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1 Úvod
Účelem zpracování této výroční zprávy je posouzení fungování Regionální stálé konference pro území
Jihočeského kraje (dále RSK JK) za rok 2021. Zpráva je zpracována pro potřeby RSK JK samotné, pro
další zainteresované subjekty a pro relevantní ministerstva, především Ministerstvo pro místní rozvoj
(dále MMR) s cílem zhodnocení naplňování územní dimenze a koordinovaného přístupu na regionální
úrovni.
Výroční zpráva o činnosti RSK JK je každoročně zpracovávána sekretariátem RSK JK. Ten ji předkládá
ke schválení RSK JK a odevzdává na MMR do 31. 3. následujícího roku.
Předložená výroční zpráva komplexně rekapituluje fungování RSK JK za rok 2021 a shrnuje její činnost
na různých úrovních. Odráží činnost sekretariátu RSK JK, který je financován prostřednictvím
Operačního programu Technická pomoc (dále OP TP), i aktivity pracovních skupin RSK JK, a to zejména
ve vztahu k tvorbě koncepčních materiálů a přípravě projektů v území.
Údaje uvedené ve výroční zprávě vycházejí z práce RSK JK a jejího sekretariátu, dále z činnosti
pracovních skupin RSK JK a také ze spolupráce s aktéry na regionální i národní úrovni při implementaci
územní dimenze v roce 2021. Při jejím zpracování byly zohledněny relevantní strategické dokumenty,
mj. Regionální akční plán Jihočeského kraje (dále RAP JK), Dokument Územní dimenze v operačních
programech 2021+ (dále ÚDOP), Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních
akčních plánů v programovém období 2021–2027 (dále MP INRAP) a další relevantní regionální,
národní i evropské strategie.
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2 Přehled úkolů a činností RSK JK
Na uplatňování principů územní dimenze při čerpání prostředků z Evropských strukturálních
a investičních fondů (dále ESIF) v programovém období 2021–2027 v souladu s ÚDOP, dále na
naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále SRR ČR), realizaci souvisejících aktivit se ve
stávajícím programovém období podílejí mj. také regionální stálé konference, zřízené na úrovni krajů
jako dobrovolná regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje.
Jejich činnost je podporována sekretariátem RSK JK po administrativní, organizační a koordinační
stránce.
Důvodem pro zavedení principů územní dimenze v programovém období 2021–2027 je snaha
o zefektivnění čerpání evropských prostředků v rámci jednotlivých operačních programů a potřeba
zohlednění specifických regionálních potřeb a rozdílů při využívání ESIF s cílem účelné koncentrace
podpory v území a dosažení měřitelných výsledků a výstupů.
Povinnost zohlednit územní dimenzi v jednotlivých operačních programech a při jejich čerpání vychází
z příslušných ustanovení obecného nařízení č. 1303/2013 ze 17. 12. 2013 a ze specifického nařízení
k EFRR č. 1301/2013 ze 17. 12. 2013.
Činnosti regionálních stálých konferencí (a tedy i RSK JK) vycházejí ze statutu schváleného ministryní
pro místní rozvoj. Aktuální Statut RSK JK byl schválen dne 24. 8. 2021 na 26. jednání RSK JK.
Statut stanovil pro RSK JK tyto činnosti a role:
a) činnosti:
• schvaluje Statut RSK a Jednací řád RSK a jejich změny ve znění platného vzoru, který byl
schválen rozhodnutím ministra/ministryně pro místní rozvoj;
• volí místopředsedu;
• bere na vědomí nominaci nového člena a/nebo náhradníka a ukončení činnosti člena
RSK a/nebo náhradníka;
• schvaluje stálé hosty dle čl. 3 odst. 10 Statutu;
• z řad členů volí stálého zástupce a jeho náhradníka, který se účastní Národní stálé
konference (dále NSK);
• prostřednictvím zástupce dle písm. e) předkládá relevantní usnesení k projednání na
NSK;
• podílí se na přípravě Regionálního akčního plánu;
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• projednává a schvaluje RAP a jeho aktualizované znění;
• projednává a/nebo schvaluje doporučení pracovních skupin RSK dle článku 4 Statutu;
• vyjadřuje připomínky k dalším strategiím jako je např. RIS3 strategie na regionální úrovni
nebo Strategie rozvoje územního obvodu kraje;
• projednává a schvaluje Výroční zprávu o činnosti RSK;
• projednává a schvaluje Zprávu o naplňování Regionálního akčního plánu a její změny;
• projednává a schvaluje další instituce / tematickou oblast dle potřeby území kraje jako
člena.
b) role:
• komunikační, plánovací a koordinační
-

představuje komunikační, plánovací a koordinační platformu, která za pomoci
Regionálního akčního plánu definuje společnou představu o potřebách
a směřování vybraných témat, především těch, u nichž bude uplatňován princip
územní dimenze a která budou podpořena z fondů EU nebo NDT;

-

napomáhá při plnění role kraje v oblasti regionálního rozvoje a koordinuje
spolupráci partnerů v oblasti regionálního rozvoje na území kraje;

-

v rámci RSK probíhá komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy,
dalšími aktéry regionálního rozvoje v územním obvodu kraje a resorty, zejména
řídicími orgány operačních programů;

-

spolupracuje s ostatními platformami a zainteresovanými subjekty, jež se věnují
rozvoji regionu (např. týmy regionální RIS3 strategie, řídicí výbory integrovaných
nástrojů, strategické expertní skupiny krajů, pakty zaměstnanosti);

-

nositelům integrovaných nástrojů může dávat doporučení, připomínky či
náměty k přípravě a realizaci integrovaných nástrojů na území kraje (autonomie
integrovaných nástrojů tímto není nijak dotčena);

-

ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem regionální politiky
koordinuje aktivity v tzv. hospodářsky a sociálně ohrožených územích (dále
HSOÚ),

-

projednává podněty aktérů regionálního rozvoje z území k přípravě a realizaci
projektů a v případě jejich oprávněnosti je dále postupuje k řešení na NSK,
MMR-ORP nebo příslušným orgánům.
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• iniciační
-

získává podněty od aktérů v území pro územní a věcné zaměření výzev
v operačních programech a sladění harmonogramu výzev financovaných
z fondů EU s výzvami financovanými z národních zdrojů a případné další návrhy
směřující k naplnění územní dimenze dle SRR 21+, ÚDOP aj. Tato svá doporučení
předkládá formou usnesení prostřednictvím svého zástupce na zasedání NSK;

-

iniciuje naplňování SRR 21+ a navrhuje regionálně-specifické aktivity jejích
Akčních plánů;

-

iniciuje reálnou projektovou absorpční kapacitu a kvalitní přípravu
odpovídajících projektových záměrů;

•

-

iniciuje rozvojové aktivity a přípravu projektů v HSOÚ;

-

iniciuje náměty a připomínky k SRR 21+ a strategii územního obvodu kraje.

monitorovací a vyhodnocovací
-

RSK iniciuje sběr, analýzu a syntézu informací potřebných pro vyhodnocení
realizovaných intervencí/projektů;

•

monitoruje naplňování SRR 21+.

informační a propagační
-

RSK informuje potenciální žadatele o podporu na území kraje o příležitostech,
které fondy EU pro rozvoj území přinášejí, případně o dalších možnostech
financování rozvoje území kraje z národních či krajských zdrojů.

