Regionální stálá konference Karlovarského kraje – 1. jednání
Dne 30. 10. 2014, v 8 hodin, v místnosti A218 v budově A, Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Závodní 353/88

Úvodní slovo – hejtman Karlovarského kraje (KK) PaedDr. Josef Novotný
Dále paní Kriegelsteinová, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), přednesla
prezentaci „Územní dimenze a nové nástroje v programovém období 2014 – 2020“ viz
příloha, vysvětlila také, že Regionální akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR
2014 – 2020 (RAP) vychází ze záměrů jednotlivých regionálních aktérů, jsou zde
identifikovány možné zdroje a způsob zajištění jejich financování. Dle posledních informací
bude patrně navržena změna Statutu RSK, aby dle potřeb jednotlivých krajů mohl být zvýšen
počet „specifických partnerů“/členů RSK.
1. Schválení statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference
Pan hejtman uvedl, že Statut i Jednací řád byly předem rozeslány všem členům a vzhledem
k tomu, že k nim nepřišly žádné připomínky, považují se oba dokumenty za konsensuálně
schválené.
Usnesení 1/1/2014: Všichni členové RSK souhlasí se Statutem a Jednacím řádem Regionální
stálé konference.
2. Ustavení sekretariátu RSK
Pan Navrátil uvedl, že v různých krajích je voleno různé řešení, buď sekretariát RSK zajišťují
úředníci krajského úřadu nebo jiný subjekt blízký krajskému úřadu. V Karlovarském kraji (KK)
navrhujeme využít Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, příspěvkovou organizaci
Karlovarského kraje.
Hlasování o sekretariátu:
Pro
- 16, proti – 0, zdrželi se – 0
Usnesení 2/1/2014: Funkci sekretariátu RSK bude vykonávat Karlovarská agentura rozvoje
podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje.
3. Doplnění nominace a jmenování členů RSK
Pan hejtman přečetl seznam všech členů RSK a uvedl, že bude do příštího jednání ještě
doplněn o jednoho zástupce Karlovarského kraje z řad opozičních stran. Všechny členy RSK
vyzval k odevzdání písemných nominací náhradníků za členy RSK. Jako „specifický“ člen RSK
byl nominován za Svaz léčebných lázní ČR pan MUDr. Eduard Bláha.
Hlasování o členech RSK včetně „specifického“ člena:
Pro
- 16, proti – 0, zdrželi se – 0
Usnesení 3/1/2014: Všichni členové RSK souhlasí s jejím složením.
4. Volba místopředsedy RSK
Předsedou RSK je dle Statutu RSK vždy hejtman příslušného kraje.

Na funkci místopředsedy RSK byl navržen pan doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, který s návrhem
souhlasil.
Hlasování o místopředsedovi RSK:
Pro
- 15, proti – 0, zdrželi se – 1
Usnesení 4/1/2014: Místopředsedou RSK byl zvolen doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný.
5. Volba zástupce RSK do Národní stálé konference (NSK) a jeho stálého náhradníka
Na funkci stálého zástupce za region do NSK byl navržen Ing. Petr Navrátil, náměstek
hejtmana, který s návrhem souhlasil.
Hlasování o stálém zástupci do NSK:
Pro
- 16, proti – 0, zdrželi se – 0
Usnesení 5/1/2014: Stálým zástupcem regionu v NSK byl zvolen Ing. Petr Navrátil.
Na funkci náhradníka za stálého zástupce za region do NSK byla navržena Ing. Barbora
Volfová, která s návrhem souhlasila.
Hlasování o náhradníkovi stálého zástupce do NSK:
Pro
- 15, proti – 0, zdrželi se – 1
Usnesení 6/1/2014: Náhradníkem stálého zástupce regionu v NSK byla zvolena Ing. Barbora
Volfová.
6. Zpracování Regionálního akčního plánu (RAP) - informace
Paní Kriegelsteinová informovala o původním záměru MMR, že RAPy budou schváleny do
konce roku 2014. S ohledem na to, že operační programy budou po připomínkách EK
přepracovány a z nich vychází jak RAPy, tak integrované nástroje, posune se i jejich
zpracování. MMR začalo metodicky řídit přípravu RAPů a stanovilo společné kontrolní
termíny přípravy. Pracovní návrh by měl být připraven do začátku prosince 2014 a finální
verze by měla být dokončena v březnu – dubnu 2015. Schválení operačních programů se
předpokládá až v červnu 2015 po revizi víceletého finančního rámce Evropské komise.
Konečné odsouhlasené verze operačních programů budou na DG (generální ředitelství) resp.
EK odevzdány dříve a pak bude možné již vyhlašovat první výzvy.
Pan Musil uvedl, že zpracování RAP bude náročné, ale že již probíhají konzultace k němu
s MMR. Členům RSK bude rozeslána zjednodušená tabulka, aby se s ním mohli seznámit.
Pan Novotný Jan poznamenal, že v tuto chvíli je již velké zpoždění přípravy programového
období 2014 – 2020 a že to bude mít značný vliv na čerpání evropských finančních
prostředků.
Pan Oláh uvedl, že Agentura pro sociální začleňování (ASZ) se aktivně připravuje na čerpání
prostředků z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Velkou změnou je i připravovaný
přechod v zajišťování sociálních služeb pod krajské úřady. ASZ používá koordinovaný přístup
na národní úrovni, týkající se obcí, na jejichž území se vyskytují sociálně vyloučené lokality.
Problém je, že připravovaný OP Z se na základě připomínek EK bude měnit. Dotazoval se, kde
je možné získat aktuálně platné verze OP.
Paní Kriegelsteinová vysvětlila, že závažnost připomínek k jednotlivým OP je různá a např. OP
Z obdržel poměrně zásadní připomínky. Přepracované verze OP by měly být v polovině
listopadu v případě, že členská země bude chtít OP schválit v EK před červnem 2015, což se

