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Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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Datum vložení: 7. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
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Název dokumentu: ZoR3_př. 3_9. zasedání RSK
Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: 52VjyVNXvEevUtBly11KXw|3358415::ZoR3_př. 3_9. 
zasedání RSK.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 7. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k 9. zasedání RSK
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Doprava srpen 2017.zip
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Datum vložení: 7. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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Název dokumentu: ZoR3_př. 5_Aktualizace RAP
Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: 6yJ6sKAm6UC4wo55Ea1NPg|3358468::ZoR3_př. 
5_Aktualizace RAP.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 7. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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Pořadí: 6
Název dokumentu: ZoR3_př. 6_Seminář k problematice Smart Region
Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: EjTo69nVCEuYYnQgR7O5sw|3358487::ZoR3_př. 
6_Seminář k problematice Smart Region.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 7. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k semináři k problematice Smart Region

Záznam vytvořen
Pořadí: 7
Název dokumentu: ZoR3_př. 7_Seminář pro regionalisty
Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: lcjxDYN7uUm_JEGKkQCkog|3358518::ZoR3_př. 
7_Seminář pro regionalisty.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 7. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k semináři pro regionalisty

Záznam vytvořen
Pořadí: 8
Název dokumentu: ZoR3_př. 8_Setkání sekretariátů RSK v Jihlavě
Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
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Dokument zadal: LDMATLEN
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Datum vložení: 7. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k setkání sekretariátů RSK v Jihlavě

Záznam vytvořen
Pořadí: 9
Název dokumentu: ZoR3_př. 9_Počet pracovních míst financovaných z 
programu_tabulka xls
Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: X8VYX8NSb0uZJjjFqD5xdg|3358581::ZoR3_př. 9_Počet 
pracovních míst financovaných z programu.xls
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 7. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - výpočtová tabulka k indikátoru 82500 Počet pracovních míst 

financovaných z programu (tabulka xls)

Záznam vytvořen
Pořadí: 10
Název dokumentu: ZoR3_př. 9_Počet pracovních míst financovaných z 
programu_podepsané sken
Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: kDRqP9MQLk6uPSaNURKbYg|3358600::ZoR3_př. 
9_Počet pracovních míst financovaných z programu.pdf
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 7. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - výpočtová tabulka k indikátoru 82500 Počet pracovních míst 

financovaných z programu (podepsané sken)

Dokumenty nepřenášené na projekt

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Popis pokroku v realizaci za sledované období je uveden v příloze č. 1 této zprávy. Viz záložka 
"Dokumenty", "ZoR3_př. 1_Stav realizace projektu".
Ve sledované etapě nebyla na projektu provedena žádná externí kontrola.
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Indikátory

Kód indikátoru: 60000
Název indikátoru: Celkový počet účastníků
NPR/ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 3. 2016
Cílová hodnota: 100,000
Datum cílové hodnoty: 28. 2. 2018
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu: 118,000
Přírůstková hodnota: 15,000
Datum přírůstkové hodnoty: 31. 8. 2017
Dosažená hodnota kumulativně: 133,000
Procento plnění cílové hodnoty: 133,00
Komentář:
Jedná se o účastníky 2 odborných seminářů, vykázaných v indikátoru č. 82000, jejichž cílem bylo 
informovat partnerské subjekty v území o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v 
rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby a diskutovat aktuální 
otázky a témata související s rozvojem regionu:
1) Seminář k problematice Smart Region dne 5. 5. 2017 - semináře se zúčastnilo celkem 18 osob, z 
toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 15 nově podpořených osob. Nejsou započítáni 
pracovníci sekretariátu RSK, kteří se pouze podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení semináře.
2) Seminář pro regionalisty dne 21. 6. 2017 - semináře se zúčastnilo celkem 16 osob. Do hodnoty 
indikátoru 60000 nejsou započítány žádné nově podpořené osoby. Účastníci semináře již obdrželi 
podporu v předcházejících etapách nebo se jedná osoby, které se pouze podílely na přípravě a 
organizaci semináře či přednesu prezentací.
Prezenční listiny a další dokumenty k těmto seminářům jsou uvedeny v přílohách Zprávy o realizaci 
projektu č. 1 (Stav realizace projektu), č. 6 (Seminář k problematice Smart Region) a č. 7 (Seminář pro 
regionalisty).
Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových 

skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet 
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez 

ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze 

které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo 

rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Kód indikátoru: 82000
Název indikátoru: Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a 
konferencí
NPR/ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 3. 2016
Cílová hodnota: 10,000
Datum cílové hodnoty: 28. 2. 2018
Měrná jednotka: Aktivity
Typ indikátoru: Výstup
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Dosažená hodnota z projektu: 5,000
Přírůstková hodnota: 2,000
Datum přírůstkové hodnoty: 31. 8. 2017
Dosažená hodnota kumulativně: 7,000
Procento plnění cílové hodnoty: 70,00
Komentář:
Ve sledovaném období sekretariát RSK připravil a realizoval 2 odborné semináře, jejichž cílem bylo 
informovat partnerské subjekty v území o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v 
rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby a diskutovat aktuální 
otázky a témata související s rozvojem regionu. Jednalo se o seminář k problematice Smart Region 
dne 5. 5. 2017 a seminář pro regionalisty dne 21. 6. 2017. Podrobnosti a dokumentace k těmto 
seminářům jsou uvedeny na záložce Dokumenty v přílohách  č. 1 (Stav realizace projektu), č. 6 
(Seminář k problematice Smart Region) a č. 7 (Seminář pro regionalisty).
Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a 

ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků 

(přednášející, lektoři, panelisté, VIP hosté atd.)

Kód indikátoru: 82500
Název indikátoru: Počet pracovních míst financovaných z programu
NPR/ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 3. 2016
Cílová hodnota: 1,500
Datum cílové hodnoty: 28. 2. 2018
Měrná jednotka: FTE
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu: 0,750
Přírůstková hodnota: 0,380
Datum přírůstkové hodnoty: 31. 8. 2017
Dosažená hodnota kumulativně: 1,130
Procento plnění cílové hodnoty: 75,33
Komentář:
Jedná se o 3 pracovníky sekretariátu RSK - Odboru regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
každý z nich v rozsahu 0,5 úvazku, kteří zabezpečují realizaci projektu v souladu se schválenou 
projektovou žádostí.
Přepočtený pracovní úvazek - přírůstková hodnota za 3. etapu projektu činí 0,38 FTE. Výpočtová 
tabulka viz záložka "Dokumenty", příloha č. 9 - Počet pracovních míst financovaných z programu.
Definice indikátoru:

Úvazky pracovníků implementační struktury financovaných z programu, kteří jsou v zaměstnaneckém 

poměru. Do indikátoru se započítávají úvazky pracovníků, kteří mají pracovní smlouvu na plný nebo 

částečný úvazek, jsou jmenováni do funkce nebo pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o 

pracovní činnosti (FTE).

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:
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Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00
Jiné peněžní příjmy: 0,00
Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Identifikace problému

Identifikace:

Osobní výdaje za měsíc srpen 2017
Popis:

Osobní výdaje pracovníků sekretariátu RSK za měsíc srpen 2017 nejsou zahrnuty v žádosti o platbu za 
3. etapu, jelikož k datu ukončení 3. etapy nebyly uhrazeny.
Řešení:
Tyto výdaje budou zahrnuty v následující žádosti o platbu za etapu č. 4.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení: OPTP_Čestné prohlášení k ZoR
Text čestného prohlášení:

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1.            Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v 

přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z 

uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
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2.            na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z 

jiného projektu v rámci OPTP;

3.            příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které 

jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin 

proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4.            při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.
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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. 3 

Sledované období: etapa č. 3, 1. 3. 2017 – 31. 8. 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 v rámci projektu pokračovala realizace klíčové aktivity, 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“ 

Na konci předchozí etapy (únor 2017) pracovní skupina Doprava procedurou 
korespondenčního elektronického hlasování projednala a schválila 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. Vzhledem ke skutečnosti, že k datu ukončení předchozí etapy (tj. 
28. 2. 2017) nebyl podepsán zápis z tohoto jednání, je zápis dokládán 
s nynější Zprávou o realizaci, a to v příloze „ZoR3_př. 2_Zápis PS Doprava 
únor 2017“. 

- 9. zasedání RSK dne 6. 3. 2017 

Na svém 9. jednání RSK schválila aktualizaci přílohy 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. 
K dalším projednávaným tématům patřily renominace zástupců do Národní 
stálé konference, schválení Zprávy o plnění RAP a Výroční zprávy o činnosti 
RSK za rok 2016, aktuální informace k IROP a k realizaci integrovaných 
nástrojů (strategie CLLD, IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace) a schválení 
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. 

Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, zápis, 
podkladové materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze 
„ZoR3_př. 3_9. zasedání RSK“. 

- Pracovní skupina „Doprava“ 

Dne 18. 8. 2017 byli osloveni členové pracovní skupiny Doprava k vyjádření 
k aktualizaci Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina („RAP“), 
jejíž součástí je též aktualizace 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 1. 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 „ZoR3_př. 4_PS Doprava 
srpen 2017“. 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. 
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Ve sledovaném období byla dále zahájena příprava 10. jednání RSK, které proběhne 
dne 11. 9. 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. 

 

III. Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina 

Ve sledovaném období zpracoval sekretariát RSK pravidelnou roční aktualizaci RAP 
(viz příloha ZoR3_př. 5_Aktualizace RAP). Součástí této aktualizace byla rovněž 
úprava přílohy RAP - seznamu dopravních projektů, pro jejichž realizaci se 
předpokládá využití prostředků v rámci specifického cíle 1.1 IROP. Aktualizaci RAP 
projedná RSK na svém nejbližším zasedání dne 11. 9. 2017. 

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

Ve sledovaném období v rámci průběžné komunikace s MMR ČR zajišťoval 
sekretariát RSK zpracování podkladů/připomínek/zpětné vazby pro: 

- připomínkování prvních výstupů analytické částí SRR ČR 2021+ 

- přípravu Zprávy o naplňování SRR ČR 

- dotazník s vazbou na doporučení pro činnost RSK a NSK (zhodnocení 
aktuálního stavu uplatňování definovaných doporučení) 

- identifikace tzv. bílých míst a bariér čerpání 

- podněty k případné úpravě podmínek pro navazující projekty OP TP 

- průběžně se účastní zasedání ŘV místních akčních plánů v území 

 

V. Podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o 
možnostech a podmínkách čerpání 

Ve sledovaném období sekretariát RSK připravil a realizoval 2 odborné semináře, 
jejichž cílem bylo informovat partnerské subjekty o aktuálních možnostech a 
podmínkách získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních titulů 
na rozvojové potřeby území a diskutovat aktuální otázky a témata související 
s rozvojem regionu. Jednalo se o: 

- Seminář k problematice Smart Region, 5. 5. 2017 

Cílem semináře bylo vzájemné předání informací a zkušeností, jak jednotlivé 
kraje přistupují k řešení agendy Smart Region a jaký je jejich pohled na 
možnou jednotnou metodiku a standardizaci pro tento koncept. 

Semináře se zúčastnilo celkem 18 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 
je započítáno 15 nově podpořených osob. Nejsou započítáni pracovníci 
sekretariátu RSK, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení 
semináře. Dokumentace k semináři (pozvánka, prezenční listina, zápis, 
fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR3_př. 6_Seminář k problematice 
Smart Region“. 

- Seminář pro regionalisty, 21. 6. 2017 
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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 aktualizaci RAP a k přípravě další výzvy na tzv. kotlíkové dotace. Na 
semináři dále zazněly informace o realizaci místní Agendy 21, zkušenostech a 
zpětné vazbě k aktuálním akcím a projektům (Čistá Vysočina 2017, Skutek 
roku 2017, přeshraniční projekt MagNet). 

Semináře se zúčastnilo celkem 16 osob. Do hodnoty indikátoru 60000 nejsou 
započítány žádné nově podpořené osoby. Účastníci semináře již obdrželi 
podporu v některé z předcházejících etapách nebo se jedná osoby, které se 
podílely na přípravě a organizaci semináře či prezentaci jednotlivých 
příspěvků. Dokumentace k semináři (pozvánka, prezenční listina, prezentace, 
fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR3_př. 7_Seminář pro 
regionalisty“. 

 

VI. Ostatní aktivity 

Zástupci sekretariátu RSK se účastní pravidelných setkání sekretariátů RSK s MMR 
ČR. Ve sledovaném období se tato setkání konala v termínech 28. 3. 2017, 20. 4. 
2017, 23. 5. 2017, 9. 6. 2017, 19. 7. 2017 a 24. 8. 2017. 

Setkání sekretariátů konané dne 28. 3. 2017 připravil a organizačně zabezpečil 
sekretariát RSK v Jihlavě v sídle Kraje Vysočina. Dokumentace k tomuto setkání 
(pozvána, prezenční listina, zápis, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR3_př. 
8_Setkání sekretariátů RSK v Jihlavě“. 

 