Výše uvedené role a úkoly RSK JK byly naplňovány průběžně během celého sledovaného období v míře
popsané v dalším textu.
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3 Popis činnosti RSK JK
3.1 RSK JK jako celek
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje byla v Jihočeském kraji ustavena 12. 12. 2014
jako platforma určená ke koordinaci čerpání finančních prostředků z evropských fondů i národních
zdrojů z regionální úrovně a dále k dialogu o územních potřebách a prioritách jak v oblasti čerpání ESIF,
tak mimo evropské fondy. Přijatá usnesení RSK JK mají doporučující roli vůči ŘO jednotlivých
operačních programů a zainteresovaným ministerstvům s ohledem na územní, věcné i časové
nastavení výzev z ESIF i z národních dotačních titulů. Jsou prezentována všem relevantním cílovým
skupinám a předávána za účelem jejich realizace NSK.
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje zajišťuje naplňování cílů SRR ČR 2021+ na
svém území. Je zřízena na principech partnerství a skládá se ze zástupců regionálních a místních orgánů
veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů, akademického sektoru či subjektů zastupujících
občanskou společnost.
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Aktuální složení Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje je uvedeno v tabulce níže:
Členové RSK JK

Počet členů

•Zástupci Jihočeského kraje
•Zástupce statutárního města zastoupeného nositelem ITI/IPRÚ
•Zástupci měst
•Zástupci obcí a městysů
•Zástupce za venkov — SMS ČR
•Zástupce za venkov — SPOV
•Zástupce krajské RIS3 strategie
•Zástupce krajské sítě MAS
•Zástupce krajské hospodářské komory
•Zástupce nestátních neziskových organizací
•Zástupci akademické sféry
•Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, odboru pro sociální začleňování
•Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR
•Zástupce České biskupské konference
•Zástupce Jihočeské centrály cestovního ruchu

Celkový počet členů
Stálí hosté RSK JK

5
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

22
Počet členů

•Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
•Zástupce Biskupství Českobudějovického
•Zástupce Ekumenické rady církví v České republice
•Zástupce Centra pro regionální rozvoj České republiky
•Zástupce Národního pedagogického institutu České republiky

Celkový počet členů a stálých hostů

1
1
1
1
1

27

Složení RSK JK vychází ze statutu RSK. V současné době má RSK JK 22 členů a 5 stálých hostů. Předsedou
RSK JK je hejtman Jihočeského kraje.
Po administrativní a koordinační stránce je činnost RSK JK zajišťována sekretariátem RSK JK, který je
financován z OP TP (více viz kapitola Sekretariát RSK JK).
RSK JK má zřízeno 5 pracovních skupin (více viz kapitola Pracovní skupiny RSK JK), které aktivně
přispívají k činnosti RSK JK a k přenosu informací mezi partnery v území. Podílejí se na koordinaci
připravovaných projektových záměrů, aby docházelo k co nejefektivnějšímu rozvoji a řešení
v konkrétních oblastech. Výstupy své práce pravidelně prezentují prostřednictvím svého zástupce
členům RSK JK na jejích zasedáních.
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Jednání RSK JK v roce 2021
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje zasedá zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na
podzim) a v případě potřeby je iniciováno předsedou RSK JK korespondenční hlasování.
V roce 2021 se uskutečnilo pouze 1 jednání RSK JK, a to v termínu 24. 8. 2021. Březnové jednání muselo
být z důvodu covidové situace zrušeno a nahrazeno korespondenčním hlasováním. V roce 2021 bylo
přistoupeno celkem ke 2 korespondenčním hlasováním. Za uplynulý rok 2021 přijala RSK JK celkem 24
usnesení.
11. korespondenční hlasování
Od 5. do 14. 2. 2021 se členové RSK JK vyjadřovali ke změně nominací členů a jejich náhradníků
a k aktualizaci seznamu projektů Jihočeského kraje pro SC 1.1 IROP. Obě usnesení byla přijata.
12. korespondenční hlasování
V termínu od 11. do 21. 3. 2021 se členové RSK JK vyjadřovali ke změně nominace člena, volili
místopředsedu, stálého zástupce a jeho náhradníka do NSK, dále se vyjadřovali k výroční zprávě,
informaci o přípravě RAP 2021+, vymezení území realizace a dopadu MAP III a jejich zpracovatelů
v Jihočeském kraji, aktualizaci seznamu projektů Jihočeského kraje pro SC 1.1 IROP. Všechna usnesení
byla přijata.
26. jednání RSK JK dne 24. 8. 2021
Na svém 26. jednání se RSK JK zabývala aktualizací Statutu a Jednacího řádu, změnou člena
nominovaného za CRR a nominací nového člena České biskupské konference, Analýzou využití
finančních prostředků z fondů EU v Jihočeském kraji za rok 2020, RAP 2021+, Souhrnným rámcem pro
investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení,
aktualizací Statutu a Jednacího řádu PS Vzdělávání. Zazněly také informace z PS Vzdělávání, PS Inovace,
Centra pro regionální rozvoj České republiky, KS NS MAS Jihočeského kraje a MMR, informace
o přípravě strategie ITI Českobudějovické aglomerace 2021–2027, Informačním systému projektových
záměrů, RIS3 strategii Jihočeského kraje a kotlíkových dotacích.
Od tohoto jednání sekretariát RSK JK sjednotil číslování korespondenčních hlasování a jednání.
Z tohoto důvodu se nejedná o 14. jednání, ale již o 26.
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3.2 Sekretariát RSK JK
Sekretariát vznikl paralelně s ustavením RSK JK v prosinci 2014 a od 1. 1. 2016 je jeho činnost
financována prostřednictvím OP TP. Od 1. 1. 2020 byl realizován již 3. projekt s názvem „Podpora
činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2020-2021“ s celkovými
způsobilými výdaji ve výši 4 469 090 Kč a s dobou realizace do 31. 12. 2021.
Činnost sekretariátu RSK JK je od listopadu 2017 součástí oddělení realizace systémových projektů
v rámci odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje. V roce 2021 pracovali na
sekretariátu RSK JK 2 zaměstnanci na plný úvazek.
Přehled činností sekretariátu RSK JK v roce 2021
V průběhu roku 2021 realizoval sekretariát RSK JK tyto činnosti:
•

kompletní administrace webových stránek RSK JK (http://rsk.kraj-jihocesky.cz/);

•

aktualizace webových stránek RSK JK pro období 2021–2027;

•

aktualizace vlastní databáze pro sběr projektových záměrů;

•

aktualizace centrální databáze projektových záměrů;

•

zpracování a finalizace zpráv o realizaci a žádostí o platbu projektu (leden a červenec 2021)
a jejich podání na ŘO OP TP;

•

tvorba Výroční zprávy RSK JK za rok 2020;

•

tvorba Analýzy využití finančních prostředků z fondů EU v Jihočeském kraji za rok 2020;

•

tvorba Případové studie HSOÚ v Jihočeském kraji;

•

tvorba RAP 2021+;

•

spolupráce na projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji;

•

organizace 26. jednání RSK JK ve dne 24. 8. 2021;

•

sledování a mapování absorpční kapacity kraje zejména pro cestovní ruch, NPO, RAP 2021+;

•

poskytování poradenství žadatelům ohledně možnosti financování jejich projektového záměru
a informační činnost v oblasti ESIF;

•

pravidelná setkání SRSK prostřednictvím MS Teams (20. 1., 17. 2., 25. 3., 12. 4., 21. 4., 20. 5.,
10. 6., 21. 7., 11. 8., 9. 9., 22. 9., 21. 10., 3. 11., 23. 11., 30. 11. 2021)

•

účast na jednání PS Inovace (28. 6. a 6. 12. 2021);

•

účast na jednání PS Venkov (13. 1. 2021);

•

účast na jednání PS Vzdělávání (21. 1. 2021);
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•

účast na jednání PS Regionální (25. 3. 2021);

•

účast na jednání PS Regiony (30. 4. 2021);

•

účast na Veřejné debatě k Národnímu plánu obnovy (15. 4. 2021);

•

účast na semináři TIA – Hodnocení územních dopadů projektových záměrů (20. 4. 2021);

•

účast na schůzce s příjemci OPTP 2014–2020 (22. 4. 2021);

•

účast na jednání ŘV MAP Písek (15. 6. 2021);

•

účast na jednání ŘV MAP České Budějovice (24. 6. 2021);

•

účast na konferenci Brownfieldy 2021 (17. 9. 2021);

•

účast na jednání NSK (8. 12. 2021);

•

organizace webináře Představení Informačního systému pro sběr projektových záměrů (5. 8.
2021)

•

podílení se na připomínkovém řízení Statutu a jednacího řádu RSK;

•

zprostředkování MMR Posudků PS RSK pro cestovní ruch pro MMR k projektům předloženým
v rámci výzev v NPPCRR;

•

spolupráce se členy realizačního týmu KAP JK;

•

spolupráce se zpracovateli MAP;

•

spolupráce při odevzdávání aktualizací investičních priorit MAP pro období 2021–2027
prostřednictvím sekretariátu příslušným řídicím orgánům operačních programů (ŘO IROP a ŘO
OP VVV), včetně spolupráce při mapování postupu zpracování.

3.3 Pracovní skupiny RSK JK
Pracovních skupin RSK JK je celkem pět, a to Pracovní skupina Vzdělávání, Pracovní skupina pro
cestovní ruch (Komise pro cestovní ruch), Pracovní skupina pro inovace (Komise pro inovace), Pracovní
skupina pro venkov, Pracovní skupina Brownfieldy.

