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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 2016. 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 zprávu o činnosti RSK JK zpracovává každoročně sekretariát RSK JK, předkládá ji ke schválení
RSK JK a odevzdává MMR do 31. 3. následujícího roku.
Předložená výroční zpráva komplexně rekapituluje fungování RSK JK za rok 2016 a shrnuje její činnost
na různých úrovních. Odráží činnost sekretariátu RSK JK, který je financován prostřednictvím
Operačního programu Technická pomoc, 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 2016. Při jejím zpracování byly zohledněny relevantní strategické dokumenty,
mj. Regionální akční plán Jihočeského kraje (dále jen RAP), 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 ESIF v programovém období 20142020 v souladu s Národním dokumentem k územní dimenzi a dále na naplňování Strategie regionálního
rozvoje ČR 2014-2020 a realizaci souvisejících aktivit se v novém 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
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 19. 9. 2016 na 5. 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 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020;
• podporuje součinnost zúčastněných partnerů při realizaci Regionálního akčního plánu
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 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 (tj. před zahájením implementace programů nového
programového období kohezní politiky Evropské unie 2014-2020) RSK:
a) pro území Jihočeského kraje zajišťuje:
•

přípravu Regionálního akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR
2014-2020 (dále také jen „Regionální akční plán“), včetně části vztahující se
k financování prostřednictvím ESIF. Příprava Regionálního akčního plánu SRR se
řídí Manuálem pro tvorbu Regionálního akčního plánu.
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b) pro území Jihočeského kraje schvaluje Regionální akční plán, který dále projednává
v NSK a s dotčenými resorty.
3. Ve fázi realizace územní dimenze (tj. po zahájení implementace programů nového
programového období kohezní politiky Evropské unie 2014-2020) 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 projektů a integrovaných
nástrojů.

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
•

RSK

každoročně,

příp.

dle

potřeby

(ad-hoc)

předkládá

NSK

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

RSK iniciuje sběr informací potřebných pro vyhodnocení realizovaných
intervencí.
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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 regionu
s řídicími orgány 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 zainteresovaným cílovým skupinám a
předávána za účelem jejich realizace Národní stálé konferenci.
RSK JK zajišťuje naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 s územní působností
v Jihočeském kraji. Je zřízena na principech partnerství a je složena ze zástupců regionálních a místních,
orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů, akademického sektoru či subjektů
zastupujících občanskou společnost.
RSK JK má v současné době 21 členů a 4 stálé hosty. Její složení vychází ze statutu schváleného
rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj. Předsedou RSK JK je hejtman kraje.
Aktuální složení RSK JK je uvedeno v tabulce níže:
Složení Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje
Členové RSK JK
Zástupci Jihočeského kraje
Zástupce statutárních měst zastoupených nositelem IPRÚ
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 Jihočeského centrály cestovního ruchu
Celkový počet členů
Stálí hosté RSK JK
Stálý host Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Stálý host Biskupství českobudějovického
Stálý host Ekumenické rady církví v České republice
Stálý host Centra pro regionální rozvoj České republiky
Celkový počet stálých hostů
CELKOVÝ POČET ČLENŮ A STÁLÝCH HOSTŮ RSK JK

