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CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055 Zajištění činnosti Regionální stálé 
konference pro území Kraje Vysočina 

OP Technická pomoc 2014 – 2020 

 

Zpráva o realizaci projektu č. 2 

Sledované období: etapa č. 2, 1. 9. 2016 – 28. 2. 2017 

 
Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (dále jen 
„projekt“) si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod Regionální stálé 
konference (dále jen „RSK“) a jí zřízených tematických pracovních skupin a posílit 
organizační, personální, provozní a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém 
horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze 
Statutu. 

Záměrem projektu je, aby plynulý chod RSK a jejích pracovních skupin v dlouhodobém 
horizontu podpořil koordinaci naplňování územní dimenze a spolupráci územních partnerů v 
rámci Kraje Vysočina a přispěl k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských i 
jiných dotačních titulů na aktuální rozvojové potřeby regionu. Cílem je zajistit vyvážený rozvoj 
celého území Vysočiny a snižování regionálních disparit, směřující k posílení 
konkurenceschopnosti kraje a jeho atraktivity jako regionu pro kvalitní život i práci. 
 
Ve sledovaném období byla v rámci projektu realizována klíčová aktivita, kterou je 
zabezpečení chodu RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin, tj. zejména zajištění 
činnosti sekretariátu RSK, kterým je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje 
Vysočina. 
 
Sekretariát RSK ve sledovaném období v souladu se schválenou žádostí o podporu projektu 
zajišťoval zejména následující činnosti: 
 

I. Personální a platové zajištění 
Realizaci projektu po věcné a odborné stránce zajišťují 3 pracovníci sekretariátu RSK 
– Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (Mgr. Eva 
Leligdonová, Ing. Lenka Matoušková, Mgr. Miloš Molák), každý v rozsahu 0,5 úvazku. 
Realizací projektu se rozumí zejména: 

- zajištění činnosti sekretariátu RSK 
- organizační a administrativní zabezpečení chodu RSK a pracovních skupin 
- příprava a organizace zasedání RSK a pracovních skupin 
- příprava odborných podkladů pro zasedání RSK a pracovních skupin 
- vedení a archivace související dokumentace 
- sběr relevantních podkladů z území kraje (analýz, studií, projektových záměrů 

apod.) 
- zajištění projednání, evaluace, doplnění a aktualizace Regionálního akčního 

plánu pro území Kraje Vysočina (dále jen „RAP“), vč. zajištění přenosu 
informací na národní úroveň (NSK, MMR ČR) 

- podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o 
možnostech a podmínkách čerpání 

- zpracování, vedení a průběžná aktualizace databáze projektových záměrů 
RAP 

Pro výše uvedené pracovníky jsou v rámci rozpočtu projektu hrazeny způsobilé 
osobní výdaje v souladu s pravidly způsobilosti výdajů OP TP. Související doklady a 
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přílohy (rekapitulace mzdových výdajů, aktuální platové výměry a další) jsou součástí 
dokumentace k Žádosti o platbu. 
 

II. Organizační zabezpečení zasedání RSK a pracovních skupin 

Pracovníci sekretariátu RSK ve sledovaném období organizačně zabezpečovali 
jednání RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin. Jednalo se především 
o zajištění místa jednání, přípravu a distribuci pozvánek, programu a podkladů pro 
jednání, zpracování zápisů, administraci veškeré související dokumentace a zajištění 
plnění usnesení RSK a pracovních skupin, realizaci a koordinaci činností 
vyplývajících z přijatých usnesení. 
Ve sledovaném období se uskutečnilo: 

- Pracovní skupina „Doprava“ 
Dne 24. 8. 2016 byli osloveni členové pracovní skupiny Doprava k vyjádření 
k aktualizaci Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina („RAP“), 
jejíž součástí je též úprava seznamu projektových záměrů kraje na 
modernizaci a rekonstrukci vybraných úseků silnic II. a III. třídy 
připravovaných k předložení do specifického cíle 1.1 IROP. Projednání 
aktualizace RAP probíhalo v souladu s čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu RSK tzv. 
procedurou korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím 
elektronické pošty, v termínu do 7. 9. 2016. Pracovní skupina doporučila RSK 
přijmout navrhované usnesení. 
Dokumentace k tomuto jednání – oslovení členů pracovní skupiny, 
podkladové materiály a zápis jsou uvedeny v příloze „ZoR2_př. 2_PS 
Doprava“.  