3.3.1 Pracovní skupina Vzdělávání
PS Vzdělávání byla ustavena RSK JK v březnu 2016 v souladu s metodikou Postupy KAP JK a je určena
především pro čerpání evropských prostředků v oblasti vzdělávání (primárně OP VVV a IROP)
v Jihočeském kraji. Jejím hlavním úkolem je tvorba KAP JK, který je základním dokumentem
pro realizaci vzdělávacích projektů v jižních Čechách v oblasti středních a vyšších odborných škol.
Pracovní skupina je založena na principu partnerství a je tvořena zástupci klíčových aktérů působících
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v této oblasti na území kraje (zástupci škol a školských asociací, zaměstnavatelů, neziskového sektoru,
kraje, měst a obcí, služeb zaměstnanosti, zástupce MŠMT/NPI ČR, zástupce IPRÚ/ITI, zástupci MAP
atd.). Odborným garantem je NPI ČR, jehož úkolem je podpořit vytváření KAP JK analytickými,
metodickými a poradenskými aktivitami. Paralelně s tím jsou do pracovní skupiny přenášeny výstupy
z tvorby MAP, kterých je v Jihočeském kraji realizováno 17 na úrovni ORP a které jsou zaměřeny na
čerpání evropských zdrojů v oblasti předškolního a základního vzdělávání. V současné době má
pracovní skupina celkem 38 členů.
K dlouhodobým úkolům PS Vzdělávání patří především:
•

vznik funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání;

•

zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění
Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji;

•

rozvoj potenciálu každého žáka;

•

posílení role akčního plánování v oblasti vzdělávání na úrovni Jihočeského kraje i jednotlivých
škol bez rozdílu zřizovatele;

•

koordinace přístupu k akčnímu plánování;

•

nastavení jednotného systému akčního plánování;

•

zavedení postupů strategického řízení rozvoje do škol;

•

efektivní přenos priorit v oblasti vzdělávání z úrovně státu, resp. kraje do úrovně škol
s respektem ke specifikům území Jihočeského kraje;

•

zajištění provazby na základní a předškolní vzdělávání a priority na místní úrovni;

•

zvýšení orientace vedení škol na kvalitu poskytovaného vzdělávání a zajištění dostupnosti
vzdělávání pro všechny žáky;

•

podpora škol se slabšími výsledky;

•

větší motivace vedení škol ke sdílení dobré praxe v rámci partnerství škol navzájem;

•

rozvoj partnerství a sítí;

•

vytvoření podmínek pro úspěšné a cílené čerpání podpory v rámci programového období
2014–2020 na úrovni Jihočeského kraje ve spolupráci s RSK JK a PS Vzdělávání.
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V roce 2021 se uskutečnilo 1 jednání a 2 korespondenční hlasování PS Vzdělávání:
9. jednání PS Vzdělávání dne 21. 1. 2021
Pracovní skupina Vzdělávání se na svém 9. jednání zabývala změnou členů, volbou nového předsedy,
kritérii pro výběr projektů IROP SŠ. Členům byly představeny aktuální informace o průběhu projektu
KAP a předběžným harmonogramem činnosti v roce 2021.
10. korespondenční hlasování
Od 4. 5. do 19. 5. 2021 se členové PS Vzdělávání vyjadřovali k Rámci pro investice do infrastruktury
v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře. Usnesení bylo přijato.
11. korespondenční hlasování
Od 7. 6. do 16. 6. 2021 se členové PS Vzdělávání vyjadřovali k Souhrnnému rámci pro investice do
infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16
odst. 9 školského zákona a k Souhrnnému rámci pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového
a neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Obě usnesení byla přijata.

3.3.2 Pracovní skupina pro cestovní ruch
V březnu 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj představilo krajům myšlenku propojení cestovního ruchu
s regionálními stálými konferencemi s cílem minimalizace roztříštěnosti systému řízení cestovního
ruchu v krajích. Příslušné pracovní skupiny vznikly ve všech krajích pod patronací RSK, zastřešujícím
subjektem je Národní kolegium cestovního ruchu coby poradní orgán ministra (v roce 2021 i
ministryně) pro místní rozvoj.
RSK JK pověřila na svém 2. zasedání dne 30. dubna 2015 výkonem činnosti pracovní skupiny RSK JK pro
oblast cestovního ruchu Kolegium cestovního ruchu Jihočeského kraje.
PS pro cestovní ruch je komunikační a koordinační platforma, která sdružuje zástupce subjektů z oblasti
cestovního ruchu v regionu (zastoupeny jsou Jihočeský kraj, obce a města, Jihočeská hospodářská
komora, Jihočeská centrála cestovního ruchu, podnikatelský sektor, Národní památkový ústav,
destinační managementy či neziskové organizace).
Posláním PS je koordinace cestovního ruchu a destinačních managementů na regionální úrovni
a komunikace mezi subjekty v území a národní úrovní. PS se podílí na zpracování strategických
dokumentů v oblasti cestovního ruchu, koordinuje a posuzuje soulad rozvojových záměrů v JK
v návaznosti na strategické dokumenty a zajišťuje provázanost realizovaných projektů.
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V listopadu 2021 hodnotila PS pro cestovní ruch soulad žádostí podaných do NPPCRR s Koncepcí
cestovního ruchu.

3.3.3 Pracovní skupina Inovace
Činnost PS Inovace vykonává na základě usnesení RSK JK Komise pro inovace Jihočeského kraje, která
je poradním orgánem Rady Jihočeského kraje a je ustavena zejména k naplňování Národní S3 strategie
a Krajské přílohy RIS3. Pracovní skupina sdružuje v souladu s principem partnerství významné subjekty
z oblasti inovačního podnikání, vědy a výzkumu v Jihočeském kraji (členy jsou zástupci Jihočeského
kraje, akademického sektoru, významní zaměstnavatelé, Jihočeský vědeckotechnický park a další).
PS Inovace spolupracuje na realizaci projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji financovaném z OP
VVV, který přispívá k efektivnímu propojení činnosti obou platforem (RSK JK a Komise pro inovace).
V roce 2021 se uskutečnila 2 jednání PS Inovace:
17. jednání PS Inovace dne 28. 6. 2021
Pracovní skupina Inovace se na svém 17. jednání zabývala změnami ve složení komise, aktuálními
informacemi o realizaci projektu Smart Akcelerátor 2 a RIS3 strategií Jihočeského kraje, transformací
KIP Smart region Jižní Čechy, návrh na ustanovení KIP pro oblast digitální transformace, informacemi
z činnosti regionálních KIP, stavem projektů v AP RIS3 Jihočeského kraje, informacemi z národní
úrovně, marketingovou kampaní, plánem a nástroji.
18. jednání PS Inovace dne 6. 12. 2021
Na svém 18. jednání se PS Inovace zabývala aktuálními informace o realizaci projektu Smart
Akcelerátor 2 a RIS3 strategií Jihočeského kraje, aktualizací AP RIS Jihočeského kraje, výstupy
„Jihočeského hackathonu“, regionálními možnostmi podpory inovačního podnikání, informacemi
k novému programovému období EU a podpoře inovací, marketingovou strategií a komunikačním
plánem.

3.3.4 Pracovní skupina pro venkov
V srpnu 2018 bylo na základě jednání předsednictev Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu
venkova, Svazu měst a obcí a Krajského sdružení Místních akčních skupin navrženo ustavit Pracovní
skupinu pro venkov. Cílem pracovní skupiny je přenášení podnětů a témat zabývajících se venkovským
prostorem na jednání RSK JK a vedení JK kraje. Ustavující jednání PS pro venkov při RSK JK se
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uskutečnilo dne 9. 8. 2018 a na 9. zasedání RSK JK byl schválen Statut a jednací řád PS pro venkov. PS
pro venkov má 9 členů s hlasovacím právem. Zástupce Sekretariátu RSK JK je v pozici stálého hosta.
V roce 2021 se uskutečnila 3 jednání PS pro venkov:
4. jednání PS pro venkov dne 13. 1. 2021
Na svém 4. jednání se PS pro venkov zabývala postupem přípravy integrovaných nástrojů SCLLD a ITI
na období 2021–2027, vysokorychlostním internetem a odpadovým hospodářstvím.
5. jednání PS pro venkov dne 20. 5. 2021
Pracovní skupina pro venkov se na svém 5. jednání zabývala informacemi o usnesení Stálé komise
Senátu pro rozvoj venkova, podporou MAS v programovém období 2021+, podporou činnosti DSO
prostřednictvím MAS, postupem přípravy integrovaných nástrojů SCLLD a ITI na období 2021–2027,
odpadovým hospodářstvím.
6. jednání PS pro venkov dne 15. 6. 2021
Na svém 6. jednání se PS pro venkov zabývala sociálními službami a jejich budoucím rozvojem ve
venkovských oblastech, Středním článkem, Modernizačním fondem, ITI.