Počet členů
5
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
21
Počet členů
1
1
1
1
4
25
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Po administrativní a koordinační stránce je činnost RSK JK zajišťována sekretariátem RSK JK, který je
financován z Operačního programu Technická pomoc (více viz kapitola Sekretariát RSK JK).
RSK JK má zřízeny 3 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 řešené oblasti. Výstupy své práce
pravidelně prezentují prostřednictvím svého zástupce členům RSK JK na jejích zasedáních.
Zasedání RSK JK v roce 2016
RSK JK zasedá zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim), v případě potřeby je iniciováno předsedou
RSK JK korespondenční hlasování.
V roce 2016 se uskutečnila celkem 2 zasedání RSK JK, a to v termínech 13. 6. 2016 a 19. 9. 2016. Na
těchto dvou zasedáních bylo přijato celkem 23 usnesení.
4. zasedání RSK JK dne 13. 6. 2016
Na 4. zasedání RSK JK byly na úvod prezentovány výstupy z NSK dne 29. 4. 2016, a to především
výsledky diskuze k problematice územní dimenze. Bylo konstatováno, že naplňování územní dimenze
neprobíhá dle původních představ krajů, především s ohledem na využívání RAP. Dále byla na NSK
projednána problematika zpoždění při schvalování Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
(dále jen SCLLD), především s ohledem na nedodržování časového harmonogramu hodnocení dle
Metodického pokynu pro integrované nástroje (dále jen MPIN). Na základě prezentace výstupů NSK
vzniklo na 4. zasedání RSK JK usnesení k urychlení procesu hodnocení SCLLD dle MPIN (viz níže). V rámci
z NSK byla řešena také problematika Místních akčních skupin (dále jen MAS), a to zejména ve vztahu
ke schvalování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP), ke krácení finančních prostředků
a k časovému nesouladu s vyhlašováním výzev, které se nepotkávají se zpracováním jednotlivých
strategických dokumentů. Důležitým tématem NSK byl rovněž cestovní ruch, který není v rámci
operačních programů téměř podporován a měl by být řešen na národní úrovni.
Dále sekretariát RSK JK v rámci zasedání prezentoval průběh aktualizace RAP a informoval o hlavních
změnách v požadavcích na zpracování RAP vznesených MMR. Představil také zjištěné potřeby a priority
kraje, kterými jsou v rámci ESIF především výstavba kanalizace a ČOV, snížení energetické náročnosti
budov, modernizace silniční sítě, posilování kapacit pro kvalitní výzkum, zajištění dodávky pitné vody,
výstavba a modernizace sběrných dvorů, modernizace MŠ (vč. navyšování počtu míst), ZŠ, SŠ a VOŠ,
modernizace zdravotnických zařízení, budování a opravy cyklostezek a cyklotras či protipovodňová
opatření a mimo ESIF pak opravy místních komunikací, výstavba a rekonstrukce sportovních hřišť,
výstavba a rekonstrukce chodníků, obnova kulturních prvků venkovské krajiny, veřejné osvětlení,
oprava hasičských zbrojnic a nákup potřebného zařízení u jednotek SDH, oprava kanalizací a vodovodů,
domovní ČOV či budování bezbariérových přístupů.
Zjištěná absorpční kapacita Jihočeského kraje v letech 2016 – 2023 činila dle RAP 33,5 mld. Kč. Členové
RSK JK a stálí hosté byli na jednání požádáni o spolupráci při aktualizaci RAP, konkrétně při hodnocení
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významu aktivit Akčního plánu SRR ČR 2017 – 2018 pro rozvoj kraje. Celková návratnost v rámci šetření
realizovaném pro aktualizaci RAP byla cca 20 %.
Vedoucí realizačního týmu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji (dále jen
KAP) dále prezentoval aktuální informace k projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
v Jihočeském kraji“ (KAP) podaném v rámci OP VVV a realizovaném od listopadu 2015 a k činnosti
Pracovní skupiny Vzdělávání. V mezidobí se 2x konalo jednání PS Vzdělávání, která se zabývala záměry
celokrajských projektů a šablon (výsledkem bylo 35 návrhů), dále pak sestavením Seznamu
projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2. 4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ
a CLLD a zpracováním Analýzy potřeb území. Celkový počet projektů v Seznamu projektových záměrů
pro investiční intervence v rámci SC 2. 4 IROP je 132 za 912,055 mil. Kč.
Dále proběhla prezentace předsedy Krajského sdružení NS MAS k problematice MAS v Jihočeském kraji
a ke stavu strategií CLLD. Bylo podáno 15 SCLLD, které přinesou do kraje finanční alokaci ve výši cca
1,5 mld. Kč. 15 ze 17 MAP realizují MAS, u zbylých dvou, které jsou realizovány v jednom případě
městem a v druhém svazkem obcí, jsou MAS zapojeny. Přes posouvání termínů se MAS zavázaly
k vypracování strategických rámců nutných pro realizaci projektů v rámci předškolního a základního
vzdělávání ve stanoveném termínu.
Následně proběhla informace k činnosti Pracovní skupiny pro cestovní ruch. Bylo konstatováno, že
cestovní ruch se potýká s problematikou financování, protože není v rámci operačních programů téměř
podporován. Tento výpadek MMR chce řešit vyhlášením Národního programu podpory cestovního
ruchu. Do kraje by měl přinést téměř 18 mil. Kč. Z jednání pracovní skupiny vzešla směrem k RSK JK
níže uvedená usnesení a doporučení vůči MMR.
Zástupkyně RIS3 přednesla informaci o činnosti Pracovní skupiny pro inovace. PS se v uplynulém
období zabývala implementací krajské přílohy Regionální inovační strategie (RIS3), zejména přípravou
projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji a návrhem aktivit tohoto projektu. Dalším úkolem byla
příprava a schvalování akčního plánu RIS3 strategie, který byl rozšířen o nově navrhované projekty.
Aktuální stav je 36 schválených projektových záměrů, které jsou zahrnuty také v RAP. Byl prezentován
stav projektu Smart akcelerátor v JK, který je realizován v rámci OP VVV a žadatelem je Jihočeský kraj.
Informace byly poskytnuty také k projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji“ realizovanému v rámci OP Životní prostředí. 1. výzva pro všechny kraje
s alokací 3 mld. Kč byla vyhlášena 15. 7. 2015 s indikativní alokací 303 mil. Kč pro Jihočeský kraj. Dne
18. 12. 2015 byla v kraji vyhlášena 1. výzva pro příjemce s alokací 200 mil. Kč. Příjem žádostí probíhal
od 18. 1. do 31. 3. 2016, přičemž k teoretickému vyčerpání alokace došlo již po měsíci. Z toho důvodu
rozhodla Rada Jihočeského kraje o navýšení alokace výzvy na maximální částku, tj. 293,41 mil. Kč.
V rámci výzvy bylo předloženo 2 987 správně podaných žádostí (elektronická i tištěná verze). Vzhledem
k počtu žádostí se počítá s vytvořením zásobníku žádostí o kotlíkovou dotaci (221 žádostí).
Zástupkyně MMR na závěr prezentovala aktuální informace z programového období 2014+, kdy nejvíce
diskutována je aktualizace RAP, průběžný sběr podnětů z území směrem k řídícím orgánům a využití
dat z MS2014+. Dále byla prezentována urbánní agenda EU a princip partnerství zástupců měst a jejich
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asociací na evropské úrovni, zástupců institucí EU, členských států a dalších expertů. Do budoucna lze
očekávat, že Evropská komise bude výstupům a návrhům vzešlým z partnerství věnovat velkou
pozornost a bude podle nich směřovat své finanční nástroje pro podporu měst v nadcházejícím
programovém období. Závěrem prezentace byla poskytnuta informace o harmonogramu plánovaných
výzev operačních programů.
Program 4. zasedání RSK JK ze dne 13. 6. 2016
1. Zahájení, schválení programu
2. Změna nominace člena a náhradníka RSK Jihočeského kraje za Národní síť Místních akčních
skupin a za Jihočeskou univerzitu
3. Výstupy ze zasedání Národní stálé konference z 29. 4. 2016
4. Informace k realizaci projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území
Jihočeského kraje v letech 2016-2017“
5. Informace k aktualizaci Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje (RAP)
6. Informace k realizaci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji“ (KAP)
a k činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání
7. Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
8. Změna Statutu Pracovní skupiny Vzdělávání a změna Seznamu členů Pracovní skupiny
Vzdělávání
9. Informace ke stavu strategií CLLD a Místních akčních plánů vzdělávání (MAP) v Jihočeském kraji
10. Informace o činnosti Pracovní skupiny pro cestovní ruch
11. Informace o činnosti Pracovní skupiny pro inovace
12. Informace k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji“
13. Diskuze, různé
14. Závěr
V rámci zasedání bylo přijato celkem 12 usnesení. Výběr nejdůležitějších usnesení:
Usnesení č. 07/2016/RSK-4
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
schvaluje
Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI,
IPRÚ a CLLD dle materiálu č. 1/2016/RSK-4 v upraveném znění.
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Usnesení č. 9/2016/RSK-4
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
vyzývá
MMR k dodržení hodnocení SCLLD v rámci nastavených termínů MPIN.
Usnesení č. 10/2016/RSK-4
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
II. vyzývá
1. MMR ČR k urychlení dokončení Programu podpory CR v regionech a k navýšení celkového objemu
prostředků na tento program zejména v oblasti podpory veřejné infrastruktury CR a marketingových
aktivit v regionech,
2. MMR ČR ke zpracování jednotné metodiky v oblasti veřejné podpory s cílem umožnit propagaci
konkrétních nabídek cestovního ruchu
III. upozorňuje
MMR ČR na nedostatečně řešenou podporu CR v oblasti financování infrastruktury CR (přímé
i doplňkové) s ohledem na absenci podpor ze zdrojů EU.
5. zasedání RSK JK dne 19. 9. 2016
V úvodu 5. zasedání RSK JK byl schválen aktualizovaný Statut RSK JK a nová členská instituce RSK JK
z oblasti cestovního ruchu, a to Jihočeská centrála cestovního ruchu.
Dále byla přednesena informace k aktualizaci seznamu projektů Jihočeského kraje pro SC 1.1 IROP (tj.
silnice II. a III. tř.). Tato aktualizace spočívala ve vyřazení jednoho z projektů, kde bylo po dokončení
projektování stavby zjištěno, že objem předpokládaných stavebních nákladů nedosahuje minimální
výše podpory 5 mil. Kč, a nesplňuje tak podmínku podání do 1. výzvy IROP pro SC 1.1, a v zařazení
4 nových projektů, které jsou připraveny k realizaci a předpokládá se jejich podání do 1. výzvy IROP pro
SC 1.1 vyhlášené do 31. 3. 2017. Celková indikativní alokace pro Jihočeský kraj v rámci SC 1.1 IROP ve
výši 2,89 mld. Kč zůstala beze změn, navýšila se pouze předpokládaná částka čerpání za Jihočeský kraj
v rámci 1. výzvy SC 1.1 IROP.
Následně přednesl zástupce sekretariátu RSK JK informaci k aktualizaci RAP, kde došlo ke změnám
požadavků na RAP ze strany MMR, včetně posunutí termínu odevzdání pracovní verze z konce
července 2016 na 15. 8. 2016. Novým požadavkem ze strany MMR bylo provedení mapování sociálního
zemědělství. Poté byla představena struktura RAP, která je rozdělena na textovou část, tabulkovou
část dle operačních programů a tabulkovou část, která je přílohou textové části a tematicky s ní
koresponduje. Pro tvorbu RAP byly využity základní strategické dokumenty kraje.
V rámci diskuze byla zmíněna i absence možnosti financovat z IROP místní komunikace, které jsou
v RAP obsaženy a jejich podpora je velmi žádaná. V této souvislosti vzniklo i usnesení RSK JK k vyšší
podpoře místních komunikací v rámci národních dotačních titulů (viz níže).
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Následně byla prezentována a schválena tzv. Prioritizace potřeb území zpracovaná v souladu
s metodickým dokumentem Postupy KAP. Vedoucí realizačního týmu KAP informoval o realizaci KAP,
o zpracování Analýzy potřeb v území a Analýzy potřeb škol v Jihočeském kraji. Součástí Prioritizace
potřeb jsou také doporučení pracovních týmů v rámci PS Vzdělávání a návrhy projektů (12 regionálních
projektů a 23 šablon pro střední školy). Dále informoval, že finální dokument KAP, jehož schválení je
plánováno na jaro 2017, bude nutnou podmínkou pro čerpání tzv. krajských koncepčních projektů.
Následovala informace o stavu schvalování SCLLD a bylo diskutováno přetrvávající zpoždění při
hodnocení jednotlivých SCLLD v Jihočeském kraji1. Ze strany členů RSK JK byl vznesen požadavek, aby
MMR pracovalo na urychlení hodnocení SCLLD a aby se zároveň pokusilo ve spolupráci s MAS a NS
MAS schvalovací proces zjednodušit. Opatření avizovaná ze strany MMR (navýšení počtu hodnotitelů)
se v praxi příliš neprojevila. V této souvislosti schválila RSK JK usnesení k urychlení hodnocení SCLLD
adresované MMR (viz níže).
Následoval bod ke stavu kotlíkových dotací v Jihočeském kraji, kde bylo v polovině července ukončeno
schvalování podaných žádostí radou kraje. Z 2 987 řádně doručených žádostí rada kraje schválila 2 780
žádostí s finančním objemem 318 468 433,06 Kč, z nichž 2 559 je v procesu realizace a 221 zůstává
v tzv. zásobníku projektů a budou uspokojeny pouze v případě disponibilních prostředků. V letních
měsících se uskutečnily interim kontroly na místě u vybraného vzorku příjemců (5,1 %) a byla zahájena
kontrola předložených vyúčtování a proplácení dotací. Na zasedání zastupitelstva kraje 22. 9. 2016 byl
předložen návrh na navýšení alokace kotlíkových dotací na zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje
energie ve výši 17 mil. Kč, z něhož by bylo možné uspokojit žádosti na OZE v zásobníku, který Jihočeský
kraj vytvořil jako jeden z mála krajů.
Zástupkyně Centra pro regionální rozvoj ČR na závěr prezentovala opatření k jednodušší a rychlejší
administraci projektů IROP a informovala o plánovaných seminářích pro žadatele.
Program 5. zasedání RSK JK ze dne 19. 9. 2016
1. Zahájení, schválení programu
2. Vyjmutí člena a náhradníka RSK za ÚRR ROP JZ ze Seznamu stálých hostů
3. Aktualizace Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje
4. Nominace nové členské instituce Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje
5. Aktualizace seznamu projektů Jihočeského kraje pro SC 1.1 IROP
6. Aktualizace Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje (RAP) vč. textové části
7. Regionální akční plán a jeho přínosy
8. Informace o činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání a schválení Prioritizace potřeb v území
v rámci zpracování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
9. Informace o průběhu schvalování SCLLD MAS
10. Informace k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji“
1

