o novinkách z odboru regionální
politiky
pro – 14, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 0
9) Ostatní
Pan Patrik Pizinger předal slovo Ing. Marii Míškové z CRR, která pozvala všechny zúčastněné
na semináře týkající se IROP2 na přelomu dubna a května, a to dne 27.04.2022 do Kulturního
centra Svoboda v Chebu a 03.05.2022 do hotelu Ambassador v Karlových Varech. Tyto
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semináře budou navazovat na Roadshow IROP z podzimu 2020. Podrobné informace budou
zveřejněny na stránkách Centra pro regionální rozvoj (CRR).
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

informace z CRR, např. o pořádání seminářů k IROP2
pro – 14, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 0
Člen RSK Patrik Pizinger sdělil, že příští termín zasedání RSK KVK ještě není ustanoven
a bude členům RSK sdělen s dostatečným časovým předstihem.
10) Ukončení Regionální stálé konference
Patrik Pizinger poděkoval všem přítomným za účast a ukončil Regionální stálou konferenci
ve 13:20 hod.
Zapsal: Sekretariát RSK
V Karlových Varech dne 16.03.2022

Ing. Petr Kulhánek
předseda Regionální stálé konference Karlovarského kraje
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