3.3.5 Pracovní skupina Brownfieldy
Vznik jednotky pod RSK předpokládá Národní strategie regenerací brownfieldů 2019–2024 a hlavním
důvodem je koordinovaný přístup k problematice. Mělo by se jednat o formálně nebo neformálně
ustanovený tým odborníků se znalostmi a zkušenostmi s regeneracemi brownfieldů, který je bude
mapovat a nabízet investorům. Jednotka by měla spolupracovat s mezirezortní pracovní skupinou pro
regeneraci BF, vzdělávat, propagovat a poskytovat poradenství. Vznik PS Brownfieldy schválili členové
RSK JK na 13. jednání dne 25. 8. 2020.
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4 Projekt Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji
Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu rozvoje inovačního prostředí a konkurenceschopnosti
klíčových odvětví ekonomiky Jihočeského kraje. Realizace 1. kola projektu probíhala již v letech 2016–
2019, kdy se povedlo v regionu ukotvit základní inovační ekosystém propojující klíčové regionální
aktéry a napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí ve firmách
i veřejném sektoru. Projekt realizuje Jihočeský kraj ve spolupráci s partnerem Jihočeským
vědeckotechnickým parkem, a. s. v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022.
Cílem projektu je identifikovat problémy, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Jihočeského
kraje v oblasti inovací a přispět k jejich řešení, akcelerovat rozvoj inovační ekonomiky v kraji a nalézt
způsoby podpory této oblasti, umožnit kvalitní řízení procesu podnikatelského objevování
(entrepreneurial discovery process) a posilovat kompetence pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního
podnikání v Jihočeském kraji. To vše v souladu s naplňováním Regionální inovační strategie
Jihočeského kraje (Krajská RIS3 strategie) a Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní
specializaci

České

republiky

(Národní

RIS3

strategie).

Realizace

projektu

probíhá

v rámci identifikovaných strategických intervencích a to: Digitální region, Chytrá řešení pro region
a Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu.

Klíčové aktivity projektu:
Základní tým – činnosti v této aktivitě jsou rozděleny do 3 oblastí: komplexní podpora rozvoje
inovačního prostředí v kraji s využitím Krajské RIS3; příprava strategických intervencí/projektů
k implementaci Akčního plánu RIS3 v kraji; komunikační a informační servis Krajské RIS3 vůči
strukturám Národní RIS3.
Mapování a analýzy – aktivita zohledňuje potřebu průběžného mapování, sledování a analýzy vývoje
regionálního inovačního prostředí a fungování inovačního systému v kraji.
Pilotní ověření – smyslem aktivity je příprava nástroje pro zatraktivnění oborů textilního odvětví pro
žáky základních škol a jeho pilotního ověření s cílem navázat na místní tradici textilní výroby.
Twinning – jedná se o transfer zahraniční dobré praxe a přenos unikátního podpůrného nástroje
zacíleného na problematiku chytrých řešení pro region v oblasti úsporného hospodaření s vodou.
Propagace – cílem je zvýšení image a povědomí o regionu jako atraktivního místa pro rozvoj znalostní
ekonomiky, propagace inovačních aktivit a implementace komunikačních nástrojů identifikovaných v
Marketingové strategii a marketingovém komunikačním plánu.
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Vzdělávání a rozvoj kompetencí – díky této aktivitě je podporován rozvoj kompetencí členů
projektového týmu a klíčových partnerů zapojených do implementace RIS3.

Pokrok v realizaci projektu v roce 2021:
V rámci aktivity Základní tým pokračoval sběr nových námětů a aktualizace strategických projektových
záměrů (včetně mezinárodních) s důrazem na sledování a následné využívání výstupů projektů. Byl
aktualizován Akční plán RIS3 strategie Jihočeského kraje, kdy bylo Komisí pro inovace jihočeského kraje
schváleno celkem 38 nových strategických projektů či projektových záměrů. Komise pro inovace také
podpořila a schválila záměr na ustanovení nové Krajské inovační platformy (KIP) pro oblast digitální
transformace.
V aktivitě Mapování a analýzy byl zahájen sběr dat pro mapování a hodnocení inovačních kapacit
v Česku INKA, tato data jsou využívána i při tvorbě Krajské RIS3 strategie. Rovněž byly zahájeny přípravy
na zpracování Analýzy digitální zralosti ve firmách a veřejné správě.
V návaznosti na podporu zařazení textilního a oděvního průmyslu mezi krajské domény specializace
v Krajské RIS3 strategii byla zrealizována aktivita Pilotní ověření, kdy došlo k vytvoření a vyzkoušení
nástroje pro zatraktivnění oborů textilního odvětví pro žáky ZŠ. Výsledkem je Metodická příručka
s pracovními listy pro dotčené vyučovací předměty, která je použitelná na každé základní škole. Mimo
jiné aktivita ukázala směr, kudy se může ubírat spolupráce mezi základními školami a firemní sférou.
Díky aktivitě Twinning se podařilo navázat partnerství se zahraničními subjekty v Itálii, zacílené na
problematiku chytrého/inovativního nakládání s vodou a vodními zdroji a uskutečnila se studijní
návštěva relevantních partnerských organizací ve vybraných regionech jižní Itálie zabývajících se
vodním hospodářstvím. Hlavním výstupem této cesty bylo převedení poznatků a zkušeností s využitím
vybraného inovačního nástroje do jihočeského prostředí a vytvoření metodické podpory pro uplatnění
tohoto nástroje v regionální praxi.
V rámci aktivity Propagace schválila Komise pro inovace Jihočeského kraje aktualizaci dokumentu
„Marketingová strategie a marketingový komunikační plán v rámci realizace udržitelnosti projektu
Smart akcelerátor v Jihočeském kraji“ a vytvoření regionální inovační značky „Jihočeský kraj – Místo,
kde nemusíte dělat kompromisy“.
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5 Integrované nástroje v Jihočeském kraji
V programovacím období 2014–2020 je kladen důraz na územní dimenzi s cílem věcně a územně
koncentrovat finanční prostředky u realizovaných intervencí do oblastí s největšími problémy
či nejsilnějším rozvojovým potenciálem. Jedním z prostředků pro uplatnění územní dimenze jsou
integrované nástroje a jejich využití je podmíněno zpracováním strategických dokumentů pro rozvoj
daného území. V Jihočeském kraji jsou definovány dva typy integrovaných nástrojů pro realizaci
integrovaných strategií rozvoje území, a to Integrovaný plán rozvoje území (dále IPRÚ) a Komunitně
vedený místní rozvoj (dále CLLD).

