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1. Úvod
Účelem zpracování této výroční zprávy je posouzení fungování Regionální stálé konference pro území
Jihočeského kraje (dále jen RSK JK) za rok 2018. Zpráva je zpracována pro potřeby RSK JK samotné, pro
další zainteresované subjekty a pro relevantní ministerstva, především Ministerstvo pro místní rozvoj
(dále jen 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 2018 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 2018. Při jejím zpracování byly zohledněny relevantní strategické dokumenty,
mj. Regionální akční plán Jihočeského kraje (dále jen RAP JK), Národní dokument k územní dimenzi,
Metodický pokyn k integrovaným nástrojům 2014–2020 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 2014–2020 v souladu s Národním dokumentem
k územní dimenzi a dále na naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (dále SRR ČR)
a 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 2014–2020 je snaha
o zefektivnění čerpání evropských prostředků v rámci jednotlivých operačních programů oproti
předchozím programovým obdobím 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 28. 8. 2018 na 9. jednání RSK JK.
Statut stanoví pro RSK JK tyto činnosti:
1. Pro území Jihočeského kraje RSK po celou dobu činnosti:
• zajišťuje prostřednictvím konsenzuálního rozhodování rovné postavení svých členů;
• řídí Regionální akční plán realizace SRR ČR 2014–2020;
• podporuje součinnost zúčastněných partnerů při realizaci Regionálního akčního plánu
i dílčích strategií (S3 strategie na regionální úrovni, příp. Společný akční plán a další);
• vysílá zvoleného zástupce z RSK do Národní stálé konference (dále jen NSK);
• nemá právní subjektivitu, nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti
regionálního a místního rozvoje;
• neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů ESIF v ČR.
2. Ve fázi vydefinování územní dimenze programového období Evropské unie 2014–2020 a dle
potřeby nového programového období po roce 2020 RSK:
a) pro území Jihočeského kraje zajišťuje:
•

analýzu, přípravu, monitorování, vyhodnocení a aktualizaci Regionálního
akčního plánu Jihočeského kraje (dále jen RAP JK), včetně části vztahující se
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k financování prostřednictvím ESIF. Příprava RAP JK se řídí Manuálem pro tvorbu
Regionálního akčního plánu.
b) pro

území

Jihočeského

kraje

schvaluje

RAP

JK,

který

dále

projednává

v NSK a s dotčenými resorty.
3. Ve fázi realizace územní dimenze programového období kohezní politiky Evropské unie
2014–2020 a diskuse a přípravy případné územní dimenze pro programové období po roce
2020 RSK reaguje na požadavky NSK a dále plní následující role:
a) Role komunikační, plánovací a koordinační
•

v rámci RSK probíhá komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy
a dalšími aktéry regionálního rozvoje v daném území;

•

RSK spolupracuje s ostatními platformami, jež se věnují rozvoji regionu, mj.
s podporou ESIF (týmy regionální RIS3 strategie, řídicí výbory integrovaných
nástrojů, strategické expertní skupiny krajů, pakty zaměstnanosti atd.);

•

RSK představuje komunikační, plánovací a koordinační platformu, která pomocí
souhrnného dokumentu – Regionálního akčního plánu – definuje společnou
představu o potřebách a skutečnosti směřování ESIF a národních zdrojů
do území (tematicky, územně);

•

RSK je průběžně informována o přípravě a realizaci integrovaných nástrojů na
daném území a může nositelům integrovaných nástrojů dávat svá doporučení,
připomínky či náměty ke zvážení (touto rolí RSK není dotčena autonomie
integrovaných nástrojů);

•

RSK podporuje vytváření synergií a návazností na krajské strategické dokumenty
(zejména strategie rozvoje kraje), projekty a integrované nástroje v území kraje.

b) Role iniciační
•

RSK projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich
harmonogramu zejména pro individuální projekty naplňující územní dimenzi
v programech ESIF a toto komunikuje prostřednictvím svého zástupce v NSK;

•

RSK projednává návrhy předložené svými členy směřující k naplnění územní
dimenze dle Národního dokumentu k územní dimenzi, který rozpracovává
územní dimenzi v Dohodě o partnerství a programech ESIF, a toto komunikuje
prostřednictvím svého zástupce v NSK;

•

RSK reaguje na požadavky, které vyplynuly ze zasedání NSK;

•

RSK iniciuje absorpční kapacitu regionu.

c) Role monitorovací a vyhodnocovací
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•

RSK

každoročně,

příp.

dle

potřeby

(ad-hoc)

předkládá

NSK

a MMR Zprávu o hodnocení plnění Regionálních akčních plánů, dále navrhuje
a schvaluje jejich případné doplnění, úpravy či aktualizace;
•

RSK iniciuje sběr, analýzu a syntézu informací potřebných pro vyhodnocení
realizovaných intervencí.

d) Role informační a propagační
•

RSK informuje potencionální žadatele v regionu v souladu s příslušnými
komunikačními

strategiemi

Národního

orgánu

pro

koordinaci

a programů ESIF o příležitostech, které ESIF pro rozvoj území přinášejí;
•

RSK prostřednictvím svých členů komunikuje a šíří pozitivní dopady evropské
podpory a v koordinaci s řídícími orgány prostřednictvím NSK přispívá k pozitivní
publicitě programů a projektů;

•

RSK zároveň slouží jako platforma pro komunikaci zástupců z území kraje
s řídicími orgány a rezorty prostřednictvím NSK.

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
RSK JK 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 řídícím orgánům 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.
RSK JK zajišťuje naplňování cílů SRR ČR 2014–2020 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.
Aktuální složení Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje je uvedeno v tabulce níže:

Členové RSK JK
•Zástupci Jihočeského kraje
•Zástupce statutárních měst zastoupených nositelem IPRŮ
•Zástupci středně velkých měst
•Zástupci malých měst
•Zástupce za venkov — SMS ČR
•Zástupce za venkov — SPOV
•Zástupce Strategie inteligentní specializace (RIS3)
•Zástupce krajské sítě MAS
•Zástupce krajské hospodářské komory
•Zástupce nestátních neziskových organizací
•Zástupci akademického sektoru
•Zástupce Agentury pro sociální začleňování
•Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR
•Zástupce Jihočeské centrály cestovního ruchu

Celkový počet členů
Stálí hosté RSK JK
•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 ústavu pro vzdělávání