Pozn.: Významná část SCLLD prošla prvním formálním hodnocením až ke konci října 2016.
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11. Informace o administraci projektových žádostí z programu IROP v rámci CRR ČR
12. Podněty, náměty
13. Závěr

V rámci zasedání bylo přijato celkem 11 usnesení. Výběr nejdůležitějších usnesení:
Usnesení č. 3/2016/RSK-5
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
schvaluje
aktualizaci Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje
k 19. 9. 2016 dle materiálů č. 1/2016/RSK/5 a č. 2/2016/RSK/5.
Usnesení č. 4/2016/RSK-5
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
schvaluje
Jihočeskou centrálu cestovního ruchu jako členskou instituci Regionální stálé konference pro území
Jihočeského kraje.
Usnesení č. 5/2016/RSK-5
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
schvaluje
1. seznam projektů, které Jihočeský kraj plánuje podat do IROP, prioritní osa 1, specifický cíl 1.1, dle
materiálu č. 3/2016/RSK/5,
2. podkladový materiál pro vyjednávání s ŘO IROP dle materiálu č. 4/2016/RSK/5.
Usnesení č. 6/2016/RSK-5
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
schvaluje
Regionální akční plán Jihočeského kraje vč. textové části ve verzi k 19. 9. 2016 dle materiálů
č. 5a/2016/RSK/5, č. 5b/2016/RSK/5 a č. 6/2016/RSK/5.
Usnesení 7a/2016/RSK-5
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
vyzývá
NSK a příslušná ministerstva k zohlednění absorpční kapacity dle RAP Jihočeského kraje při stanovování
alokace a vyhlašování výzev národních dotačních titulů, a to především v oblasti výstavby
a modernizace místních komunikací a vodohospodářské infrastruktury.
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Usnesení č. 8/2016/RSK-5
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
II. schvaluje
Prioritizaci potřeb území v rámci zpracování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ve verzi
k 19. 9. 2016 dle materiálů č. 7a/2016/RSK/5, č. 7b/2016/RSK/5 a č. 7c/2016/RSK/5.
Usnesení č. 9/2016/RSK-5
Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje
II. opětovně vyzývá
MMR k urychlení a zjednodušení procesu schvalování SCLLD zejména v oblasti požadavků na podrobné
dokládání plánovaných záměrů ve výzvách MAS.