5.1 IPRÚ České Budějovice
Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice představuje nástroj pro udržitelný rozvoj
regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím. V Jihočeském kraji je tento nástroj realizován
na území ORP České Budějovice. Nositelem IPRÚ České Budějovice na léta 2014–2020 je Statutární
město České Budějovice, které je rovněž zpracovatelem a předkladatelem strategie IPRÚ a vedoucím
partnerem koordinujícím partnerství ve vymezeném území. Tato strategie je zaměřena v rámci
řešených intervencí zejména na dobudování potřebné infrastruktury, která je nezbytná nejen pro
rozvoj města, ale i celého přilehlého regionu, a řeší rozvoj území IPRÚ v oblastech dopravy, vzdělávání
a životního prostředí.
Příprava IPRÚ České Budějovice byla zahájena počátkem roku 2014. V říjnu 2015 byl dokument
předložen k projednání RSK JK a 12. 11. 2015 byl schválen zastupitelstvem města. Dne 15. 1. 2016 byl
poté IPRÚ České Budějovice podán ke schválení v rámci výzvy k předkládání integrovaných strategií.
Zastupitelstvo města schválilo dne 19. 9. 2016 aktualizovaný IPRÚ se zapracovanými úpravami
na základě hodnotícího a schvalovacího procesu na MMR a Ministerstvu dopravy. Řídicí výbor IPRÚ
České Budějovice zahájil svou činnost dne 31. 10. 2016. V rámci ustavujícího zasedání byl
schválen jednací řád řídícího výboru a jednací řád pracovních skupin. V rámci implementace strategie
v roce 2016 a 2017 proběhlo 6 jednání Řídicího výboru a 7 jednání bylo uskutečněno hlasování formou
per rollam. Výzvy jsou vyhlašovány průběžně po celou dobu programového období 2014–2020
v souladu s finančním plánem strategie a v souladu s výzvami řídicích orgánů operačních programů.
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IPRÚ České Budějovice je rozdělen na 3 prioritní oblasti:
Prioritní oblast 1 – Rozvoj dopravy a správy území
Cílem této prioritní oblasti je zlepšování kvality infrastruktury a služeb v oblasti dopravy a dopravní
obslužnosti území. V rámci této oblasti postupně od r. 2017 do r. 2023 probíhá realizace projektů
zaměřených na budování telematiky pro řízení dopravy, záchytných parkovišť, cyklostezek,
na bezpečnost pěší dopravy, modernizaci vozového parku veřejné hromadné dopravy, telematiku pro
veřejnou hromadnou dopravu, terminály, modernizaci infrastruktury městské hromadné dopravy
a budování obchvatových komunikací. Celková alokace pro realizaci integrovaných projektů v rámci
této prioritní oblasti činí 1 155 595 000 Kč (podíl dotace EU).
Prioritní oblast 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území
V prioritní oblasti 2 budou realizovány intervence v rámci realizace Specifického cíle 2.4 IROP. V rámci
této prioritní oblasti budou realizovány integrované projekty na budování technických
a přírodovědných učeben na základních, středních a vyšších odborných školách a projekty zaměřené
na navýšení kapacity mateřských škol. Celková alokace pro realizaci integrovaných projektů v rámci
této prioritní oblasti činí 224 700 000 Kč (podíl dotace EU).
Prioritní oblast 3 – Environmentální udržitelnost území
Tato prioritní oblast je zaměřena na zintenzivnění péče o všechny složky životního prostředí, zvýšení
jejich šetrného využití s důrazem na trvalou udržitelnost a ochranu prostředí. Na základě skutečnosti,
že řídicí orgán – MŽP nezahrnul územní dimenzi realizovanou v rámci měst IPRÚ do svého operačního
programu, realizace integrovaných projektů v této prioritní oblasti neprobíhá. Realizace opatření
v rámci strategie bude probíhat formou individuálních projektů.
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Výzvy nositele IPRÚ:
Aktuálně vyhlášené výzvy k 31. 12. 2021
Poslední možný termín pro vyhlašování výzev IPRÚ byl 30. 6. 2021. K tomuto datumu byly vyhlášeny
výzvy na dočerpání zbylé alokace v oblasti vzdělávání a v oblasti dopravy. Poslední vyhlášená výzva
č. 41 IPRÚ v programovém období 2014–2020 byla ukončena dne 31. 10. 2021. v současné době žádné
výzvy vyhlášené nejsou.
Ukončené výzvy k 31. 12. 2021:
Výzva č. 41 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření Podpora využívání a rozvoje městské
hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města – Modernizace přestupních zastávek
a uzlů veřejné dopravy V.;
Výzva č. 40 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 – Zlepšení podmínek pro
alternativní způsob dopravy – Cyklodoprava V.;
Výzva č. 39 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.1 – Vybudování infrastruktury
pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ IV.;
Výzva č. 38 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.2 – Vybudování infrastruktury
pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ;
Výzva č. 37 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.2.1 – Vybudování obchvatových
komunikací;
Výzva č. 36 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.2 – Rozvoj a zkvalitnění dopravní
infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně dopravy v klidu –
Samostatné parkovací systémy IV;
Výzva č. 35 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 – Zlepšení podmínek pro
alternativní způsob dopravy – Cyklodoprava IV;
Výzva č. 34 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.1 – Vybudování infrastruktury
pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ III;
Výzva č. 33 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 – Zlepšení podmínek pro
alternativní způsoby dopravy, Bezpečnost pro pěší dopravu IV;
Výzva č. 32 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.1 – Zavedení systému dopravně
závislého řízení dopravy;
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Výzva č. 31 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4 – Podpora využívání a rozvoje
městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města – Modernizace přestupních
zastávek a uzlů veřejné dopravy IV;
Výzva č. 30 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.2.1 – Vybudování obchvatových
komunikací;
Výzva č. 29 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.1 – Vybudování infrastruktury
pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ II;
Výzva č. 28 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 – Zlepšení podmínek pro
alternativní způsoby dopravy, Bezpečnost pro pěší dopravu III;
Výzva č. 26 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4.2 – Podpora využívání a rozvoje
městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města;
Výzva č. 25 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.2 – Vybudování infrastruktury
pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ;
Výzva č. 24 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 – Zlepšení podmínek pro
alternativní způsoby dopravy;
Výzva č. 23 na předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu v rámci Opatření 1.1.4 – Podpora
využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města –
Modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy III;
Výzva č. 22 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.2 – Rozvoj a zkvalitnění dopravní
infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně dopravy v klidu –
Samostatné parkovací systémy II;
Výzva č. 21 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 – Zlepšení podmínek pro
alternativní způsoby dopravy – Bezpečnost pro pěší dopravu II;
Výzva č. 20 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.2.1 – Vybudování obchvatových
komunikací;
Výzva č. 19 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.2. – Vybudování infrastruktury
pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ;
Výzva č. 18 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4. – Podpora využívání městské
hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města;
Výzva č. 17 na předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu v rámci Opatření 1.1.4 – Podpora
využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města;
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Výzva č. 16 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 – Zlepšení podmínek pro
alternativní způsoby dopravy – Bezpečnost pro pěší dopravu;
Výzva č. 15 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.2 – Vybudování infrastruktury
pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ;
Výzva č. 14 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.1 – Vybudování infrastruktury
pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ;
Výzva č. 13 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.3 – Rozšíření kapacity
předškolních zařízení s cílem zvýšit účast na vzdělávání v raném věku, jako základ pro budoucí
vzdělávání;
Výzva č. 12 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.1 – Zavedení systému dopravně
závislého řízení dopravy;
Výzva č. 11 na předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu v rámci Opatření 1.1.3 – Zlepšení
podmínek pro alternativní způsob dopravy – Cyklodoprava;
Výzva č. 10 na předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu v rámci Opatření 1.1.4 – Podpora
využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města;
Výzva č. 9 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4 – Podpora využívání a rozvoje
městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města;
Výzva č. 8 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4 – Podpora využívání městské
hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města;
Výzva č. 7 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.2 – Rozvoj a zkvalitnění dopravní
infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně dopravy v klidu;
Výzva č. 6 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3. – Cyklodoprava;
Výzva č. 5 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4. – Podpora využívání městské
hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města;
Výzva č. 4 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.2. – Vybudování infrastruktury
pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ;
Výzva č. 3 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.3 – Rozšíření kapacity předškolních
zařízení s cílem zvýšit účast na vzdělávání v raném věku, jako základ pro budoucí vzdělávání;
Výzva č. 2 v rámci Opatření č. 1.1.4 – Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské
dopravy a dopravní obslužnosti města (ve vazbě na IROP);
Výzva č. 1 v rámci Opatření č. 1.1.1 – Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy;
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Popis realizace IPRÚ České Budějovice (dle jednotlivých opatření):
V roce 2021 probíhala realizace integrované strategie v členění dle jednotlivých opatření následovně:
Opatření 1.1.1 Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy
V rámci vyhlášené 12. výzvy IPRÚ probíhala ve sledovaném období realizace 5 projektů, které jsou
předmětem žádostí o dotaci:
•

Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa (žádost o dotaci byla podána v r. 2019);

•

Dopravní a řídící informační centrum, (žádost o dotaci byla podána v r. 2019);

•

Meteosystémy v Českých Budějovicích, (žádost o dotaci byla podána v r. 2019);

•

Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích – II. etapa (žádost
o dotaci byla podána v dubnu 2020);

•

Parkovací informační a navigační systémy v Českých Budějovicích (žádost o dotaci byla podána
v dubnu 2020).