Celkový počet členů a stálých hostů

Počet členů
5
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

21
Počet členů
1
1
1
1
1

26
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Složení RSK JK vychází ze statutu RSK. V současné době má RSK JK 21 členů a 5 stálých hostů. Předsedou
RSK JK je hejtmanka 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 zřízeny 4 pracovní skupiny (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.
Zasedání RSK JK v roce 2018
RSK JK zasedá zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim) a v případě potřeby je iniciováno
předsedou RSK JK korespondenční hlasování.
V roce 2018 se uskutečnila celkem 2 zasedání RSK JK, a to v termínech 6. 3. 2018 a 28. 8. 2018. Zároveň
bylo v roce 2018 přistoupeno ke 2 korespondenčním hlasováním. Za uplynulý rok 2018 přijala RSK JK
celkem 24 usnesení.
8. zasedání RSK JK dne 6. 3. 2018
V první části jednání byl na základě dohody s odborem dopravy a silničního hospodářství krajského
úřadu předložen bod týkající se výzvy č. 70 (podporující rozvoj silniční sítě v kraji a jejímu napojení na
TEN-T síť), k jejímuž ukončení došlo 21. 12. 2018. Vzhledem k náročné přípravě silničních záměrů bylo
navrženo vyzvat MMR buď k prodloužení termínu ukončení stávající výzvy, nebo k vyhlášení nové, ale
při respektování alokace v RAP jednotlivých krajů.
Dále byla představena a následně schválena Výroční zpráva Regionální stálé konference pro území
Jihočeského kraje za rok 2017 a Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského
kraje za rok 2017. Výroční zpráva RSK JK za rok 2017 představuje tištěnou publikaci, kde jsou shrnuty
obecné principy RSK JK dle jejího statutu a zároveň konkrétní informace, zhodnocení, rizika a plány,
které byly v roce 2017 sledovány. Zpráva o hodnocení plnění RAP JK za rok 2017 pak představuje
celkové shrnutí čerpání finančních prostředků z ESIF v rámci tematických oblastí a aktivit RAP JK za
uplynulý rok v komparaci k předpokládanému odhadu naplňování absorpční kapacity regionu v rámci
uplynulého období.
V další části 8. zasedání RSK JK byli přítomní seznámeni s aktuálním čerpáním finančních prostředků
v rámci kotlíkových dotací. Jihočeský kraj má indikativně nárok na 909 mil. Kč. V 1. kole bylo vyčerpáno
na výměnu zastaralých zdrojů 301 mil. Kč, v 2. výzvě bylo požádáno o částku 303 mil. Kč. V 2. výzvě byl
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ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) navýšen indikátor počtu výměn o 56 % při
stejné finanční alokaci. Dále bylo informováno, že žádosti, na které nebudou finanční prostředky,
budou schváleny radou kraje do tzv. zásobníku projektů a budou uspokojeny pouze v případě úspor
v žádostech s nižším pořadovým číslem. Zároveň bude požádáno o navýšení alokace pro 2. výzvu.
V 2. výzvě jsou nejvíce žádána tepelná čerpadla.
V bodě 5 byly předneseny informace týkající se MAS a jejich vyhlášených výzev a administrace. Na
konci roku 2017 byly schváleny všechny strategie CLLD a počátkem roku 2018 všechny MAS vyhlásily
alespoň 1 výzvu a další by měly být v průběhu roku vyhlašovány. Celková alokace výzev, které
jednotlivé MAS mohou vypsat, dosahuje více než 500 mil. Kč. V dalším období jsou plánované změny
a doplňování strategií tak, aby bylo možné čerpat finanční prostředky z OP ŽP. Problematické je plnění
milníků, které mají MAS splnit do podzimu 2018, problémy nastaly z důvodu dlouhého schvalování
jednotlivých strategií ze strany MMR.
V závěrečné části byly prezentovány aktivity odboru regionální politiky MMR na rok 2018. Mezi stěžejní
aktivity patří tvorba návrhové a implementační části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen
SRR ČR 2021+) a tvorba Koncepce podpory venkova. Předpokládá se, že SRR ČR 2021+ bude předložena
vládě ve 2. čtvrtletí 2019. Strategie je vytvářena z pohledu území, které je rozděleno do několika oblastí
– metropolitní území, krajské aglomerace, hospodářsky stabilizovaná regionální centra a venkovské
zázemí, revitalizované a hospodářsky restrukturalizované strukturálně postižené regiony a hospodářky
a sociálně slabá území ČR. Zástupce MMR také informoval, že v roce 2018 jsou plánována 3 zasedání
NSK.
Program 8. zasedání RSK JK ze dne 6. 3. 2018
1. Zahájení, schválení programu
2. IROP, SC 1.1 – nastavení výzvy
3. Výroční zpráva Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje za rok 2017 a Zpráva
o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje za rok 2017
4. Informace k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji“
5. Informace z MAS o vyhlášených výzvách a jejich administraci
6. Aktuální informace z MMR
7. Podněty, náměty
8. Závěr
V rámci zasedání bylo přijato celkem 10 usnesení. Výběr nejdůležitějších usnesení:
Usnesení č. 2/2018/RSK-8
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
vyzývá
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MMR ČR o prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v 70. výzvě IROP do 31. 12. 2021,
případně žádá o vyhlášení nové výzvy pro SC 1. 1 IROP s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu
do 31. 12. 2021, při respektování alokace v RAP jednotlivých krajů.
Usnesení č.3/2018/RSK-8
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
schvaluje
Výroční zprávu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje za rok 2017 dle materiálu
č. 1/2018/RSK/8.
Usnesení č. 4/2018/RSK-8
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
schvaluje
Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje za rok 2017 dle materiálu
č. 2/2018/RSK/8.
Usnesení č. 5/2018/RSK-8
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“;
II. vyzývá Ministerstvo životního prostředí
k navýšení alokace pro Jihočeský kraj v rámci 67. výzvy OP Životní prostředí, prioritní osa 2, specifický
cíl 2.1 tak, aby mohl Jihočeský kraj uspokojit veškeré žádosti podané v rámci výzvy a naplnit stanovený
minimální indikátor 3155 výměn.
Usnesení č. 8/2018/RSK-8
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
vyzývá
řídící orgány relevantních operačních programů ke snížení tlaku na plnění finančních milníků
u strategií CLLD s ohledem na výrazný časový posun při jejich schvalování
Usnesení č. 9/2018/RSK-8
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
vyzývá
k urychlení administrativních procesů CRR v souvislosti se závěrečným ověřováním způsobilosti žádostí
o podporu předložených v SC 4.1.
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Usnesení č. 10/2018/RSK-8
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
vyzývá
řídící orgány OP ŽP k upuštění od podmínky realizace v obci s minimálně 500 obyvateli pro podání
žádosti o dotaci v rámci opatření SCLLD: Realizace sídelní zeleně.
9. zasedání RSK JK dne 28. 8. 2018
V úvodu zasedání RSK JK byly projednány organizační změny a nominační změna člena za Agenturu pro
sociální začleňování. Dalším bodem programu byla aktualizace Statutu RSK JK, který byl aktualizován
na základě rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj. Poté byly předneseny aktuální informace
k projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.
V 2. výzvě kotlíkových dotací bylo k přímému poskytnutí dotace schváleno 2 761 žádostí za 293,96 mil.