3.2 Sekretariát RSK JK
Činnost sekretariátu RSK JK vykonává oddělení evropské integrace na odboru evropských záležitostí
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Sekretariát vznikl paralelně s ustavením RSK JK v prosinci 2014
s jedním pracovníkem, postupně počet pracovníků narostl až na stávající 3 úvazky. Od 1. 1. 2016 je
činnost sekretariátu RSK JK financována prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc (dále
OP TP). Tento projekt s názvem „Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského
kraje v letech 2016-2017“ s celkovými způsobilými výdaji ve výši 4 824 000,- Kč byl podán do OP TP
dne 28. 1. 2016 a řídící orgán OP TP jej schválil k realizaci 10. 2. 2016 s dobou realizace od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2017.
Přehled činností sekretariátu RSK JK v roce 2016
V průběhu roku 2016 realizoval sekretariát RSK tyto činnosti:
•

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

•

pravidelná setkání SRSK na MMR v Praze (1. 3., 17. 3., 8. 4., 19. 4., 5. 5., 24. 5., 14. 7., 15. 9.,
3. 11. a 24. 11. 2016), v Brně (16. 6. 2016), v Liberci (25. 8. 2016), a v Českých Budějovicích
(13. 10. 2016);

•

2. 5. 2016 organizace informativního setkání zástupců vybraných měst se sociálně vyloučenými
lokalitami s Agenturou pro sociální začleňování v rámci 5. vlny Koordinovaného přístupu;

•

účast na 3 zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání (11. 3. 2016, 27. 5. 2016 a 9. 9. 2016);

•

zasedání Pracovní skupiny pro cestovní ruch (24. 5. 2016) a Pracovní skupiny Inovace
(24. 6. 2016 a 9. 12. 2016);

•

zpracování a finalizace monitorovací zprávy projektu (červenec 2016) a její podání na řídící
orgán OP TP;

•

19. 7. 2016 organizace semináře pro žadatele v rámci výzvy č. 43 (Podnikové vzdělávání
zaměstnanců) v OP Zaměstnanost pod hlavičkou MPSV;
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•

připomínkování Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 na roky 20172018;

•

aktualizace Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje;

•

organizace 4. a 5. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje dne
13. 6. 2016 a 19. 9. 2016;

•

účast na setkání pořádaném Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
formou prezentace dotačních příležitostí pro NNO (7. 12. 2016);

•

účast na zasedání Národní stálé konference (5. – 6. 10. 2016);

•

aktivity v oblasti Smart Region, Smart Cities, účast na seminářích, konferencích (29. 9. 2016
CityCON v Písku, 19. 10 2016 Smart City v Hradci Králové), zástupce sekretariátu je členem
Komise Smart region jižní Čechy, která je poradním orgánem rady kraje;

•

spolupráce na projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji;

•

účast na zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (14. 7., 31. 8.
a 10. 11. 2016);

•

účast na zasedání Řídícího a koordinačního výboru (11. 11. 2016);

•

spolupráce s členy realizačního týmu KAP, účast na pravidelných schůzkách týmu (zástupce
sekretariátu je členem), kde hlavními tématy byla tvorba dokumentu KAP, činnost PS
Vzdělávání, analýza území či MAP;

•

spolupráce se zpracovateli MAP, sekretariát uskutečnil dne 13. 5. 2016 informační schůzku, na
které byla dohodnuta vzájemná spolupráce a výměna informací; členové sekretariátu se
zúčastnili některých zasedání řídících výborů MAP pro území např. Milevsko, České Budějovice,
Prachatice či Jindřichův Hradec a dalších jednání (např. na NIDV); dále probíhala spolupráce při
odevzdávání zpracovaných 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, OP ŽP, IROP, veřejná podpora aj.);

•

sledování a mapování absorpční kapacity kraje;

•

poskytování poradenství žadatelům ohledně možnosti financování jejich projektového
záměru;

•

informační činnost v oblasti ESIF;

•

identifikace bariér při čerpání a identifikace tzv. „bílých míst“.
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Zpracování Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje (RAP)
Regionální akční plán SRR ČR je základním dokumentem mapujícím absorpční kapacitu kraje pro
realizaci územní dimenze v rámci ESIF a v rámci národních finančních zdrojů v územních obvodech krajů
ČR v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (dále jen SRR ČR). Přispívá k naplňování
územní dimenze, jejímž cílem je efektivnější podpora konkurenceschopnosti, řešení sociálních
a environmentálních aspektů realizací priorit a opatření s ohledem na regionální rozdíly. V kontextu
regionů ČR jde zejména o řešení prohlubujících se regionálních disparit.
Jedná se o dokument, který je významným vstupem také pro tvorbu Akčního plánu SRR ČR. RAP
přispívá k naplnění cílů SRR ČR pro období 2014-2020, podporuje a slaďuje aktivity aktérů z oblasti
regionálního rozvoje ČR a v územních obvodech jednotlivých krajů a konkretizuje podobu možného
využití evropských strukturálních a investičních fondů a dalších zdrojů (národní či krajské dotační
tituly). Řídící orgány operačních programů by měly RAP využívat jako podklad pro zacílení
a harmonogram vyhlášení specifických výzev z operačních programů, resp. národních dotačních titulů.
Aktivity obsažené v RAP jsou vždy definovány na základě spolupráce s územními partnery.
Příprava RAP Jihočeského kraje byla zahájena na jaře 2015, přičemž první verze zohledňovala pouze
absorpční kapacitu kraje v rámci ESIF s vazbou na specifické cíle operačních programů, které vykazují
územní dimenzi. Prvotní data byla získána metodou dotazování u širokého spektra potenciálních
žadatelů, extrapolací a porovnáním čerpání v 2007-2013, to vše při zohlednění alokací a indikátorů
v programových dokumentech operačních programů.
Od počátku zpracovávání RAP proběhly již 4 aktualizace, přičemž poslední aktualizace RAP Jihočeského
kraje byla zahájena v průběhu března 2016. V rámci mapování absorpční kapacity Jihočeského kraje
dle požadavků MMR byl opět osloven široký panel žadatelů (obce Jihočeského kraje, vzdělávací
instituce, neziskové organizace, odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje, významní zaměstnavatelé
v kraji apod.). RAP byl zpracován v nové struktuře, která se skládá z textové části a tabulkové části dle
operačních programů. Textová část zahrnuje 19 aktivit v rámci 6 tematických oblastí – doprava
a mobilita, sociální a zdravotní služby, věda, výzkum a vzdělávání, konkurenceschopnost regionu
a zaměstnanost, životní prostředí a technická infrastruktura regionu a efektivní veřejná správa
a kultura a cestovní ruch – a obsahuje vždy komentář k nejvýznamnějším aktivitám Akčního plánu
Strategie regionálního rozvoje ČR 2015 - 2016 (dále AP SRR ČR) a také mapování absorpční kapacity
kraje ve vybraných 6 tematických oblastech. Tabulková část RAP je rozdělena na vazbu RAP na Strategii
regionální rozvoje ČR, hodnocení významnosti aktivit AP SRR ČR, vazbu RAP na Program rozvoje JK, na
financování RAP, finanční plán RAP a také na aktivity, které nejsou financovatelné z operačních
programů – národní dotační tituly, krajské dotační tituly a bílá místa. Pro tvorbu RAP byly využity
základní strategické dokumenty kraje.
Finální verze byla schválena na 5. zasedání RSK JK dne 19. 9. 2016 a následně byla v požadovaném
termínu (do 30. 9. 2016) odeslána na MMR.
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Návratnost v rámci zjišťování absorpční kapacity pro zpracování RAP
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3.3 Pracovní skupiny RSK JK
RSK JK měla v roce 2016 zřízeny celkem tři pracovní skupiny, jedná se o Pracovní skupinu Vzdělávání,
Pracovní skupinu pro cestovní ruch a Pracovní skupinu pro inovace.