Po dokončení výše uvedených projektů bude opatření strategie uzavřeno.
Opatření 1.1.2 – Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti
a prostupnosti území včetně dopravu v klidu
V roce 2021 nebyl realizován žádný projekt. Alokace opatření byla vyčerpána v r. 2020. Do r. 2020 byly
realizovány projekty Parkoviště Jírovcova I. a Parkoviště Jírovcova II. Cílová hodnota indikátoru – Počet
parkovacích míst byla splněna.
Opatření 1.1.3 – Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy
V realizaci byl ve sledovaném období 1 projekt (Cyklostezka Ledenice) a na 1 projekt byl předložen do
Výzvě č. 40 (Cyklostezka Boršov n. Vltavou). Tento projekt byl zahájen ve II. pololetí 2021 a dokončen
bude v r. 2022. jedná se o cyklostezku v délce 4,025 km a v důsledku toho dojde k přeplnění indikátoru
opatření o cca 1,5 km.
Opatření 1.1.4.1 – Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní
obslužnosti města (Terminály, vozy MHD, telematika MHD)
Terminály – v květnu 2021 byla zahájena realizace projektu Terminál Mariánské náměstí. V červnu
2021 byla vyhlášena výzva na předložení projektových záměrů na budování třetího terminálu. Do této
výzvy nebyl předložen žádný projekt, takže cílová hodnota indikátoru (3 terminály) nebude dosažena.
Celkem byly zrealizovány 2 terminály (Nádraží a mariánské nám.).
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Vozy MHD – pro tuto aktivitu je finanční alokace vyčerpána a indikátor (35 vozů) je naplněn. V roce
2018 byla Dopravním podnikem města ČB kompletně dokončena realizace 3 projektů na pořízení vozů
MHD: 16 CNG vozů, 8 CNG vozů, 11 trolejbusů v celkovém objemu 289 868 981 Kč (podíl EU). Alokace
opatření pro vozy veřejné hromadné dopravy je vyčerpána, indikátor je naplněn.
Telematika MHD – v roce 2021 probíhala realizace projektu Dopravního podniku města ČB na pořízení
telematiky pro MHD. Projekt bude dokončen v r. 2022.
Opatření 1.1.4.2 – Modernizace technické infrastruktury trolejbusové dopravy
Ve sledovaném období probíhala realizace projektů, na které byly předloženy žádosti o dotaci
v 1. pololetí 2019. První ŽoD na realizaci projektu na přestavbu 3 měníren ve výši 101,964 mil. Kč
a druhá ŽoD na projekt vybudování nové měnírny MRS a nové trolejbusové trati Strakonická – Nádražní
ve výši 83,334 mil. Kč. Celková výše předložených žádostí o dotaci vyčerpala celou alokaci opatření a po
dokončení realizace těchto projektů bude opatření uzavřeno. Indikátor opatření bude realizovanými
projekty splněn. splněn.
Opatření 1.2.1 – Vybudování obchvatových komunikací (části městského obchvatu)
Ve sledovaném období probíhá realizace projektů Přeložky silnice v obci Strážkovice a Jižní tangenta.
Alokace opatření je vyčerpána. Projekt Strážkovice byl dokončen v r. 2021 a projekt Jižní tangenta bude
dokončen v r. 2023 a naplní indikátor opatření.
Opatření 2.1.1 – Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na
ZŠ
Ve sledovaném období byla vyhlášena výzva č. 39 na zbývající alokaci opatření. Do této výzvy byl
předložen projektový záměr na vybudování odborných učeben v ZŠ Pohůrecká. Žádost o dotaci byla
předložena na podzim 2021 a realizace projektu bude dokončena v r. 2023. Alokace opatření je
vyčerpána a indikátor opatření je přeplněn.
Opatření 2.1.2 – Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na
SŠ a VOŠ
Ve sledovaném období byla vyhlášena Výzva č. 39, do které byla předložena žádost o dotaci na
vybudování odborných učeben Střední školy obchodní, Husova 9. Tento záměr vyčerpal alokaci
opatření a realizace projektu bude dokončena v r. 2022. Indikátor opatření bude tímto projektem
naplněn.
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Opatření 2.1.3 – Rozšíření kapacity předškolních zařízení s cílem zvýšit účast na vzdělávání v raném
věku, jako základ pro budoucí vzdělávání
Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Alokace opatření byla k 31. 12. 2019 vyčerpána,
indikátor opatření je splněn.
Finanční objem předložených žádostí o dotaci k 31. 12. 2021
Opatření IPRÚ
1.1.1 (Telematika IAD)

Finanční plán celkem

Finanční objem předložených
žádosti o dotaci

250 696 880

240 537 711

1.1.2 (Parkoviště)

11 838 616

11 838 616

1.1.3 (Cyklodoprava)

97 921 700

97 920 907

357 239 033

352 509 450

1.1.4.2 (MHD měnírny)

198 499 600

188 069 341

1.2.1 (Silnice JčKÚ)

411 400 000

411 400 000

2.1.1 (ZŠ)

87 664 817

87 664 817

2.1.2 (SŠ)

39 785 000

39 706 090

2.1.3 (MŠ)

97 250 232

97 610 455

1 552 295 880

1 527 257 387

1.1.4.1 (MHD vozy,
telematika, terminály)

Celkem
Z toho proplaceno

788 276 737
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5.2 CLLD
CLLD je komunitně vedený místní rozvoj zajišťovaný místními akčními skupinami, který probíhá
na základě integrovaných a víceodvětvových strategií, zaměřených na konkrétní území. Strategie CLLD
jsou koncipovány s ohledem na místní potřeby a potenciál. Každá z podpořených místních akčních
skupin musela před startem programovacího období 2014–2020 úspěšně splnit podmínky tzv.
Standardizace MAS. Obdržení osvědčení o splnění standardů MAS bylo základní podmínkou pro
možnou podporu MAS z ESIF. Tento proces proběhl pod dohledem Ministerstva zemědělství ČR.
Strategii CLLD musely zpracovat všechny MAS, které měly za cíl získání alokace z dostupných
operačních programů jako podporu z ESIF pro území své působnosti. Struktura strategií CLLD byla dána
metodikou zahrnující analytickou, strategickou a implementační část, včetně finančních plánů
a indikátorů. Schvalování strategií CLLD bylo prováděno řídicími orgány IROP, PRV, OP Z a případně
také OP ŽP.
Na území Jihočeského kraje v roce 2021 vykonávalo svou činnost 16 MAS se sídlem v tomto kraji (viz
obrázek 1). Zároveň některé obce v ORP Dačice náleží do území MAS Jemnicko (z Kraje Vysočina).
Samotná realizace všech strategií CLLD by měla souhrnně přinést do Jihočeského kraje přibližně
1,4 mld. Kč.
Obrázek č. 1 – Místní akční skupiny v Jihočeském kraji (stav platný v roce 2020)
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Strategie CLLD jsou v Jihočeském kraji zaměřeny zejména na podporu těchto oblastí:
Zemědělství (PRV) – zemědělská a nezemědělská činnost, infrastruktura, lesnictví, meliorace apod.;
Občanská vybavenost (IROP) – cyklostezky, bezpečná doprava, vzdělávání, kulturní dědictví, péče
o zdraví, sociální inkluze a sociální podnikání;
Zaměstnanost (OP Z) – sociální služby a začleňování, zaměstnanost, sociální podnikání, prorodinná
opatření;
Životní prostředí (OP ŽP) – výsadba dřevin, ÚSES, protierozní opatření, sídelní zeleň.
V roce 2021 MAS, které mají sídlo v Jihočeském kraji, realizovaly 16 strategií CLLD. Především
připravovaly a následně vyhlašovaly výzvy k předkládání projektů. Těch bylo ve zmíněném roce 43.
Celková alokace výzev dosáhla sumy téměř 204 milionů Kč a podpořeno bylo 327 žádostí o podporu.
Některé z výzev jsou ovšem v současné době stále v administraci, a data se tak mohou částečně změnit.
Přehled výzev MAS dle operačních/dotačních programů v roce 2021
Program rozvoje venkova 2014–2020
Počet vyhlášených výzev
Celková alokace výzev
Dotace projektů vybraných k financování

16
128 851 721,00 Kč
97 548 852,00 Kč

Počet přijatých žádostí o podporu

394

Počet podpořených žádostí o podporu

295

Tematické zaměření projektů

- rozvoj obcí a občanské vybavenosti
- podpora zemědělských subjektů
- podpora podnikatelských subjektů
- kulturní památky
- spolková zařízení
- revitalizace veřejných prostranství
- podnikatelé v cestovním ruchu

Integrovaný regionální operační program 2014–2020
Počet vyhlášených výzev

27

Celková alokace výzev

74 967 466,63 Kč

Dotace projektů vybraných k financování

47 044 152,54 Kč

Počet přijatých žádostí o podporu

41

Počet podpořených žádostí o podporu

32
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Tematické zaměření projektů

- bezpečnost dopravy, komunikace
- oprava a výstavba chodníků
- oprava a výstavba cyklostezek
- hromadná doprava
- podpora komunitních center
- podpora knihoven
- podpora sociálních služeb
- podpora vzdělávání
- podpora revitalizace národních
kulturních památek