Kč. Zbylé žádosti byly zařazeny do zásobníku. Bylo informováno o nesprávně uvedených výrobních
štítcích u kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, které byly vyhodnoceny jako
nezpůsobilé. RSK JK proto vyzvalo MŽP k proplacení žádostí na výměnu těchto typů kotlů.
V dalším bodě se jednalo o ustavení Pracovní skupiny pro venkov, jejímž účelem je spolupráce a sdílení
informací s krajem. Předpokládá se, že pracovní skupina se bude zabývat také tématy, jako jsou sociální
služby na venkově a jejich dostupnost nebo vícezdrojové financování místních komunikací.
Na základě dohody odborů dopravy a silničního hospodářství a odborem veřejných zakázek a investic
byl předložen aktualizovaný seznam projektů Jihočeského kraje v rámci SC 1.1 IROP, který byl doplněn
o 22 nových projektů. Jejich podání se předpokládá do stále otevřené výzvy IROP.
Informace o činnosti PS pro Inovace podala RIS3 manažerka, která představila aktualizovanou
Regionální inovační strategii (RIS3), kde došlo k doplnění domén chytré specializace o „Automobilový
průmysl“ a „Textilní a oděvní průmysl“. Jak na stávající, tak na nové domény bude brán zřetel při
přípravě nových výzev z operačních programů. Jedná se tedy o klíčovou problematiku pro budoucí
možné čerpání prostředků z fondů EU. Dále byly aktualizovány typové aktivity a indikátory ve
strategické části a byly vytvořeny karty pro jednotlivé domény. Současně proběhlo mapování
výzkumných kapacit JK ve veřejném i soukromém sektoru a byla vytvořena marketingová
a komunikační strategie a vysoutěžena agentura na přípravu komunikačních nástrojů, které by měly
být spuštěny v první polovině roku 2019.
V 8. bodě následovaly informace z PS vzdělávání. Zástupce PS vzdělávání poukázal na zrevidovaný
dokument KAP, ze kterého vzešla povinnost zpracovat Školskou inkluzivní koncepci kraje. Zpracování
je podmínkou dalšího předkládání projektů do výzvy IKAP II. Dále bylo informováno, že realizační tým
KAP připravuje aktualizaci Rámce investičních projektů, který se bude týkat projektů pro speciální školy
v rámci výzvy 86, SC 2.4 IROP.
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Na 9. zasedání RSK JK se představili také hosté z agentury CzechInvest a Agentury pro podnikání
a inovace (API). Základními službami CzechInvestu jsou služby investorům, služby pro malé a střední
podniky, služby pro STAR-UPy a služby pro municipality. Agentura API je naopak zprostředkujícím
subjektem OP PIK a poskytuje v rámci tohoto OP semináře a poradenství. OP PIK je rozdělen do
4 prioritních os (PO). PO 1 je založena na spolupráci podnikatelské sféry s výzkumnou sférou, PO 2 se
zaměřuje na podporu a rozvoj MSP, z PO 3 jsou podporovány úspory energie a PO 4 se věnuje rozvoji
vysokorychlostního internetu. V Jihočeském kraji bylo zatím z OP PIK čerpáno okolo 2,5 mld. Kč.
Na závěr jednání přednesl zástupce MMR informace o Kohezní politice 2020 a připomněl, že v květnu
byl zveřejněn finanční rámec a pilířová struktura budoucí politiky soudržnosti. Hlavní část prostředků
bude věnována do vědy, výzkumu a inovací, dále na kohezní politiku, problematiku bezpečnosti,
ochranu hranic apod. Finanční alokace na kohezní politiku pro ČR bude o 24 % nižší a očekává se
prioritizace témat. Dále byly představeny připravované dotační tituly, zejména titul na regeneraci
brownfields a bylo informováno o Národním investičním plánu (NIP). NIP je strategický investiční plán,
kde by měly být uvedeny všechny investice v rámci ČR.
Program 9. zasedání RSK JK ze dne 28. 8. 2018
1. Zahájení, schválení programu
2. Změna nominace člena a náhradníka RSK JK za Jihočeský kraj za Agenturu pro sociální
začleňování
3. Aktualizace nového Statutu RSK JK
4. Informace k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji II“
5. Ustavení Pracovní skupiny pro venkov při RSK JK
6. Aktualizace seznamu projektů JK pro SC 1.1 IROP
7. Aktualizace krajské přílohy k národní RIS 3 strategii
8. Činnost Pracovní skupiny pro vzdělávání
9. Informace o aktivitách agentury CzechInvest v Jihočeském kraji
10. Informace o aktivitách API a možnostech podpory v rámci OP PIK
11. Informace z MMR
12. Podněty, náměty
13. Závěr
V rámci zasedání bylo přijato celkem 11 usnesení. Výběr nejdůležitějších usnesení:
Usnesení č. 3/2018/RSK-9
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
schvaluje
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aktualizaci Statutu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje k 28. 8. 2018 dle materiálu
č. 2/2018/RSK/9.
Usnesení č. 5/2018/RSK-9
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
I. ustavuje
Pracovní skupinu pro venkov při Regionální stálé konferenci pro území Jihočeského kraje dle materiálu
č. 3/2018/RSK/9.
Usnesení č. 6/2018/RSK-9
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 01/2018/RSK-KH-4 ze dne 26. 1. 2018 ve věci schválení seznamu projektů, které Jihočeský
kraj plánuje podat do IROP, prioritní osa 1, specifický cíl 1.1 a podkladového materiálu pro vyjednávání
s ŘO IROP;
II. schvaluje
seznam projektů, které Jihočeský kraj plánuje podat do IROP, prioritní osa 1, specifický cíl 1.1, dle
materiálu č. 6/2018/RSK/9;
III. opakovaně vyzývá
MMR ČR k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v 70. výzvě IROP do 31. 12. 2021,
případně žádá o vyhlášení nové výzvy pro SC 1.1 IROP s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu
do 31. 12. 2021, při respektování alokace v RAP jednotlivých krajů.
V roce 2018 byla vyhlášena 2 korespondenční hlasování. První korespondenční hlasování probíhalo
v termínu 11. 1. – 26. 1. 2018 a týkalo se schválení seznamu projektů do IROP SC 1.1. Důvodem druhého
korespondenčního hlasování byla pak aktualizace „Seznamu projektových záměrů pro investiční
intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD“ a zároveň schválení
aktualizovaného seznamu projektů do IROP SC 1.1. Druhé korespondenční hlasování probíhalo
v termínu 7. 11. – 22. 11. 2018. V rámci obou korespondenčních hlasování byla přijata následující
usnesení:
Usnesení č. 01/2018/RSK-KH-4
I. ruší
usnesení č. 4/2017/RSK-7 ze dne 25. 9. 2017 ve věci schválení seznamu projektů, které Jihočeský kraj
plánuje podat do IROP, prioritní osa 1, specifický cíl 1.1;
II. schvaluje
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seznam projektů, které Jihočeský kraj plánuje podat do IROP, prioritní osa 1, specifický cíl 1.1, dle
materiálu č. 1/2018/RSK-KH-4.
Usnesení č. 01/2018/RSK-KH-5
I. ruší
usnesení č. 6/2018/RSK-9 ze dne 28. 8. 2018 ve věci schválení seznamu projektů, které Jihočeský kraj
plánuje podat do IROP, prioritní osa 1, specifický cíl 1.1;
II. schvaluje
aktualizovaný seznam projektů, které Jihočeský kraj plánuje podat do IROP, prioritní osa 1, specifický
cíl 1.1, dle materiálu č. 1/2018/RSK-KH-5.
Usnesení č. 02/2018/RSK-KH-5
I. ruší
usnesení č. 8/2017/RSK-6 ze dne 14. 3. 2017 ve věci schválení aktualizovaného Seznamu projektových
záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD dle materiálu
č. 9/2017/RSK/6;
II. schvaluje
aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD dle materiálu č. 2/2018/RSK-KH-5;
III. bere na vědomí
přílohu Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD dle materiálu č. 3/2018/RSK-KH-5.