3.3.1 Pracovní skupina Vzdělávání
PS Vzdělávání byla ustavena RSK JK v březnu 2016 v souladu s metodikou Postupy KAP 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, 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 ITI, zástupci MAP atd.). Odborným
garantem je Národní ústav pro vzdělávání (dále jen NÚV), jehož úkolem je podpořit vytváření KAP
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 Jihočeského kraje,

•

rozvoj potenciálu každého žáka,

•

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

15

•

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.

V roce 2016 se uskutečnila tři zasedání PS Vzdělávání:
1. zasedání PS Vzdělávání dne 11. 3. 2016
K hlavním tématům 1. zasedání PS Vzdělávání patřilo představení projektu KAP, postupů při jeho
realizaci a požadovaných výstupů. Dále bylo schváleno ustavení pracovních týmů, které měly za úkol
zpracovat návrhy šablon a celokrajských projektů v rámci OP VVV.
Program 1. zasedání PS Vzdělávání ze dne 11. 3. 2016:
1. Zahájení, organizační pokyny
2. Základní informace o Pracovní skupině Vzdělávání, jejím poslání a vazbě na Regionální stálou
konferenci pro území Jihočeského kraje – zástupce odboru evropských záležitostí Krajského
úřadu Jihočeského kraje
3. Pravidla procesu volby a volba předsedy Pracovní skupiny Vzdělávání
4. Základní informace o projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji (KAP)
včetně informace o aktuálním stavu projektu
5. Ustavení pracovních týmů: prioritní témata, pravidla pro činnost týmů a předávání výstupů
z jejich práce
6. Informace o průběhu a výsledcích dotazníkového šetření v rámci Analýzy potřeb ve školách
prováděné Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV)
7. Informace o stavu Analýzy potřeb v území (prováděná analýza vývoje trhu práce
a vzdělávacího systému v Jihočeském kraji)
8. Informace o podkladech k vytvoření Rámce pro podporu infrastruktury a investic včetně
finančního rámce (příklady projektových fiší)
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9. Předběžný harmonogram činnosti do konce roku 2016: informace o dalších krocích
a činnostech Pracovní skupiny Vzdělávání v návaznosti na realizaci projektu KAP
10. Předpokládaný termín příštího jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
V rámci zasedání byla přijata celkem 3 usnesení, z nichž nejdůležitější usnesení se týkalo ustavení
pracovních týmů:
Usnesení č. 03/2016/PSV-1
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje
schvaluje
ustanovení 4 pracovních týmů Pracovní skupiny pro vzdělávání pro projednání priorit v oblasti
vzdělávání na území Jihočeského kraje:
1) Kariérové poradenství a podnikavost
2) Polytechnické, odborné, další profesní vzdělávání,
3) Inkluze
4) Nepovinná témata
2. zasedání PS Vzdělávání dne 27. 5. 2016
Na 2. zasedání PS Vzdělávání představili zástupci jednotlivých pracovních týmů výsledky své práce,
a to celkem 36 návrhů (12 celokrajských projektů, 23 šablon). Členové pracovní skupiny následně
schválili Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD.
Program 2. zasedání PS Vzdělávání ze dne 27. 5. 2016:
1. Zahájení, organizační pokyny
2. Aktuální informace o průběhu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském
kraji (KAP)
3. Navrhované změny statutu pracovní skupiny, další informace o RSK
4. Rámec pro podporu infrastruktury a investic včetně finančního rámce (projektové fiše)
5. Informace o výsledcích činnosti pracovních týmů
6. Informace o stavu Analýzy potřeb v území (prováděná analýza vývoje trhu práce
a vzdělávacího systému v Jihočeském kraji)
7. Informace z Analýzy potřeb škol z hlediska regionální i národní úrovně, Plány aktivit škol
8. Předběžný harmonogram činnosti do konce roku 2016: informace o dalších krocích
a činnostech Pracovní skupiny Vzdělávání v návaznosti na realizaci projektu KAP,
Prioritizace potřeb v území
9. Předpokládaný termín příštího jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
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V rámci zasedání byla přijata celkem 4 usnesení. Nejdůležitější usnesení se týkalo schválení seznamu
projektových záměrů pro IROP a integrované nástroje.
Usnesení č. 05/2016/PSV-2
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje
1. schvaluje
Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI,
IPRÚ a CLLD
2. ukládá předsedkyni PSV
Předložit Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD na zasedání Regionální stálé konference.
3. zasedání PS Vzdělávání dne 9. 9. 2016
Hlavním tématem 3. zasedání PS Vzdělávání bylo projednání a schválení dokumentů Analýza potřeb
škol, Analýza potřeb v území a Prioritizace potřeb.
Program 3. zasedání PS Vzdělávání ze dne 9. 9. 2016:
1. Zahájení, organizační pokyny
2. Aktuální informace o průběhu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském
kraji (KAP)
3. Analýza potřeb v území (analýza vývoje trhu práce a vzdělávacího systému v Jihočeském
kraji)
4. Analýza potřeb škol
5. Prioritizace potřeb v území a doporučení pracovních týmů pro PSV
6. Aktuální informace o stavu rozpracovanosti MAP na území Jihočeského kraje
7. Předběžný harmonogram činnosti do konce roku 2016 a v roce 2017: informace o dalších
krocích a činnostech Pracovní skupiny Vzdělávání v návaznosti na realizaci projektu KAP,
Dokument KAP, plánované výzvy OP VVV
8. Předpokládaný termín příštího jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
V rámci zasedání byla přijata celkem 4 usnesení, z nichž 3 nejdůležitější jsou uvedena níže.
Usnesení č. 09/2016/PSV-3
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje
schvaluje
znění dokumentu Analýza potřeb v území.
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Usnesení č. 10/2016/PSV-3
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje
schvaluje
znění dokumentu Analýza potřeb škol.
Usnesení č. 11/2016/PSV-3
Pracovní skupina Vzdělávání pro území Jihočeského kraje
schvaluje
dokument Prioritizace potřeb v upraveném znění (u podpory polytechnického vzdělávání doplněno
propojení s MŠ).
Krajský akční plán vzdělávání (KAP)
KAP je strategický dokument, který je prioritně zaměřen na oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají
regionálního trhu práce a inovací v oblastech středního, vyššího odborného, zájmového a neformálního
vzdělávání mládeže. Jedná se o dokument, který zahrnuje priority a kroky nutné k dosažení cílů
vzdělávací politiky, je nástrojem pro kvalitnější a efektivnější řízení středního a vyššího odborného
školství na území jednotlivých krajů na základě priorit vzdělávací politiky. Umožňuje koordinaci
a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a shodný přístup SŠ a VOŠ k oblastem intervencí
a zajišťuje strategické zacílení investic do vzdělávací infrastruktury a posílení jejich územní
koncentrace.
KAP je realizován prostřednictvím projektu podaného do OP VVV a jeho dlouhodobým cílem je 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 Jihočeského kraje.
Ke specifickým cílům projektu v Jihočeském kraji patří:
• 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,
• větší orientace vedení škol na kvalitu poskytovaného vzdělávání a zajištění dostupnosti vzdělávání