Kromě administrace současného programového období MAS v roce 2021 zpracovávaly koncepční části
strategií CLLD pro období 2021–2027. Proces zpracování a podávání dokumentů se řídil dle pokynů
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Odboru regionální politiky. Pro MAS byla připravena šablona, která
měla napomoci vytvoření dokumentů, které budou splňovat veškeré požadavky. Připravované
strategie MAS tak pro příští období mají velmi koherentní podobu.
Všech 16 MAS předložilo dokumenty ve výzvě úspěšně a splnilo tak druhou podmínku spojenou
s možností alokace prostředků z evropských fondů po roce 2021. S ohledem na proces vyjednávání
nových dotačních či operačních programů lze předpokládat, že MAS výzvy budou vyhlašovat nejdříve
v roce 2023.
Nicméně rok 2022 nebude z hlediska primární činnosti MAS znamenat pozastavení aktivity. Všechny
MAS budou administrovat dříve vyhlášené výzvy, vč. kontrol realizace podpořených projektů atd.
Zároveň v případě Programu rozvoje venkova 2014–2020 došlo k vyjednání tzv. přechodného období.
Pro MAS to znamená, že v roce 2022 budou vyhlašovat výzvy dle současných pravidel, nicméně alokace
bude zajištěna z prostředků programového období 2021–2027. Dle současných informací jihočeské
MAS budou v přechodném období administrovat v rámci tohoto dotačního programu celkem
131,5 milionu Kč.
V Jihočeském kraji jsou MAS realizátory většiny projektů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
(MŠMT ČR, program OP VVV) a zároveň mateřským, základním, praktickým a základním uměleckým
školám na svých územích bezplatně poskytují pomoc s realizací projektů tzv. Šablon. V roce 2021
probíhaly přípravy a realizace desítek žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III – mimo
hlavní město Praha. Zároveň probíhala realizace, vč. vykazování zpráv o realizaci projektů, v rámci
předchozí Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha.
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V rámci realizace projektů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání byly realizovány desítky
zajímavých aktivit pro děti, žáky, pedagogy, rodiče i širokou veřejnost.
Realizace místních akčních plánů, realizace projektů Šablon a výzev MAS v oblasti školství je příkladem
integrovaného přístupu MAS k rozvoji svých území. Některé MAS zpracovávají také komunitní plány
sociálních služeb. I v tomto případě se jedná o aktivitu, která přináší multiplikační efekt. Většina MAS
spolupracuje také se svazky obcí, Jihočeskou hospodářskou komorou či vysokými školami, destinačními
oblastmi a poskytuje širokou škálu poradenství pro své regiony.
Obrázek 2 – Nositelé Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III. v Jihočeském kraji (v roce 2021)

Místní akční skupiny prostřednictvím Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje v roce 2021
začaly s realizací aktivit směřujících k podpoře rozvoje komunitní energetiky. Projekt má název
ENERGIE PRO OBCE – ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST a je podpořen z programu INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika prostřednictvím Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika.
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Náplní projektu je realizace odborných workshopů, tematických exkurzí po území ČR i Rakouska, dále
zpracování informačního dokumentu, určeného primárně pro starosty menších obcí.
Zároveň bude proškoleno 20 zástupců MAS a municipalit z obou zapojených zemí a bude určeno
5 ambasadorů pro komunitní energetiku, přičemž jeden se bude specializovat na energetickou
chudobu (ambasador se znalostí sociálních problémů v rurálních oblastech).
Věříme, že tak bude podpořen rozvoj této oblasti právě v jihočeském venkovském území, neboť
zástupci samospráv nemají příliš kapacity, aby sami iniciativně takovou oblast studovali, vyhledávali
informace či připravovali projektové žádosti. S tím vším tedy MAS mají ambici napomáhat, a to i díky
vznikající spolupráci s dalšími aktéry, vč. zástupců soukromého sektoru. Zároveň MAS pracují na tom,
aby v roce 2022 bylo prvním 6 obcím zpracován základní dokument, určující směřování aktivit za
účelem rozvoje komunitní energetiky. I z toho důvodu byla při krajském sdružení ustavena pracovní
skupina, zaměřená na toto důležité téma.
Bohužel také rok 2021 byl významně poznamenán pandemií COVID-19 a souvisejícími opatřeními. MAS
se tak bohužel ve velmi kritické době zpracování nových strategií CLLD neměly možnost po většinu roku
setkávat nejen mezi sebou, ale především byla značně ztížena jejich každodenní aktivní činnost
v území. I přesto MAS dokázaly úspěšně administrovat většinu výzev a zapojovat nadále aktivní lidi,
kteří mají zájem napomáhat rozvoji jihočeského venkova. Ačkoliv je alokace finančních prostředků
skutečně velmi významná a potřebná, právě animace území je neméně důležitou činností MAS, která
se ovšem velmi špatně vykazuje v tabulkách či ročenkách. Proto doporučujeme všem, kteří se o činnost
MAS zajímají, aby využili možnosti konzultací přímo se zástupci MAS. Přímou podporu alokovanou do
území prostřednictvím místních akčních skupin bude možné nově také zjistit prostřednictvím webu
http://podporajcmas.cz/.
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6 Komunikace s ŘO, MMR a územím
Komunikace s ŘO jednotlivých operačních programů probíhá z větší části prostřednictvím MMR, dále
pak přímo mezi sekretariátem RSK JK a ŘO operačních programů, prostřednictvím zástupce RSK JK
v NSK nebo přes Asociaci krajů ČR. Člen a zástupce sekretariátu se jednání pravidelně účastní.
Komunikace s MMR probíhá elektronicky, ať už prostřednictvím e-mailu, nebo formou pravidelných
setkání zástupců sekretariátů RSK se zástupci MMR, která se konají přibližně v měsíčních intervalech.
V roce 2021 se uskutečňovala setkání sekretariátů pouze prostřednictvím MS Teams (20. 1., 17. 2.,
25. 3., 12. 4., 21. 4., 20. 5., 10. 6., 21. 7., 11. 8., 9. 9., 22. 9., 21. 10., 3. 11., 23. 11., 30. 11. 2021).
Hlavními tématy pravidelných schůzek sekretariátů RSK se zástupci MMR byly v roce 2021 nejčastěji:
•

aktuální dění v RSK;

•

statut a jednací řád RSK;

•

reflexe, dění a podněty v Národní stálé konferenci;

•

aktuality z krajů;

•

aktualizace Regionálního akčního plánu;

•

data z MS2014+ pro potřeby RSK;

•

Zpráva o plnění územní dimenze a web územní dimenze;

•

národní a krajské dotační tituly;

•

mapování absorpční kapacity území (cestovní ruch, NPO, RAP 2021+);

•

zpracování strategických dokumentů v území (RAP, KAP, MAP, PRK);

•

NPO;

•

kontrola strategických rámců MAP pro období 2021–2027;

•

SRR ČR 2021+;

•

příprava na nové programovací období a fungování RSK;

•

informační systém projektových záměrů;

•

problematika brownfieldů;