- 4. zasedání pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a 
vývoj“ dne 5. 9. 2016 

Na tomto jednání pracovní skupina doporučila RSK schválit tzv. Rámec pro 
podporu investic a infrastruktury Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 
a seznam projektových záměrů pro investiční intervence v oblasti středních a 
vyšších odborných škol. Dalšími projednávanými tématy byly informace o 
realizaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a informace o 
Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina. 
Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, zápis, 
podkladové materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze 
„ZoR2_př. 3_4. zasedání PS VVV“. 

- 8. zasedání RSK dne 14. 9. 2016 

Na tomto jednání RSK schválila aktualizaci RAP, vč. aktualizace jeho přílohy 
– seznamu projektových záměrů kraje na modernizaci a rekonstrukci 
vybraných úseků silnic II. a III. třídy připravovaných k předložení do 
specifického cíle 1.1 IROP. K dalším projednávaným tématům patřilo 
schválení Rámce pro investice do infrastruktury Krajského akčního plánu 
rozvoje vzdělávání a informace o realizaci místních akčních plánů rozvoje 
vzdělávání, Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a realizaci 
integrovaných nástrojů (strategie CLLD, IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace). 
Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, zápis, 
podkladové materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze 
„ZoR2_př. 4_8. zasedání RSK“. 
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- Pracovní skupina „Doprava“ 
Dne 9. 2. 2017 byli členové pracovní skupiny Doprava písemně požádáni 
o vyjádření k aktualizaci přílohy Regionálního akčního plánu pro území Kraje 
Vysočina („RAP“) - seznamu projektových záměrů kraje na modernizaci a 
rekonstrukci vybraných úseků silnic II. a III. třídy připravovaných k předložení 
do specifického cíle 1.1 IROP. Projednání aktualizace přílohy RAP probíhalo 
v souladu s čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu RSK tzv. procedurou 
korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím elektronické 
pošty, v termínu do 24. 2. 2017. Aktualizace přílohy RAP bude předložena ke 
schválení na nejbližším zasedání RSK, které se uskuteční 6. 3. 2017. 
Dokumentace k tomuto jednání (oslovení členů pracovní skupiny a 
podkladové materiály) jsou uvedeny v příloze „ZoR2_př. 5_PS Doprava“. 
S ohledem na skutečnost, že do konce sledovaného období nebyl oficiálně 
schválen a podepsán zápis z jednání, bude tento doložen se Zprávou o 
realizaci projektu za následující etapu. 

- 5. zasedání pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a 
vývoj“ dne 27. 2. 2017 

V rámci tohoto jednání pracovní skupina doporučila RSK schválit Krajský 
akční plán rozvoje vzdělávání a jeho dílčí části (Analýza potřeb území, 
Analýza potřeb škol, Prioritizace potřeb v území, návrhová část), včetně 
aktualizace tzv. Rámce pro investice do infrastruktury. Na jednání dále 
zazněly informace o realizaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. 
Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, podkladové 
materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR2_př. 6_5. zasedání 
PS VVV“. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období nebyl dosud oficiálně 
schválen a podepsán zápis z jednání, bude zápis doložen se Zprávou o 
realizaci projektu za následující etapu. 