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. 2018 je realizován již 2. projekt s názvem „Podpora
činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2018-2019“ s celkovými
způsobilými výdaji ve výši 3 618 000 Kč a s dobou realizace do 31. 12. 2019.
Činnost sekretariátu RSK JK je od listopadu 2017 součástí oddělení realizace systémových projektů
v rámci odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje. V roce 2018 pracovali na
sekretariátu RSK JK 2 zaměstnanci na plný úvazek.
Přehled činností sekretariátu RSK JK v roce 2018
V průběhu roku 2018 realizoval sekretariát RSK JK tyto činnosti:
•

vytvoření nového formátu webových stránek RSK JK (odkaz: http://rsk.kraj-jihocesky.cz/)
a jejich kompletní administrace;
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•

podání navazující žádosti o podporu do OP TP na roky 2018 a 2019;

•

zpracování a finalizace zprávy o realizaci a žádosti o platbu projektu (červenec 2018) a její
podání na řídící orgán OP TP;

•

tvorba Výroční zprávy RSK JK za rok 2017;

•

tvorba Zprávy o hodnocení RAP JK za rok 2017;

•

organizace 8. a 9. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje ve dnech
6. 3. 2018 a 28. 8. 2018;

•

21. 3. 2018 a 23. 4. 2018 organizace semináře ve spolupráci s MŠMT pro žadatele do výzvy
Šablony II v rámci OP VVV;

•

sledování a mapování absorpční kapacity kraje;

•

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

•

mapování národních dotačních titulů;

•

mapování k Národnímu investičnímu plánu;

•

pravidelná setkání SRSK na MMR v Praze (9. 1., 1. 2., 20. 2., 27. 3., 16. 5., 12. 6., 23. 8. a 6. 12.
2018), v Pardubicích (17. 4. 2018), v Ostravě (19. 7. 2018) a v Olomouci (30. 10. 2018);

•

účast na zasedání Národní stálé konference (14. – 15. 3. a 22. 6. 2018);

•

účast na zasedání PS Vzdělávání (2. 11. 2018);

•

účast na jednání a ustanovujícím zasedání PS pro venkov (9. 8. 2018 a 26. 11. 2018);

•

účast na zasedání PS pro Inovace (23. 5. 2018 a 11. 12. 2018);

•

aktivity v oblasti semináře Příležitosti pro region (11. 9. 2018);

•

spolupráce na projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji;

•

účast na zasedání Regionální územní pracovní skupiny k tvorbě SRR ČR 2021+
(7. 2. a 16. 5. 2018);

•

účast na Kulatém stole k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 (15. 6. 2018);

•

účast na zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (23. 8. 2018);

•

spolupráce s členy realizačního týmu KAP JK, účast na pravidelných schůzkách týmu,
kde hlavními tématy byla tvorba dokumentu KAP JK, činnost PS Vzdělávání, analýza území
či MAP;

•

spolupráce se zpracovateli MAP; účast na některých zasedáních řídících výborů MAP např.
v Českých Budějovicích a Třeboni a na dalších jednání např. na NIDV;

•

dále probíhala spolupráce při odevzdávání aktualizací investičních priorit MAP prostřednictvím
sekretariátu příslušným řídícím orgánům operačních programů (ŘO IROP a ŘO OP VVV), včetně
spolupráce při mapování postupu zpracování;

•

účast na tematických seminářích (MS2014+, OP TP aj.).
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3.3 Pracovní skupiny RSK JK
V roce 2018 se rozrostl počet pracovních skupin RSK JK o PS pro venkov. Pracovními skupinami RSK JK
jsou Pracovní skupina Vzdělávání, Pracovní skupina pro cestovní ruch (Komise pro cestovní ruch),
Pracovní skupina pro inovace (Komise pro inovace) a Pracovní skupinu pro venkov.

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
v této oblasti na území kraje (zástupci škol a školských asociací, zaměstnavatelů, neziskového sektoru,
kraje, měst a obcí, služeb zaměstnanosti, zástupce MŠMT/NÚV, zástupce IPRÚ, zástupci MAP atd.).
Odborným garantem je NÚV, 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;
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•

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.

V roce 2018 se uskutečnilo jedno zasedání PS Vzdělávání:
5. zasedání PS Vzdělávání
K hlavním tématům 5. zasedání PS Vzdělávání patřilo schválení aktualizace Seznamu projektových
záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a přílohy
k Seznamu projektových záměrů pro plánované projekty v 86. výzvě pro speciální školství.

Program zasedání PS Vzdělávání ze dne 2. 11. 2018:
1. Zahájení, organizační pokyny
2. Volba nového předsedy PSV
3. Aktuální informace o průběhu projektu KAP JK
4. Schválení dvou Seznamů projektových záměrů: 1. přílohy k Rámci/Seznamu projektových
záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD pro
plánované projekty v 86. výzvě pro speciální školství
2. aktualizace Rámce/Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP
a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
5. Metodika rovných příležitostí, školská inkluzivní koncepce kraje, pracovní tým inkluze
6. Doplnění ostatních pracovních týmů
7. Aktuální informace o průběhu projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského
kraje I (I-KAP)
8. Představení závěrů z analýzy Věková struktura pedagogů středních škol v Jihočeském kraji –
RERA, a.s.
9. Předběžný harmonogram činnosti v roce 2018/2019
10. Předpokládaný termín příštího jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
V rámci zasedání PS Vzdělávání byla mimo schválený program jednání přijata další 3 usnesení:
Usnesení č. 16/2018/PSV-5
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje
schvaluje
navržený program jednání.
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Usnesení č. 17/2018/PSV-5
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje
volí
RNDr. Janu Krejsovou, zastupitelku Jihočeského kraje a členku Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost, předsedkyní Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Jihočeského kraje.
Usnesení č. 18/2018/PSV-5 Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro
investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu
a k samostatnému způsobu života);
2. aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD;
II. ukládá
předsedkyni PSV předložit aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC
2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD ke schválení Regionální stálé konferenci.