pro všechny žáky, podpora škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého
žáka, větší motivace vedení škol ke sdílení dobré praxe v rámci partnerství škol navzájem a škol
a dalších zainteresovaných subjektů, rozvoj partnerství a sítí,
• vytvoření podmínek pro úspěšné a cílené čerpání podpory v rámci programového období 2014-

2020 na úrovni Jihočeského kraje.
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KAP slouží jako nástroj implementace vybraných specifických opatření OP VVV ve stanovených
prioritních oblastech, kterými jsou:
• podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně pro MŠ),
• podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) -

také pro oblast MŠ a ZŠ,
• podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů,
• rozvoj kariérového poradenství - také pro oblast ZŠ,
• rozvoj škol jako center celoživotního učení,
• podpora inkluze,
• infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání - také pro ZŠ, podpora

center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí,
sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).
K nepovinným tématům patří:
•

rozvoj výuky cizích jazyků,

•

ICT kompetence,

•

čtenářská a matematická gramotnost,

•

ostatní témata důležitá pro školy/kraj - tato mohou být hrazena také z OP VVV a mohou být
hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů.

Práce na zpracování KAP byly zahájeny na podzim 2015, kdy byl také vytvořen realizační tým KAP.
10. 12. 2015 se uskutečnila úvodní konference projektu, které se zúčastnili zástupci 73 středních škol
Jihočeského kraje bez rozdílu zřizovatele a další aktéři zapojení do zpracování a realizace KAP. V rámci
konference byl představen realizační tým KAP a odborný garant projektu, účastníci byli seznámeni se
základními informacemi o cílech a účelu KAP a zároveň byli informováni o probíhajícím dotazníkovém
šetření v rámci Analýzy potřeb ve školách.
V březnu až květnu 2016 realizační tým pracoval na sestavení Rámce pro podporu infrastruktury
a investic, tedy seznamu investičních akcí škol, které by bylo možné předložit do IROP. Byly osloveny
všechny střední školy, aby předložily projektové záměry, které budou odpovídat podmínkám IROP.
Finální Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje
ITI, IPRÚ a CLLD byl zpracován v květnu 2016.
Na jaře 2016 pracovaly pod vedením členů realizačního týmu pracovní týmy, jejichž úkolem bylo
navrhnout témata konkrétních šablon či celokrajských projektů.
18. 5. 2016 se uskutečnil workshop s řediteli a dalšími zástupci SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, kde zástupci
jednotlivých pracovních týmů představili návrhy celokrajských projektů a šablon a Seznam
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a k výzvám č. 32 a 33 v IROP, který byl
následně 13. 6. 2016 schválen RSK JK.

20

V září až prosinci 2016 zpracovával realizační tým podle metodických listů vydaných NÚV KAP, jehož
schválení v RSK se předpokládá v březnu 2017.
Do přípravy, realizace, monitoringu a vyhodnocování KAP v území jsou zapojeni zejména Pracovní
skupina Vzdělávání v rámci RSK, realizační tým KAP a odborný garant KAP.

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, které je poradním orgánem
hejtmana 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). Pracovní skupina se podílí na zpracování
strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu, koordinuje rozvojové záměry v Jihočeském kraji
v návaznosti na strategické dokumenty a zajišťuje provázanost realizovaných projektů. V roce 2016
pracovala kromě úkolů na úrovni kraje v rámci své koncepční činnosti na nové podobě Národního
dokumentu na podporu cestovního ruchu.
V roce 2016 se uskutečnilo 1 zasedání PS pro cestovní ruch, a to dne 24. 5. 2016.
Program zasedání PS pro cestovní ruch ze dne 24. 5. 2016.
1. Zahájení jednání
2. Návaznost Kolegia CR na Regionální stálou konferenci při MMR
3. Národní program podpory CR MMR
4. Tematický rok 2017
5. Nový webový portál regionu www.jiznicechy.cz
6. Různé
V rámci zasedání byla přijata celkem 4 usnesení, z nichž 3 nejdůležitější jsou uvedena níže:
Usnesení 01/2016/PSCR
Pracovní skupina pro cestovní ruch doporučuje RSK JK vyzvat MMR ČR k urychlení dokončení Programu
podpory CR v regionech a k navýšení celkového objemu prostředků na tento program zejména v oblasti
podpory veřejné infrastruktury CR a marketingových aktivit v regionech.

21

Usnesení 02/2016/PSCR
Pracovní skupina pro cestovní ruch doporučuje RSK JK upozornit MMR ČR na nedostatečně řešenou
podporu CR v oblasti financování infrastruktury CR (přímé i doplňkové) s ohledem na absenci podpor
ze zdrojů EU.
Usnesení 03/2016/PSCR
Pracovní skupina pro cestovní ruch doporučuje RSK JK vyzvat MMR ČR ke zpracování jednotné
metodiky v oblasti veřejné podpory s cílem umožnit propagaci konkrétních nabídek cestovního ruchu.