- Pracovní skupina „Cestovní ruch“ 
Ke konci sledovaného období byla pracovní skupina zapojena do hodnocení 
projektových záměrů podaných v rámci 1. výzvy Národního programu podpory 
cestovního ruchu, a to do podprogramu 1, dotačního titulu Rozvoj základní a 
doprovodné infrastruktury cestovnío ruchu a podprogramu 2, dotačního titulu 
Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Pracovní skupina ve sledovaném 
období zahájila posuzování vazby podaných záměrů na regionální koncepční 
dokumenty, tj. především Programu rozvoje Kraje Vysočina. Za Kraj Vysočina 
se jedná celkem o 4 projektové záměry předložené do dotačního titulu Rozvoj 
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu: Digitální informační 
box Humpolec, Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu v Třebíči, 
Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek 
v Kraji Vysočina – etapa II, Objev telčský poklad 

 

Ve sledovaném období byla též zahájena příprava 9. jednání RSK, které proběhne 
dne 6. 3. 2017. 

Pracovníci sekretariátu RSK dále průběžně zajišťovali komunikaci se členy RSK a 
pracovních skupin, vedení aktuálního seznamu členů RSK a pracovních skupin, 
zveřejňování výstupů, které RSK určí k předání veřejnosti, na webových stránkách 
RSK (http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stala-konference/ds-302861/p1=70911), 
vedení a administraci dokumentace související s činností RSK a pracovních skupin. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stala-konference/ds-302861/p1=70911
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III. Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina 

Na počátku sledovaného období dokončil sekretariát RSK pravidelnou roční 
aktualizaci RAP, dle přílohy ZoR2_př. 7_RAP. Tuto aktualizaci projednala a schválila 
RSK na svém 8. zasedání dne 14. 9. 2016. Ve sledovaném období dále sekretariát 
RSK ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Kraje Vysočina připravil další aktualizaci přílohy RAP - úpravu seznamu dopravních 
projektů, pro jejichž realizaci se předpokládá využití prostředků v rámci specifického 
cíle 1.1 IROP (viz oddíl II, informace k jednání pracovní skupiny Doprava). Aktualizaci 
projedná RSK na svém nejbližším zasedání dne 6. 3. 2017. 
 

IV. Výroční zpráva RSK, Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu 

Ve sledovaném období sekretariát RSK zpracoval Výroční zprávu o činnosti RSK za 
rok 2016 (viz příloha „ZoR2_př. 8_Výroční zpráva RSK“) a Zprávu o hodnocení plnění 
RAP za rok 2016 (viz příloha „ZoR2_př. 9_Zpráva o hodnocení plnění RAP“), 
v rozsahu dle struktury a požadavků daných MMR ČR. Oba dokumenty budou 
projednány a schváleny na nejbližším zasedání RSK dne 6. 3. 2017. 
 

V. Mapování absorpční kapacity a potřeb v území, komunikace s MMR ČR 

Ve sledovaném období sekretariát RSK zajišťoval mapování absorpční kapacity 
v regionu na základě průběžně zasílaných požadavků MMR ČR: 

- mapování pro SC 1.3 a 5.1 OP Životní prostředí 
- mapování pro SC 2.2 OP Doprava 

- mapování potřeb v sociální oblasti, které nejsou dostatečně finančně pokryty 
z evropských nebo národních zdrojů 

- mapování pro OP Zaměstnanost, náměty na nastavení výzev v IP 1.2 Rovnost 
žen a mužů, IP 1.3 Adaptabilita pracovní síly, PO 4 Efektivní veřejná správa 

- mapování pro IROP v SC 2.1 Sociální bydlení, SC 3.2 Kyberbezpečnost a 
služby eGovernmentu, SC 3.3 Územní plány a regulační plány, průřezově 
bariéry čerpání 

 

V rámci další průběžné komunikace s MMR ČR zajišťoval sekretariát RSK zpracování 
podkladů/připomínek/zpětné vazby pro: 

- dobrá praxe RSK 

- dotazník pro členy/náhradníky RSK 

- funkčnost systému pro podávání a administraci žádostí MS2014+ 

- přehled krajských dotačních titulů 

- přípravu Akčního plánu SRR ČR, Zprávy o naplňování SRR ČR 

- identifikace tzv. bílých míst, tj. oblastí nepokrytých národními dotačními tituly 

- vazby aktivit kraje mimo RAP na SRR ČR 

 