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 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.
Na přelomu února a března 2018 hodnotila PS pro cestovní ruch v rámci svého korespondenčního
hlasování soulad žádostí podaných do NPPCRR s výzvou č. 1 a s Koncepcí cestovního ruchu. V této
výzvě bylo připraveno 150 mil. Kč na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
a na marketingové aktivity v cestovním ruchu.
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3.3.3 Pracovní skupina pro inovace
Činnost PS pro 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 Jihočeský kraj,
akademický sektor, významní zaměstnavatelé, Jihočeský vědeckotechnický park a další).
PS pro 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).
9. zasedání PS pro inovace
Na 9. jednání PS pro inovace byla představena Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 strategii pro
roky 2018 - 2022, aktivity v oblasti Kvality lidských zdrojů, činnosti Transfer technologií a spolupráce
a v oblasti Propagace, kde byla zadána veřejná zakázka na „Kreativní zpracování komunikační kampaně
v rámci projektu Smart akcelerátor v JK.“ V rámci jednání byly dále představeny výsledky Dotačního
programu Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů JK. Další body byly
projednány dle přiloženého programu jednání.
Program zasedání PS pro inovace 23. 5. 2018:
1. Zahájení
2. Informace o realizovaných a připravovaných inovačních aktivitách
3. Aktivita Asistence – vyhodnocení 2. výzvy dotačního programu JK
4. Aktualizace Regionální inovační strategie Jihočeského kraje a regionálních domén specializace
5. Shrnutí twinningu a studijní cesty stakeholderů do Cambridge UK
6. Diskuse členů Komise – plnění stanovených cílů Komise a podněty pro další činnost
7. Diskuse a závěr
Na zasedání bylo přijato 5 usnesení:
Usnesení č. 1/18:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí harmonogram realizace komunikační strategie.
Usnesení č. 2/18:
Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu
„Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro JK v souladu s Krajskou přílohou
k národní RIS3“ projektům dle seznamu (příloha č. 3 zápisu), a to v celkové výši 471 750 Kč.
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Usnesení č. 3/18:
Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje Aktualizaci Krajské přílohy RIS3 strategie pro Jihočeský
kraj pro roky 2018 – 2022 a doporučuje ji Zastupitelstvu Jihočeského kraje k přijetí.
Usnesení č. 4/18:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí předloženou Zprávu o realizaci vzdělávacího
plánu.
Usnesení č. 5/18:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí „Design option paper“ týkající se Jihočeského
sociálního inkubátoru.
10. zasedání PS pro inovace
V prosinci 2018 proběhlo 10. zasedání PS pro inovace, během kterého byla nejprve projednána témata,
týkající se oboru Mechatroniky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, možnosti rozšíření
ploch pro inovační podnikatele, aktuálních informací přípravy Science centra v Českých Budějovicích
a možností rozšíření technického vzdělávání na vysokých školách. Na jednání byl také členům pracovní
skupiny představen vytvořený Regionální inovační systém, subjekty realizující strategické projekty
a vazby mezi nimi a nové strategické projekty z AP RIS3 a využití jejich výstupů pro naplňování cílů
definované intervence. Dále byly členům pracovní skupiny poskytnuty informace o návaznosti výstupů
Smart akcelerátoru I na přípravu Smart akcelerátoru II, harmonogram realizace komunikační strategie
a výstupy z pracovní skupiny Propagace, výstupy z terénního mapování potřeb firem v souvislosti
s inovačním potenciálem v Jihočeském kraji a aktuální informace k aktivitám Vzdělávání a Twinning.
Program zasedání PS pro inovace 11. 12. 2018:
1. Zahájení
2. Informace o průběžném plnění RIS3 strategie a klíčových výstupech
3. Návaznost na přípravu Smart akcelerátoru II
4. Aktualizace akčního plánu RIS3
5. Propagace – zpracovaná komunikační kampaň
6. Mapování – výstupy z terénního šetření v JK
7. Twinning – Digitalizace v procesu vzdělávání a poradenství
8. Diskuze a závěr
V rámci zasedání bylo přijato celkem 8 usnesení:
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Usnesení: 6/18:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí informace z dalších regionů a doporučuje
Jihočeskému kraji ve spolupráci se Statutárním městem České Budějovice nechat vypracovat studii
proveditelnosti na přípravu Science centra v ČB v hodnotě 1,5 mil. Kč.
Usnesení: 7/18:
Komise pro inovace JčK schvaluje nové strategické projekty (č. 81–96) a aktualizaci AP RIS3 JčK dle
přílohy č. 3 zápisu a potvrzuje soulad projektů s Krajskou přílohou k Národní RIS strategii.
Usnesení: 8/18:
Komise pro inovace JčK bere na vědomí přípravu projektu Smart akcelerátor II pro období 9/2019 –
12/2022.
Usnesení č. 9/18:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí harmonogram realizace komunikační strategie.
Usnesení č. 10/18:
Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje komunikační kampaň v rámci projektu Smart
akcelerátor v Jihočeském kraji.
Usnesení č. 11/18:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí výstup z Mapování inovačního potenciálu v JčK.
Usnesení č. 12/18
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí předloženou Zprávu o realizaci vzdělávacího
plánu.
Usnesení č. 13/18:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí „Design option paper“ týkající se „Digitalizace
v procesu vzdělávání a poradenství.

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 NSK a vedení JK kraje. Ustavující jednání PS pro venkov při RSK JK se uskutečnilo
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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.
2. zasedání PS pro venkov
V listopadu 2018 se konalo 2. zasedání PS pro venkov, na kterém byly zrekapitulovány výstupy
z ustavujícího jednání. Dále byla mezi členy pracovní skupiny uskutečněna e-anketa, která
identifikovala tato prioritní témata: sucho, vícezdrojové financování oprav místních komunikací,
příprava systému dotací/grantů 2020+, přenos informací mezi organizacemi zapojenými do pracovní
skupiny, lobbing „za venkov v Praze“.
Program zasedání PS pro venkov 26. 11. 2018:
1. Přivítání, rekapitulace výstupů z předchozího jednání
2. Téma SUCHO
3. Další diskuze, závěr
V rámci zasedání byla přijata celkem 3 usnesení:
Usnesení č. 20181126/Venkov/01:
Členové Pracovní skupiny VENKOV vyzývají prostřednictvím RSK Jihočeského kraje a vedení
Jihočeského kraje kompetentní orgány na národní úrovni k urychlení konkrétních kroků pro řešení
situace se suchem, konkrétně intenzivní progres činností
MŽP a MZe a urychlené zavádění konkrétních podpor financování řešení ochrany před následky sucha
a dalších klimatických změn.
Usnesení č. 20181126/Venkov/02:
Členové Pracovní skupiny VENKOV vyzývají prostřednictvím RSK Jihočeského kraje a vedení
Jihočeského kraje kompetentní orgány na národní úrovni k urychlení konkrétních kroků pro řešení
situace kůrovcové kalamity ve smyslu finanční podpory drobných vlastníků lesů při řešení odstraňování
kalamitních stavů v lesích.
Usnesení č. 20181126/Venkov/03:
Členové Pracovní skupiny VENKOV předkládají vedení Jihočeského kraje k projednání návrh na realizaci
nového grantového schématu na zpracování lokálních realizačních strategií ochrany před následky
sucha a dalších klimatických změn na úrovni regionů DSO, a zapojení Odboru ŽP JčK do zpracování
těchto strategií a podpory zajištění analytických dat pro tyto strategie.
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4. Realizace projektu Smart akcelerátor
Projekt Smart akcelerátor je v Jihočeském kraji realizován v rámci OP VVV od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2019.
Žadatelem je Jihočeský kraj, který projekt realizuje ve spolupráci s Jihočeským vědeckotechnickým
parkem jako projektovým partnerem.
Cílem projektu je umožnit rozvoj inovačního prostředí v Jihočeském kraji s využitím Národní výzkumné
a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky a její krajské přílohy a umožnit kvalitní
řízení procesu entrepreneurial discovery. Tento proces zahrnuje soukromý sektor, akademickou sféru,
veřejný sektor a staví na vnitřních silných stránkách regionu, na jeho podnikavosti a konkurenčních
výhodách.
V Jihočeském kraji se projekt zaměřuje především na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti
regionu formou zefektivnění stávajícího regionálního inovačního systému a vytvořením kvalitního
odborného týmu, který bude propojovat klíčové aktéry v kraji, prosazovat realizaci nových inovačních
nástrojů a aktivit s ohledem na silné stránky regionu a klíčové domény specializace. Hlavním cílem je
propojit dílčí podpůrné nástroje zaměřené na rozvoj inovací v regionu a vytvořit efektivní inovační
systém, který bude poskytovat komplexní řešení podpory inovačního prostředí.
K dílčím projektovým cílům patří:
• vytvoření kvalitního, odborného týmu, který propojí inovační aktivity v kraji, bude iniciovat nové