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
a krajské přílohy RIS3 (Strategie inteligentní specializace, dále jen „RIS3“). Pracovní skupina sdružuje
v souladu s principem partnerství významné subjekty z oblasti inovačního podnikání a vědy a výzkumu
v Jihočeském kraji (členy jsou Jihočeský kraj, akademický sektor, významní zaměstnavatelé, Jihočeský
vědeckotechnický park a další).
Tato pracovní skupina spolupracuje na realizaci projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji
financovaném z OP VVV a přispívá k efektivnímu propojení činnosti obou platforem (RSK JK a Komise
pro inovace).
V roce 2016 se uskutečnila 2 zasedání PS pro inovace:
5. zasedání PS pro inovace dne 24. 6. 2016
Program:
1. Zahájení
2. Implementace krajské přílohy RIS3 – představení připravovaných a realizovaných aktivit
projektu „Smart akcelerátor“
3. Akční plán RIS3 – představení nové struktury
4. Diskuse
5. Závěr
Na zasedání nebyla přijata žádná usnesení. Hlavním bodem byla implementace RIS3 strategie
v Jihočeském kraji a prezentace projektu Smart akcelerátor, jehož hlavním cílem je napomoci
regionálním aktérům v naplňování RIS3 Jihočeského kraje, a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti
regionu formou rozvoje stávajícího regionálního inovačního systému.

22

6. zasedání PS pro inovace, konané dne 9. 12. 2016
Program:
1. Zahájení
2. Aktualizace akčního plánu RIS3 – hlasování o souladu projektů s Krajskou přílohou RIS3
3. Informace o aktivitách v oblasti:
a. Kvalita lidských zdrojů – Jihočeský pakt zaměstnanosti, predikce potřeb trhu práce
b. Spolupráce a technologický transfer – Smart region jižní Čechy
c. Rozvoj podnikání – podpora začínajících podnikatelů, Jihočeské podnikatelské
vouchery, soutěž o nejlepší podnikatelský záměr
4. Představení aktivity „Akcelerace firem ve všech fázích jejich vývoje v Jihomoravském kraji“
5. Příprava programu Asistence – dotační titul Jihočeského kraje
6. Příprava aktivity Propagace
7. Informace o dalších aktivitách v rámci projektu Smart akcelerátor
8. Diskuse
V rámci zasedání byla přijata celkem 3 usnesení.
Usnesení:
Členové Komise pro inovace Jihočeského kraje schvalují aktualizovaný Akční plán) RIS3 Jihočeského
kraje dle přílohy č. 3 zápisu a souhlasí s tím, že projekty jsou v souladu s Krajskou přílohou k Národní
RIS3 strategii.
Usnesení:
Členové Komise pro inovace Jihočeského kraje schvalují dokument s názvem Model řízení
marketingových a komunikačních aktivit, který je vytvořen za účelem propagace inovačního systému
Jihočeského kraje.
Usnesení:
Komise zřizuje Jihočeský pakt zaměstnanosti jako Krajskou inovační platformu (KIP) pro Rozvoj lidských
zdrojů, Komisi Smart region Jihočeského kraje jako KIP pro Spolupráci a technologický transfer, Radu
konzultantů JAIP jako KIP pro Rozvoj podnikání. Komise v rámci implementace RIS3 strategie pověřuje
developery k vzájemnému přenosu informací.
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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 bude cílit na 3 základní klíčové oblasti:
•

Kvalitní lidské zdroje

•

Spolupráce a technologický transfer

•

Rozvoj podnikání

V rámci projektu je plánováno realizovat následující aktivity:
•

Základní tým - v rámci aktivity vznikne funkční realizační tým, který má za úkol zajistit
fungování nově nastaveného inovačního systému v Jihočeském kraji.
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•

Vzdělávání - cílem této aktivity je zvyšování odborných znalostí celého týmu a regionálních
stakeholderů formou dalšího vzdělávání v oblastech klíčových pro rozvoj regionu.

•

Mapování - aktivita zajišťuje průběžnou analýzu a nastavení systému sledování vývoje
inovačního prostředí Jihočeského kraje. Výsledkem bude i identifikace nových příležitostí
a oborů, které budou posléze podpořeny v ostatních aktivitách projektu a přispějí ke zvýšení
konkurenceschopnosti kraje.

•

Asistence - podpora přípravy strategických projektů veřejných institucí z dotačního programu
Jihočeského kraje.

•

Twinning - přenos best practice ze 2 zahraničních institucí a sepsání 2 prováděcích manuálů
pro jejich přenos do podmínek Jihočeského kraje.

•

Propagace - definice nového pohledu na vnímání regionu, příprava marketingové
a komunikační strategie a její realizace za účelem propagace inovačního potenciálu kraje.

V roce 2016 proběhly v rámci projektu tyto aktivity:
Projektový tým aktualizoval Akční plán RIS3 s 12 strategickými intervencemi zahrnujícími 61
strategických projektů. Došlo také k založení 3 krajských inovačních platforem.
V rámci klíčové aktivity Kvalitní lidské zdroje byl ustaven Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji, který
byl podpořen 3 úspěšnými projekty (2 na regionální a 1 na nadnárodní úrovni). Probíhala také
spolupráce s odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje na přípravě
Akčního plánu na podporu technického vzdělávání a na přípravě 5 projektů v rámci KAP.
V rámci klíčové aktivity Spolupráce a technologický transfer byla založena Komise Smart region
Jihočeského kraje a byla identifikována klíčová témata pro její práci.
V aktivitě Rozvoj podnikání byly zmapovány regionální aktivity podporující podnikání a byl připraven
regionální akcelerační program.
V rámci Mapování byl vytvořen seznam klíčových analýz a jejich specifikace v Jihočeském kraji, byla
zahájena spolupráce s Technologickou agenturou ČR na společném mapování, došlo ke specifikaci
požadavků na nákup externích dat a vyjasnění konceptu primárního šetření a ověřování vertikálních
specializací. Dále byly zpracovány analýzy zmapování stanic CNG a dobíjecích stanic v ČR, vybraných
ukazatelů o zemědělství, vybraných údajů z RES, zájem firem o biotechnologie a další.
V aktivitě Twinning byly vytipovány 2 destinace pro získání best practice.
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4. 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.

4.1 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 dopravní, občanské
a správní obslužnosti území.
Prioritní oblast 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území
Tato prioritní oblast cílí na posílení celkové konkurenceschopnosti území efektivním využitím
a posílením výzkumně-vývojového potenciálu podpořeného kvalitním zázemím pro vzdělávání na
všech stupních, který mimo jiné povede k posilování a stabilitě zaměstnanosti.
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.
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. 15. 1. 2016 byl poté
IPRÚ České Budějovice podán ke schválení v rámci výzvy k předkládání integrovaných strategií.
19. 9. 2016 byl zastupitelstvem města schválen aktualizovaný IPRÚ se zapracovanými úpravami na
základě hodnotícího a schvalovacího procesu na MMR a Ministerstvu dopravy.
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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. 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.
V listopadu a prosinci 2016 byly vyhlášeny první výzvy:
Výzva č. 1 Opatření č. 1.1.1 strategie - Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy.
Výzva č. 2 v rámci Opatření č. 1.1.4 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné
a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města (ve vazbě na IROP).
Výzva č. 8 v rámci Opatření 1.1.4 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné
a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města (ve vazbě na OP D).