•

koordinace HSOÚ.
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7 Dobrá praxe RSK JK
Sekretariát RSK JK pravidelně zpracovává přehled dobré praxe, jehož cílem je zdůraznění pozitivních
dopadů fungování RSK JK v území Jihočeského kraje. Výroční zpráva Regionální stálé konference
Jihočeského kraje zpracovaná sekretariátem RSK JK vyhodnocuje každoroční činnost RSK JK a jako
taková se sama o sobě stává významným příkladem dobré praxe.
Informování aktérů v území
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje využívá pro informování všech aktérů v území
webové stránky RSK JK (http://rsk.kraj-jihocesky.cz) a webové stránky územní dimenze, které jsou
součástí webových stránek MMR. Žadatelé zde naleznou veškeré aktuální informace a příslušné
kontakty. Předávání informací zajišťují také sami členové RSK JK a členové pracovních skupin, kteří
informace předávají dalším potenciálním zájemcům v rámci sítě svých kontaktů.
Public Relations RSK JK
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje se snaží využívat nástroje, pomocí kterých
udržuje vztahy s aktéry z oblasti regionální rozvoje a s širokou veřejností. Jedná se o průběžnou činnost,
díky níž je zajištěno poskytování informací veřejnosti a zároveň je získávána zpětná vazba. Jako nástroje
PR jsou využívány především webové stránky RSK JK, elektronická a osobní komunikace a další.
Konkrétně se jedná o zveřejňování informací z jednání RSK JK, zveřejňování termínů a obsahu jednání
pracovních skupin RSK JK, pozvánky na (spolu)pořádané akce apod.
Mapování absorpční kapacity Jihočeského kraje
Součástí činnosti sekretariátu RSK JK je mapování absorpční kapacity Jihočeského kraje pro potřeby
RAP JK nebo ŘO jednotlivých operačních programů. Sekretariát RSK JK přitom přímo oslovuje
prostřednictvím elektronické pošty široké spektrum potenciálních žadatelů. Dále v roce 2021 MMR
spustilo Informační systém projektových záměrů, který umožňuje průběžný sběr a správu projektových
záměrů. Absorpční kapacita je pak výsledkem analýzy došlých projektových záměrů se zohledněním
strategických dokumentů kraje a možností operačních programů, resp. národních dotačních titulů.
Zasedání RSK JK a jejích pracovních skupin
Členové i stálí hosté RSK JK jsou tzv. avízem informováni o zasedání RSK JK. Podklady na jednání jsou
zasílány v termínu dle jednacího řádu RSK JK. Na samotném zasedání jsou členům RSK JK poskytovány
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informace o všech důležitých záležitostech s možností diskuse. Členové jsou zapojeni i do
připomínkování nebo aktualizace veškerých relevantních dokumentů.
Pravidelně probíhají také jednání pracovních skupin RSK JK (vzdělávání, cestovní ruch, inovace, venkov,
brownfieldy), kterých se členové RSK JK a zástupci sekretariátu aktivně účastní. Na jednáních jsou
členové pracovních skupin informováni o činnosti RSK JK a aktuálních záležitostech. Následně zástupci
pracovních skupin při zasedáních RSK JK podávají informace o své činnosti.
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8 Zhodnocení činnosti RSK JK v roce 2021
Činnost RSK JK v roce 2021 je popsána v kapitole Přehled činností. Za rok 2021 lze konstatovat, že i přes
různá omezení kvůli pandemii koronaviru RSK JK fungovala velmi dobře. Avšak pro optimální nastavení
zůstává i nadále deficit jasného přenosu výsledků její práce do praxe, především s ohledem na faktické
naplňování územní dimenze. Jedním z cílů činnosti RSK JK a jejích PS je proto pokračující snaha
o celkové větší ukotvení této platformy v implementační struktuře zajišťující čerpání finančních
prostředků z ESIF i z národních dotačních titulů. Tento cíl byl naplňován jednak prostřednictvím
mapování absorpční kapacity a projektových záměrů dle specifických potřeb Jihočeského kraje v rámci
ESIF i mimo evropské zdroje a jednak prostřednictvím podnětů ve formě usnesení RSK JK
k nejaktuálnějším tématům.
Výstupy RSK JK byly následně předávány MMR a NSK za účelem jejich zohlednění ze strany ŘO s cílem
zefektivnění čerpání prostředků z operačních programů 2014–2020 dle regionálních potřeb a pro
zajištění implementace principů územní dimenze.
Účast členů a stálých hostů na zasedáních RSK JK je pravidelná a v rámci svých možností a agend se
zapojují aktivně do práce RSK JK.
Činnost sekretariátu RSK JK i přes nepříznivou situaci probíhala v roce 2021 bez problémů. Personální
kapacita v podobě 2 úvazků je dostatečná.
Také práce jednotlivých pracovních skupin byla vyhovující, v případě potřeby není v budoucnu
vyloučeno založení dalších pracovních skupin.
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9 Rizika RSK JK pro rok 2022
Níže jsou uvedena 4 nejvýznamnější rizika týkajících se fungování RSK JK a činnosti sekretariátu RSK JK.

Název rizika

Popis rizika

Reálný dopad aktivit národní stálé
konference a regionálních stálých
konferencí není příliš patrný. Za
riziko je tedy možné považovat
1. Nedostatečná
pomalé slaďování činnosti RSK a
akceptace činnosti
návazně NSK s nastavenou
RSK JK ze strany ŘO,
implementační strukturou
resp.
operačních programů. Tento
zainteresovaných
přetrvávající deficit je důsledkem
ministerstev
toho, že byla role RSK/NSK
zakomponována do implementace
programů se zpožděním, resp.
zpětně.
Práce členů RSK JK je poměrně
komplexní a rozsáhlá a vyžaduje
2. Kontinuita
relativně dobrou znalost fungování a
činnosti členů v RSK
cílů/úkolů RSK JK. Vzhledem
JK
k obměně členů není vždy možné
plnou kontinuitu zajistit.
Práci RSK JK může vzhledem
3. Personální změny k náročnosti problematiky a potřebě
v sekretariátu RSK
kvalifikovaných pracovníků ohrozit i
JK
případná personální nestabilita
pracovního týmu SRSK JK.
Stále se zvyšující pasivita
regionálních aktérů v rámci oslovení
za účelem mapování absorpční
kapacity a dalšího sběru dat z území
4. Slábnoucí zpětná
(bílá místa, bariéry čerpání,
vazba z regionu
harmonogram výzev, plánované NDT
atd.), projevující se nízkou zpětnou
vazbou v případě jejich oslovení
SRSK JK.

Pravděpodobnost
(1-5)

Dopad
(1-5)

Významnost
(P * D)

2

1

2

3

2

6

3

1

3

4

4

16
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10 Plán rozvoje fungování RSK JK
Snahou RSK JK bude i nadále uplatňovat principy územní dimenze v praxi s cílem diferencovaného
čerpání prostředků z ESIF i národních dotačních titulů dle potřeb Jihočeského kraje. Prostřednictvím
RSK JK budou prezentovány NSK a následně řídící úrovni jednotlivých operačních programů formou
usnesení požadavky a doporučení Jihočeského kraje ohledně zacílení a harmonogramů výzev, aby
docházelo k efektivnímu využívání evropských i národních zdrojů. V dalším období by si RSK JK měla
udržet, resp. posílit svůj statut základní koordinační platformy v Jihočeském kraji v oblasti územní
dimenze a čerpání finančních prostředků z evropských fondů s reálným dopadem na implementaci
operačních programů.
V rámci RSK JK lze v budoucnu předpokládat další rozvoj činností v souvislosti s novými úkoly
spojenými například s novým programovým obdobím Evropské unie, činností Koordinátora HSOU,
novou podobou RAP, centrální databází projektových záměrů. V případě potřeby dojde také k rozšíření
počtu pracovních skupin RSK JK.
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11 Použité zkratky
AP SRR ČR

Akční plán Strategie regionálního rozvoje České republiky

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj

CNG

Stlačený zemní plyn

CRR

Centrum pro regionální rozvoj

ČB

České Budějovice

DSO

Dobrovolné sdružení obcí

EFRR

Evropský fond regionálního rozvoje

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

EU

Evropská unie

HSOÚ

Hospodářsky a sociálně ohrožené území

IAD

Individuální automobilová doprava

IKAP

Implementace Krajského akčního plánu

IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území

IROP

Integrovaný regionální operační program

ITI

Integrovaná územní investice

JCCR

Jihočeská centrála cestovního ruchu

JČU

Jihočeská univerzita

JK (JčK)

Jihočeský kraj

KAP

Krajský akční plán

KAP JK

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

KS NS MAS

Krajské sdružení národní sítě místních akčních skupin

MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

MAS

Místní akční skupina
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MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MP INRAP

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů

MSP

Malé a střední podniky

MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NDT

Národní dotační tituly

NPPCRR

Národní program podpory CR v regionech

NS MAS ČR

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

NPI ČR

Národní pedagogický institut České republiky

NSK

Národní stálá konference

OEZI

Odbor evropských záležitostí

OP TP

Operační program Technická pomoc

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Z

Operační program Zaměstnanost

OP ŽP

Operační program Životní prostředí

OREG

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

ORP

Obec s rozšířenou působností

PO

Prioritní osa

PRK

Program rozvoje kraje

PRV

Program rozvoje venkova

PS

Pracovní skupina

RAP

Regionální akční plán

RIS3

Strategie pro inteligentní specializaci

RSK

Regionální stálá konference
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RSK JK

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje

ŘO

Řídicí orgán

SC

Specifický cíl

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SRSK

Sekretariát Regionální stálé konference

SRR ČR

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+

SŠ

Střední škola

ÚDOP

Dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VOŠ

Vyšší odborná škola

ZŠ

Základní škola

ŽoD

Žádost o dotaci

ŽoP

Žádost o platbu
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