podněty v oblasti podpory inovací a bude prosazovat jejich realizaci v rámci Jihočeského kraje;
• nastavení systému sledování vývoje inovačního prostředí Jihočeského kraje potřebného

k rozhodování o zaměření podpůrných nástrojů a aktivit projektu a jejich průběžné
vyhodnocování;
• podpora absorpční kapacity regionu;
• přenos best practise formou Twinningu se zahraničními institucemi tak, aby mohl být nově

budovaný regionální inovační systém vhodně doplněn o ověřené nástroje;
• změna vnějšího i vnitřního pohledu na vnímání regionu jako prostoru poskytujícího vhodné

podmínky pro inovační aktivity i pro individuální rozvoj s cílem zvýšení nových inovačních investic
a udržení a příliv kvalitních lidských zdrojů.
Nastavený funkční proces cílí na 3 základní klíčové oblasti:
•

Kvalitní lidské zdroje

•

Spolupráce a technologický transfer

•

Rozvoj podnikání
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Realizační tým projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji, ve spolupráci se členy Komise pro
inovace Jihočeského kraje a členy Krajských inovačních platforem, zajišťoval realizaci aktivit
umožňujících rozvoj inovačního prostředí v Jihočeském kraji a tím i naplňování cílů projektu.
V roce 2018 byly prostřednictvím projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji realizovány zejména
tyto aktivity:
• aktualizace dokumentu Krajská příloha k národní RIS 3 (Národní výzkumná a inovační strategie pro

inteligentní specializaci ČR). Aktualizace č. 1 pro roky 2018 – 2022 byla schválena Zastupitelstvem
jihočeského kraje v polovině roku 2018;
• terénní šetření ve firmách s inovačním potenciálem na základě metodiky INKA s cílem zmapovat

inovační kapacitu firem Jihočeského kraje. Zjištěné výsledky byly promítnuty do dokumentu
Krajská příloha k národní RIS 3;
• vypracování následujících analýz:
-

Analýza odvětví s rostoucím potenciálem, která identifikovala nově se prosazující odvětví
průmyslu v Jihočeském kraji;

-

Analýza domén specializace, která poskytuje informace k výběru stávajících i nově
identifikovaných domén specializace v Jihočeském kraji.

• identifikace vhodných aktivit s potenciálem pro jejich adaptaci na území Jihočeského kraje, která

byla provedena na základě uskutečněných studijních cest do Velké Británie a Německa, kde došlo
k výměně zkušeností mezi členy realizačního týmu a pracovníky vybraných inovačních subjektů,
Tyto aktivity byly jako příklad dobré praxe popsány v prováděcím manuálu Design Option Paper,
který rovněž obsahuje návrhy a popis procesů pro zajištění osvojení popsaného podpůrného
nástroje tak, aby mohl být využit v podmínkách kraje;
• příprava a vyhlášení 2. výzvy dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů

strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3.“ Cílem
programu je podpora regionálních veřejných subjektů při budování absorpční kapacity
v Jihočeském kraji v souladu s potřebami Krajské přílohy k národní RIS3, která povede k podání
kvalitnějších projektových žádostí do relevantních výzev vhodného programu na národní či
evropské úrovni. Prostřednictvím tohoto programu byla v roce 2018 schválena podpora tří
strategických projektů;
• realizace veřejné zakázky „Kreativní zpracování komunikační kampaně v rámci projektu Smart

akcelerátor v Jihočeském kraji“, díky které došlo k vytvoření jednotlivých komunikačních nástrojů
vycházejících z dokumentu „Marketingová strategie a marketingový komunikační plán v rámci
projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji“. Vytvořené komunikační nástroje budou od roku
2019 sloužit k propagování oblasti vědy, výzkumu a inovací na území Jihočeského kraje.
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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 IPRÚ a CLLD.

5.1 IPRÚ České Budějovice
IPRÚ představují 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.
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,
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že řídící 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.
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. Řídící 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 Řídícího 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 řídících orgánů operačních programů.
Výzvy nositele IPRÚ:
Aktuálně vyhlášené výzvy k 31. 12. 2018:
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. 20 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.2.1 Vybudování obchvatových
komunikací;
Výzva č. 12 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.1 Zavedení systému dopravně
závislého řízení dopravy.
Ukončené výzvy:
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;
Výzva č. 16 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1. 1. 3 Zlepšení podmínek pro
alternativní způsoby dopravy - Bezpečnost pro pěší dopravu;
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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. 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.
Stav realizace IPRU České Budějovice:
Prioritní oblast 1 – Rozvoj dopravy a správy území:
Alokace pro tuto prioritní oblast je ve strategii ve výši 1 155 595 000 Kč (všechny částky jsou uvedeny
jako podíl dotace EU v Kč). V rámci prioritní osy 1 bylo vyhlášeno v roce 2018 celkem 7 výzev s celkovou
alokací ve výši 614 174 750 Kč. V rámci vyhlášených výzev bylo dosud předloženo celkem
7 projektových záměrů ve výši 208 781 433 Kč a jeden projektový záměr ve výši 19 130 013 Kč v rámci
12. výzvy, vyhlášené v r. 2017. Jedná se zejména o projekty na telematiku individuální automobilové
dopravy, na budování cyklostezek, záchytných parkovišť, budování a modernizaci silnic II. třídy,
infrastrukturu a telematiku veřejné hromadné dopravy. Nutno zdůraznit, že zásadní význam mají
vyhlášené 2 výzvy pro předkládání projektů na budování silnic 2. a 3. třídy (alokace 411 400 000 Kč)
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a na modernizaci infrastruktury městské hromadné dopravy (alokace 104 499 000 Kč). Na základě
průběžného vyhodnocování předkládaných žádostí o dotace budou v roce 2019 vyhlašovány postupně
další výzvy na nevyčerpanou část alokace, jedná se zejména o oblasti cyklodopravy, parkovišť
a telematiky pro řízení dopravy.
Prioritní oblast 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území:
Alokace pro tuto prioritní oblast je ve strategii stanovena ve výši 224 700 000 Kč (všechny částky jsou
uvedeny jako podíl dotace EU v Kč). V rámci prioritní osy 2 byla vyhlášeno v roce 2018 1 výzva
s celkovou alokací ve výši 11 500 000 Kč. V rámci této výzvy byly předloženy celkem 2 projektové
záměry ve výši 11 475 000 Kč. Jedná se o projekty na vybudování technických a přírodovědných učeben
na středních a vyšších odborných školách. Alokace pro tuto prioritní oblast je z větší části vyčerpána
a pro zbývající část alokace bude vyhlášena v roce 2019 výzva na projekty pro budování technických
a přírodovědných učeben na SŠ a VOŠ a na zbytkovou alokaci pro budování technických
a přírodovědných učeben na ZŠ.