VI. Podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o 
možnostech a podmínkách čerpání 
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Ve sledovaném období sekretariát RSK připravil a realizoval 2 odborné semináře, 
jejichž cílem bylo informovat potenciální žadatele v regionu o aktuálních možnostech 
a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních 
titulů na rozvojové potřeby území. Jednalo se o: 

- Seminář k Národnímu programu Životní prostředí, 12. 12. 2016 

Seminář proběhl ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR pro 
cílovou skupinu potenciálních žadatelů, především zástupců obcí a místních 
akčních skupin. V rámci semináře byly představeny aktuálně otevřené výzvy 
v rámci tohoto dotačního titulu, účastníci též měli možnost konzultovat své 
projektové záměry přímo se zástupci vyhlašovatele výzvy. 

Semináře se zúčastnilo celkem 34 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 
je započítáno 28 nově podpořených osob. Nejsou započítány osoby, které již 
obdržely podporu v předchozí etapě projektu nebo které se podílely pouze na 
organizačním zabezpečení semináře. Dokumentace k semináři (pozvánka, 
prezenční listina, prezentace, fotodokumentace) je uvedena v příloze 
„ZoR2_př. 10_Seminář NP Životní prostředí“. 

- Seminář pro regionalisty, 30. 1. 2017 

Seminář byl uspořádán pro pracovníky obcí s rozšířenou působností v Kraji 
Vysočina, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje. Mezi 
hlavní témata patřily aktuální informace k čerpání v rámci výzev IROP, 
k Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 a k tzv. kotlíkovým dotacím. Na 
semináři dále zazněly informace o dotačních titulech, které Kraj Vysočina 
předpokládá vyhlásit v roce 2017, a aktuální informace v oblasti místní 
Agendy 21. 

Semináře se zúčastnilo celkem 18 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 
je započítáno 5 nově podpořených osob. Nejsou započítány osoby, které již 
obdržely podporu v předchozí etapě projektu nebo které se podílely pouze na 
organizačním zabezpečení semináře či přednesu jednotlivých prezentací. 
Dokumentace k semináři (pozvánka, prezenční listina, prezentace, 
fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR2_př. 11_Seminář pro 
regionalisty“. 
 

VII. Nákup notebooku k zajištění administrace činnosti RSK a sekretariátu RSK 

Ve sledovaném období byl uskutečněn nákup notebooku pro administraci činnosti 
RSK a sekretariátu RSK. Nákup notebooku byl součástí celokrajské veřejné zakázky 
malého rozsahu, která byla realizována v souladu s platnou legislativou a pravidly OP 
Technická pomoc. 

Dokumentace k průběhu veřejné zakázky (výzva k podání nabídek, zadávací 
dokumentace, doklady o jejich odeslání, dodatečné informace včetně dokladů 
prokazujících jejich odeslání, jmenování hodnotící komise, čestná prohlášení členů 
hodnotící komise o nepodjatosti a mlčenlivosti, zápis o posouzení a hodnocení 
nabídek, podaná nabídka, rozhodnutí o zadání zakázky vč. dokladu o jeho odeslání 
vítěznému uchazeči, uzavřená smlouva, doklad o uveřejnění smlouvy) je uložena 
v systému MS2014+ na záložce „Přílohy k VZ“. 
Fotodokumentace pořízeného notebooku je součástí přílohy „ZoR2_př. 
12_Fotodokumentace notebook“. 
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VIII. Ostatní aktivity 

Zástupci sekretariátu RSK se účastní pravidelných setkání sekretariátů RSK s MMR 
ČR. Ve sledovaném období se tato setkání konala v termínech 15. 9. 2016, 
13. 10. 2016, 24. 11. 2016, 12. 1. 2017, 7. 2. 2017 a 23. 2. 2017. 

Zástupci sekretariátu RSK se dne 19. 10. 2016 zúčastnili schůzky příjemců v OP TP 
2014 – 2020 s MMR ČR, která byla zaměřena na postup realizace a administrace 
projektů sekretariátů RSK (žádosti o platbu, dokladování, oznamování změn, zprávy 
o realizaci). 

 