4.2 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 zahrnuje inovativní prvky v místních
souvislostech a vytváření sítí. Strategii musí zpracovat všechny místní akční skupiny, které se chtějí
zapojit do získávání podpor pro území své působnosti z ESIF. V rámci strategie CLLD jsou zpracovávány
tyto dokumenty: charakteristika MAS – deklarování kritérií přijatelnosti MAS, integrovaná strategie
území MAS, integrovaný akční plán rozvoje území MAS a případně akční plán.
Na území Jihočeského kraje pracuje celkem 17 MAS a přesahující MAS Jemnicko (přesah do Kraje
Vysočina). V první výzvě pro předkládání SCLLD bylo podáno celkem 15 strategií. Realizací CLLD by
v ideálním případě měly přinést do Jihočeského kraje cca 1,5 mld. Kč.
Strategie jsou v Jihočeském kraji zaměřeny 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 2016 byla na území Jihočeského kraje schválena jedna strategie CLLD, a to pro MAS Brána
Písecka. U všech ostatních strategií probíhalo v roce 2016 věcné hodnocení. Průběh schvalování SCLLD
byl v roce 2016 předmětem kritiky ze strany zástupců MAS i RSK JK, a to především z důvodu neúměrné
délky procesu hodnocení strategií ze strany MMR.
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5. 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.
Komunikace s MMR probíhá elektronicky a především formou pravidelných setkání zástupců
sekretariátů RSK se zástupci MMR, která se konají v pravidelných třítýdenních intervalech. Většinou
probíhají tato setkání v sídle MMR, ale v roce 2016 se uskutečnila setkání také v Jihomoravském kraji
(16. 6. 2016), v Libereckém kraji (25. 8. 2016) a 13. 10. 2016 v Jihočeském kraji.
V rámci pravidelných schůzek sekretariátů RSK se zástupci MMR jsou nejčastěji projednávána tato
témata:
• aktuální dění v RSK
•

zpětná vazba od ŘO IROP, OP VVV, OP Z 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)

•

identifikace bariér při čerpání a tzv. „bílých míst“

MMR v roli sekretariátu NSK připravilo ve spolupráci se sekretariáty regionálních stálých konferencí
dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zhodnotit dosavadní fungování RSK. Předpokládá se, že se
výsledky tohoto dotazníku stanou podnětem pro zlepšení komunikace s řídícími orgány a pro případné
zlepšení další činnosti RSK a stanou se rovněž důležitým vstupem pro zpracování zpráv hodnotících
nastavení konceptu územní dimenze.
Dotazníkové šetření bylo anonymní a probíhalo v listopadu a prosinci 2016. Na dotazník odpovědělo
ve všech krajích celkem 130 respondentů, tj. 20 % členů, stálých hostů a hostů. V Jihočeském kraji
reagovalo na výzvu MMR 5 členů/náhradníků RSK JK. Obecně byly otázky hodnoceny kladně, a to
především ohledně komunikace v rámci RSK, spolupráce s dalšími regionálními platformami,
informovanosti o projektech vč. synergických vazeb, činnosti sekretariátů RSK a pracovních skupin.
Jako nedostatečný byl hodnocen vliv činnosti RSK JK na harmonogram a věcné zaměření výzev a na
dopad podnětů ze strany RSK.
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6. Dobrá praxe RSK JK
Sekretariát RSK JK zpracoval přehled dobré praxe, který MMR uveřejnilo na svých internetových
stránkách a který by měl více zdůraznit pozitivní dopad fungování RSK JK v území Jihočeského kraje.
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 (www.uzemnidimenze.cz), kde žadatelé 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.
Na zajištění všestranné informovanosti se podílí také sekretariát RSK JK, který přitom aktivně
spolupracuje se všemi relevantními subjekty.
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 nebo prezentace. Konkrétně se jedná zejména 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 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
Všichni členové i stálí hosté RSK JK jsou informováni cca měsíc před zasedáním RSK JK tzv. avízem
o zasedání s žádostí o potvrzení účasti. Podklady na jednání jsou zasílány v termínu dle jednacího řádu
RSK JK. Na samotném zasedání jsou následně členům RSK JK poskytovány informace o všech důležitých
záležitostech s možností diskuze. Členové jsou dále zapojeni do připomínkování nebo aktualizace
veškerých relevantních dokumentů.
Pravidelně probíhají také jednání pracovních skupin RSK JK (vzdělávání, cestovní ruch, inovace), 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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7. Zhodnocení činnosti RSK JK v roce 2016
Činnost RSK JK v roce 2016 je popsána v kapitole Přehled činností. Za rok 2016 lze konstatovat, že RSK
JK fungovala dobře, avšak pro optimální nastavení stále chybí jasnější přenos výsledků její práce do
praxe, především s ohledem na faktické naplňování územní dimenze. Jedním z cílů činnosti RSK JK
a jejích PS v roce 2016 proto byla 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 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. Zde by RSK JK uvítala větší zpětnou vazbu ze strany řídících orgánů.
Účast členů a stálých hostů na zasedáních RSK JK je ve velmi dobrá (průměrná účast členů RSK JK na
zasedáních je 85,8 % a stálých hostů je 93,4 %) a v rámci svých možností a agend se zapojují aktivně do
práce RSK JK. Reálný dopad činnosti RSK JK je ale z regionálního pohledu doposud jednoznačně
viditelný jen zčásti.
Činnost sekretariátu RSK JK probíhala v roce 2016 bez problémů, personální kapacita v podobě
3 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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8. Rizika činností RSK JK
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 je poměrně komplexní a rozsáhlá a vyžaduje relativně dobrou znalost fungování a
cílů/úkolů RSK. Vzhledem k volebním obdobím není vždy možné plnou kontinuitu zajistit. S tím pak
souvisí i nižší aktivita členů RSK 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.
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9. 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 zacilování a harmonogramů výzev, aby
docházelo k efektivnímu využívání evropských i národních zdrojů. V dalším období by si RSK JK měla
udržet, resp. posílit svůj status 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 s plným rozjezdem čerpání operačních programů. V případě potřeby dojde také k rozšíření
počtu pracovních skupin RSK JK.
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10. Použité zkratky
AP SRR ČR

–

Akční plán Strategie regionálního rozvoje České republiky

SCLLD

–

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

CRR ČR

–

Centrum regionálního rozvoje České republiky

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

KAP

–

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji

KIP

–

Krajská inovační platforma

MAP

–

Místní akční plán

MAS

–

Místní akční skupina

MMR

–

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPIN

–

Metodický pokyn pro integrované nástroje

MPSV

–

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT

–

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

NNO

–

nevládní nezisková organizace

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

RIS3

–

Strategie inteligentní specializace

SRR ČR

–

Strategie regionálního rozvoje České republiky
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