5.2 SCLLD
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 a zahrnují inovativní prvky v místních
souvislostech a vytváření sítí. Každá místní akční skupina musela před startem programového 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 komunitně vedeného místního rozvoje musely zpracovat
všechny MAS, které se chtěly zapojit do získávání podpor pro území své působnosti z ESIF. Struktura
strategií CLLD byla dána metodikou zahrnující analytickou, strategickou a implementační část, včetně
finančních plánů a indikátorů. Schvalování strategií CLLD bylo prováděno řídícími orgány IROP, PRV,
OP Z a případně také OP ŽP.
Na území Jihočeského kraje pracuje celkem 16 MAS (viz obrázek 1). Zároveň některé obce v ORP Dačice
náleží do území MAS Jemnicko (z Kraje Vysočina). V první výzvě pro předkládání SCLLD bylo předloženo
celkem 15 strategií, ve druhé výzvě 1 strategie. Samotná realizace CLLD by v ideálním případě měla
přinést do Jihočeského kraje přibližně 1,4 mld. Kč.
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Obrázek 1: Místní akční skupiny v Jihočeském kraji (v roce 2018).

Strategie jsou v Jihočeském kraji zaměřeny zejména na podporu těchto oblastí:
Zemědělství (PRV) – zemědělská a nezemědělská činnost, infrastruktura, lesnictví, meliorace apod.;
Občanská vybavenost (IROP) – cyklostezky, bezpečnost, 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.
V roce 2018 MAS, které mají sídlo v Jihočeském kraji, realizovaly celkem 16 strategií CLLD a v období
2017–2018 vyhlásily celkem 164 výzev k předkládání projektů s celkovou alokací přibližně 1 mld. Kč.
V rámci těchto výzev pak byly doposud vybrány projekty s rozpočty v souhrnné výši cca 500 mil. Kč.
MAS vyvíjely i další aktivity. V Jihočeském kraji jsou většinovými realizátory 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. Právě na příkladu místních akčních plánů a výzev MAS v oblasti školství dochází
k integrovanému přístupu a je zřejmý přínos komunitního plánování.
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MAS se v průběhu roku 2018 pravidelně setkávaly na svých jednáních a nadále prohlubovaly spolupráci
napříč územím Jihočeského kraje. Dále se podílely na zajištění expozice Jihočeského kraje v rámci
mezinárodního agrosalónu Země Živitelka, aktivně se prostřednictvím krajského sdružení účastnily
realizace projektu Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury, který přináší do území
Jihočeského kraje nejen další výsadbu zeleně, ale také odborné a vzdělávací akce. Dalším zajímavým
projektem, kterého se krajské sdružení MAS partnersky účastní, je Podpora malého a středního
podnikání na venkově, na kterém spolupracují vysoké školy, ale i významné celostátní organizace. MAS
pro rozvoj venkova vyvíjí také další dílčí aktivity – poradenství v regionech, pořádání či spolupořádání
zajímavých akcí apod. Krajské sdružení MAS se v druhé polovině roku aktivně podílelo na vzniku
Pracovní skupiny pro venkov při RSK JK, která hned na prvním zasedání definovala nejpalčivější
problémy jihočeského venkova. Že nejde jen o diskusní skupinu či formální platformu, je patrné
z vyjednávání s Jihočeským krajem o možnosti nastavení systému realizace systematických opatření,
vedoucích k zadržování vody v krajině, zlepšování její kvality a obecně boji proti suchu.
Z ostatních činností jihočeských MAS je možné zmínit také např. další prohlubování spolupráce
s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity či jednání s premiérem ČR na téma rozvoje venkova
obecně. Činnost MAS byla i v roce 2018 úspěšná také díky vynikající spolupráci a dlouhodobé podpoře
Jihočeského kraje.

Obrázek 2: Nositelé Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II. v Jihočeském kraji (v roce 2018).
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6. Komunikace s řídícími orgány, MMR a územím
Komunikace s řídícími orgány jednotlivých operačních programů probíhá z větší části prostřednictvím
MMR, dále pak přímo mezi sekretariátem RSK JK a řídícími orgány operačních programů,
prostřednictvím zástupce RSK JK v NSK nebo přes Asociaci krajů ČR. Člen a zástupce sekretariátu se
jednání pravidelně účastní. Zástupci sekretariátu RSK JK se v roce 2018 účastnili jednání s řídícím
orgánem OP TP k Evaluaci absorpční kapacity a schůzky s příjemci v prioritní ose 1, SC 1.3 OP TP.
Komunikace s MMR probíhá elektronicky a především formou pravidelných setkání zástupců
sekretariátů RSK se zástupci MMR, která se konají přibližně v měsíčních intervalech a zástupci
sekretariátu RSK JK se jich pravidelně účastní. Setkání většinou probíhají v budově MMR v Praze,
avšak v roce 2018 se uskutečnila setkání sekretariátů také na KÚ Pardubického kraje (17. 4. 2018),
Moravskoslezského kraje (19. 7. 2018) a v Olomouci (30. 10. 2018).
V rámci pravidelných schůzek sekretariátů RSK se zástupci MMR jsou nejčastěji projednávána tato
témata:
•

aktuální dění v RSK;

•

zpětná vazba od ŘO jednotlivých OP či odboru pro cestovní ruch na MMR;

•

Krajské a místní akční plány vzdělávání;

•

aktualizace Regionálního akčního plánu;

•

reflexe, dění a podněty v Národní stálé konferenci;

•

data z MS2014+ pro potřeby RSK;

•

Zpráva o plnění územní dimenze a web územní dimenze;

•

národní a krajské dotační tituly;