zřejmě v ČR nepodaří, protože samotný proces odeslání OP na EK trvá několik dní. Pan
Řezníček potvrdil, že MPSV první výzvy OP Z předpokládá spustit až za rok.
Pan Večerka uvedl, že záměry plynoucí z přípravy „Komunitně vedeného místního rozvoje“
(CLLD) a „Integrovaného plánu rozvoje území“ (IPRÚ) se do RAP dostanou díky provázanosti
klíčových aktérů bez problémů, ale koordinace s dalšími subjekty mimo tyto nástroje není
jasná.
8:50 – příchod pana Vanouška.
Pan Musil vysvětlil, že aktuální verze OP (ty, které řídící orgány zveřejnily) jsou umístěny na
webu Karlovarského kraje a členům RSK bude na ně zaslán odkaz spolu se zápisem
z 1. jednání RSK. Dále uvedl, že informace o přípravě RAPu v KK bude distribuována odborem
regionálního rozvoje na všechny obce s rozšířenou působností a svazky obcí a jejich
prostřednictvím na další regionální subjekty. Budou obeslány zjednodušenou tabulkou, aby
měli možnost do RAP svoje záměry začlenit. Plánuje se i setkání jejich zástupců.
Z diskuse vyplynulo, že IPRÚ Karlovy Vary přesahuje hranice města a rovněž např.
„Integrované územní investice“ (ITI) v ČR přesahují hranice jednoho kraje.
Pan Večerka se dotazoval, jaká je v Karlovarském kraji situace okolo plánovaného budování
Evropského domu (tj. záměr MMR vybudovat v každém kraji 1 kontaktní místo, kde by byli
k dispozici pracovníci administrující nebo zprostředkující různé dotační tituly) a zda trvá
záměr budoucího fungování a využití regionálních rad soudržnosti a jejich úřadů.
8:55 – odchod pana Kulhánka.
K druhé otázce uvedla paní Kriegelsteinová, že se zatím jedná mezi MMR a zástupci Evropské
komise.
Pan hejtman k Evropskému domu poznamenal, že kraj intenzivně tuto otázku řeší. Nechce
stavět nový objekt za cca 70 mil. Kč, takže prověřuje vhodné nemovitosti v majetku kraje
nebo jiných subjektů, které by mohly nemovitost pronajmout. Pokud by objekt byl nalezen,
bylo by pak nutné přesvědčit dotčené subjekty, aby se do objektu přestěhovaly. V úvahu
přicházejí spíše objekty mimo Karlovy Vary, což je další problém.
7. Seznámení s aktuálním stavem strategií – IPRÚ, CLLD
Vzhledem k posunu v přípravě OP, které jsou podkladem pro integrované nástroje IPRÚ a
CLLD, bude informace k nim podána na příštím jednání.
8. Stanovení termínu příštího jednání RSK
S ohledem na aktuální situaci v přípravě programového období 2014 – 2020 a stavu
vyjednávání s EK bude příští jednání RSK asi v únoru 2015. Konkrétní termín bude upřesněn
později. Pan Plevný uvedl, aby byl pevně stanoven den v týdnu, kdy se jednání RSK budou
konat. Navrhl čtvrtky.
9. Různé
Všichni členové RSK byli vyzváni, aby poslali písemnou nominaci svých náhradníků k rukám
paní Ing. Ireny Krolopové.

Jednání bylo ukončeno v 9:05 hod.