•

mapování absorpční kapacity území;

•

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

•

identifikace bariér při čerpání tzv. „bílých míst“;

•

příprava SRR ČR 2021+;

•

příprava na nové programovací období po roce 2020;

•

mapování projektů k Národnímu investičnímu plánu;

•

centrální databáze projektů.
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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
RSK JK využívá pro informování všech aktérů v území webové stránky RSK JK (http://rsk.krajjihocesky.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
RSK JK 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 řídících orgánů jednotlivých operačních programů. Sekretariát RSK JK přitom přímo
oslovuje prostřednictvím elektronické pošty široké spektrum potenciálních žadatelů. 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
informace o všech důležitých záležitostech a možnost diskuze. Členové jsou zapojeni i do
připomínkování nebo aktualizace veškerých relevantních dokumentů.
Pravidelně probíhají také jednání pracovních skupin RSK JK (vzdělávání, cestovní ruch, inovace,
venkov), 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 2018
Činnost RSK JK v roce 2018 je popsána v kapitole Přehled činností. Za rok 2018 lze konstatovat, že 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, nyní zejména s vazbou na stávající programové období. 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 řídících
orgánů 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 (průměrná účast členů RSK JK
na zasedáních činila 70 % a stálých hostů 60 %) a v rámci svých možností a agend se zapojují aktivně
do práce RSK JK.
Činnost sekretariátu RSK JK probíhala v roce 2018 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 činností RSK JK
Vyhodnocení dříve nastavených rizik:
1. Nedostatečná akceptace činnosti RSK JK ze strany ŘO, resp. zainteresovaných ministerstev
Reálný dopad aktivit národní stálé konference a regionálních stálých konferencí není příliš patrný.
Za riziko je tedy možné považovat pomalé slaďování činnosti RSK a návazně NSK s nastavenou
implementační strukturou operačních programů. Tento přetrvávající deficit je důsledkem toho, že byla
role RSK/NSK zakomponována do implementace programů se zpožděním, resp. zpětně.
Vyhodnocení rizika: V roce 2018 nedošlo v této souvislosti k žádné výrazné změně. – RIZIKO
PŘETRVÁVÁ
2. Kontinuita činnosti členů v RSK JK
Práce členů RSK JK je poměrně komplexní a rozsáhlá a vyžaduje relativně dobrou znalost fungování
a cílů/úkolů RSK JK. Vzhledem k volebním obdobím není vždy možné plnou kontinuitu zajistit. S tím
pak souvisí i nižší aktivita členů RSK JK v počátečních obdobích.
Vyhodnocení rizika: V průběhu roku 2018 došlo v Jihočeském kraji ke změnám na úrovni obcí, které
s sebou přinesou pravděpodobně i změnu některých členů RSK JK. – RIZIKO PŘETRVÁVÁ
3. Personální změny v sekretariátu RSK JK
Práci RSK JK může vzhledem k náročnosti problematiky a potřebě vysoce kvalifikovaných pracovníků
ohrozit i případná personální nestabilita pracovního týmu RSK JK.
Vyhodnocení rizika: Na konci roku 2018 ukončil pracovní poměr jeden pracovník sekretariátu,
fluktuace v roce 2018 je tak ve výši 50 %. – RIZIKO PŘETRVÁVÁ
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Stanovená rizika pro rok 2019:
1. Nedostatečná akceptace činnosti RSK JK ze strany ŘO, resp. zainteresovaných ministerstev
Reálný dopad aktivit národní stálé konference a regionálních stálých konferencí není příliš patrný.
Za riziko je tedy možné považovat pomalé slaďování činnosti RSK a návazně NSK s nastavenou
implementační strukturou operačních programů. Tento přetrvávající deficit je důsledkem toho, že byla
role RSK/NSK zakomponována do implementace programů se zpožděním, resp. zpětně.
2. Kontinuita činnosti členů v RSK JK
Práce členů RSK JK je poměrně komplexní a rozsáhlá a vyžaduje relativně dobrou znalost fungování
a cílů/úkolů RSK JK. Vzhledem k volebním obdobím není vždy možné plnou kontinuitu zajistit. S tím
pak souvisí i nižší aktivita členů RSK JK v počátečních obdobích.
3. Personální změny v sekretariátu RSK JK
Práci RSK JK může vzhledem k náročnosti problematiky a potřebě vysoce kvalifikovaných pracovníků
ohrozit i případná personální nestabilita pracovního týmu RSK JK.
4. Slábnoucí zpětná vazba z regionu
Stále se zvyšující pasivita regionálních aktérů v rámci oslovení za účelem mapování absorpční kapacity
a dalšího sběru dat z území (bílá místa, bariéry čerpání, harmonogram výzev, plánované NDT, atd.),
projevující se nízkou zpětnou vazbou v případě jejich oslovení sekretariátem RSK JK.
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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 přípravou SRR ČR 2021+ a nového programovacího období Evropské unie nebo
tvorbou NIP. V případě potřeby dojde také k rozšíření počtu pracovních skupin RSK JK nebo posílení
personální kapacity sekretariátu RSK JK o 3. úvazek.
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11. Použité zkratky
AP SRR ČR

–

Akční plán Strategie regionálního rozvoje České republiky

CLLD

–

Komunitně vedený místní rozvoj

EFRR

–

Evropský fond regionálního rozvoje

ESIF

–

Evropské strukturální a investiční fondy

IPRÚ

–

Integrovaný plán rozvoje území

IROP

–

Integrovaný regionální operační program

ITI

–

Integrovaná územní investice

JCCR

–

Jihočeská centrála cestovního ruchu

JK (JčK)

–

Jihočeský kraj

KAP

–

Krajský akční plán

KAP JK

–

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

MAP

–

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

MAS

–

Místní akční skupina

MMR

–

Ministerstvo pro místní rozvoj

MŠMT

–

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

NIDV

–

Národní institut dalšího vzdělávání

NIP

–

Národní investiční plán

NPPCRR

–

Národní program podpory CR v regionech

NS MAS ČR

–

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

NSK

–

Národní stálá konference

NÚV

–

Národní ústav pro vzdělávání

OP D

–

Operační program Doprava

OP TP

–

Operační program Technická pomoc

OP VK

–

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

OP VVV

–

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Z

–

Operační program Zaměstnanost

OP ŽP

–

Operační program Životní prostředí

PO

–

Prioritní osa

PRK

–

Program rozvoje kraje

PS

–

Pracovní skupina

RAP

–

Regionální akční plán
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RAP JK

–

Regionální akční plán Jihočeského kraje

RIS3

–

Strategie pro inteligentní specializaci

RIS3 JK

–

Strategie pro inteligentní specializaci Jihočeského kraje

RSK

–

Regionální stálá konference

RSK JK

–

Regionální stálá konference Jihočeského kraje

SRSK

–

Sekretariát Regionální stálé konference

SRSK JK

–

Sekretariát Regionální stálé konference Jihočeského kraje

SCLLD

–

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SRR ČR

–

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020

SRR ČR 2021+

–

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+

36

