Zápis z 18. zasedání Regionální stálé konference
Název

18. zasedání Regionální stálé konference

Datum

28. 3. 2019, 14:30 – 16:15

Místo

zasedací místnost č. 3072, Krajský úřad Středočeského kraje

Účastníci

viz prezenční listina

Přílohy zápisu

prezenční listina, program jednání a následující podklady:
1) Výroční zpráva RSK za rok 2018
2) Prezentace MMR
3) aktualizace Seznamu projektových záměrů financovaných z
IROP SC 1.1

Bod 1: Úvod
18. zasedání Regionální stálé konference zahájila po dohodě s paní PhDr. Marie Kaufmann,
předsedkyně Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum, jako náhradník
předsedkyně RSK paní Jaroslavy Pokorné Jermanové.
Předsedající konstatovala, že RSK není usnášeníschopná v počtu 11 přítomných členů či náhradníků.
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky s tím, že z důvodu omluvy pí.
Kleinwachterové nebude projednáván v bodě č. 10 stav ITI.

Bod 2: Zpráva o činnosti sekretariátu RSK
Ing. Jiří Kubiš informoval stručně o činnosti sekretariátu RSK:
•

Sekretariát pracuje v plném složení, tedy obsazení 3 pracovních úvazků

•

Účast na setkáních sekretariátů RSK s MMR – 4 jednání od posledního RSK,
projednávaná témata:
• Bílá místa (oblasti nepokryté dotacemi z veř. prostředků)
• Zbývající alokace OP, možnosti zapojení RSK do zvýšení čerpání
• NIP
• Národní strategie Brownfields
• SRR 21+
• Koncepce rozvoje venkova
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•

Příprava ŽoP a ZoR za II. etapu projektu

Změny v nominacích členů RSK a náhradníků.
•

V lednu 2019 jmenováni:

•

Ctirad Mikeš - člen (starosta města Mělník, zástupce středně velkých měst)

•

Petra Novotná – náhradník (ředitelka Regionální agrární komory, zástupce
Agrární komory)

•

Tomáš Mach – náhradník (starosta Města Nymburk, zástupce středně velkých
měst)

•

Jiří Hůla – náhradník (starosta obce Veltruby, zástupce malých obcí)

•

Dan Jiránek – člen (primátor města Kladno, zástupce středně velkých měst)

Bod 3: Schválení Výroční zprávy RSK za rok 2018
J. Kubiš prezentoval návrh Výroční zprávy RSK za rok 2018 – viz příloha č. 1
Diskuze k bodu:
J. Bouška – pracovní skupiny se neschází, protože nemají na nic vliv
P. Štěpánek – vyjádřil spokojení s činností PS Venkov, nepovažuje to za ztracený čas
J. Kubiš – doporučil více využívat institut podávání podnětů na jednotlivé členy NSK
M. Jetmar (host) – představil rámec své činnosti na Středočeském inovačním centru, zmínil
původní záměr činnosti RSK, u jejichž vzniku asistoval.
P. Štěpánek – Středočeský kraj patří sice k bohatším krajům, jakoby neměl problémy,
problémem jsou však vnitroregionální disparity, zejména periferní oblasti kraje a přetížené
zázemí Prahy. Velký problém je rovněž zásobování pitnou vodou.

V. Razima – problémová část kraje je i z pohledu stavu církevního majetku Rakovnicko
P. Štěpánek – doporučil zaměřit činnost RSK na problematické oblasti kraje, hosp. a soc.
vyloučená území
J. Barcalová – zaměření na hosp. a soc. ohrožené regiony je jedním z hlavních cílů návrhu
nové Strategie regionálního rozvoje ČR. Ta je definuje na úrovni ORP. Kraj si může vymezit
svoje takto definovaná území a RSK se může touto problematikou detailněji zabývat. RSK
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Královéhradeckého kraje přijala usnesení o zaměření se na hospodářsky a sociálně ohrožená
území v kraji.
P. Štěpánek – dotázal se, co udělat pro vymezení těchto regionů
M. Jetmar – pokud bude zadání, může provést SIC v rámci rozpracování Strategie rozvoje
kraje
P. Štěpánek – kraj těžko narychlo udělá spec. analýzu, doporučil využít dat dobrovolných
svazků obcí
I. Chottová – rovněž připomněla nutnost věnovat pozornost periferním oblastem kraje,
potýkajících se se specifickými problémy. KHK analyzuje možnosti jak mimo jiné podpořit
podnikání v těchto oblastech.

Bod 4: Schválení Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Středočeského
kraje za rok 2018
J. Kubiš informoval, že v návrhu Zprávy se vyskytly chyby a bude nutné je odstranit a
požádal o více času na finalizaci Zprávy o její následné odhlasování per rollam

Bod 5: Závěry z 12. zasedání Národní stálé konference
M. Kaufmann informovala o závěrech z 12. zasedání NSK (6 % ERDF v příštím období
půjde na územní dimenzi, definováno 13 městských aglomerací v rámci SRR 2021+, kde
lze využít integrované nástroje, Ostrava byla nově kvalifikována jako metropolitní území,
význam RIS3 strategie pro čerpání finančních prostředků EU na podporu výzkumu, vývoje
a inovačního podnikání)

Bod 6: Informace o stavu přípravy na kohezní politiku EU po roce 2020
J. Barcalová informovala o stavu přípravy na kohezní politiku 2021+ - viz prezentace,
příloha č. 2
Diskuze k bodu:
J. Bouška – dotázal se na mapu vymezení území v návrhu SRR ČR 2021+, zda se ještě
bude měnit, Mladá Boleslav usiluje o možnost integrovaného nástroje, zástupci města již
o tom jednali s MMR, které toto přislíbilo, ale zatím se neobjevilo v návrhu SRR, stávající
IPRÚ by mělo přejít v ITI
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C. Mikeš – kraj doplácí na to, že nemá přirozené centrum, kraj by se měl do přípravy
vymezení území v rámci SRR ČR co nejdříve vložit
M. Jetmar – připomněl vazby města M. Boleslav i do jiných krajů
I. Chottová – navrhla přijmout usnesení s požadavkem na zařazení města M. Boleslav
mezi aglomerace a mezi nositele ITI
J. Bouška přislíbil zaslat návrh usnesení pro písemné projednání, dotázal se na vztah mezi
RAPy a ITI, zda se budou překrývat
J. Barcalová – projekt musí být v RAPu nebo ITI
J. Bouška – kde budou např. krajské silnice na území M. Boleslavy a zázemí, v RAPu nebo
ITI?
J. Barcalová – nelze říci, ale pravděpodobně by se neměly překrývat

Bod 7: Stav pracovních skupin RSK Od posledního zasedání RSK
J. Kubiš konstatoval, že všechny relevantní informace již zazněly v předchozích bodech a
vzhledem k času již není třeba nic doplňovat.

Bod 8: Schválení aktualizace Seznamu projektových záměrů financovaných z IROP SC 1.1
– V. Chytil – prezentoval návrh aktualizace Seznamu projektových záměrů financovaných
z IROP SC 1.1 – seznam byl doplněn o jeden projekt předkládaný do ITI

Bod 9: Stav ITI a harmonogram výzev + problematika projektů P+R
G. Kovacs – informoval o stavu přípravy ITI PMO, přípravě Fondu včasné přípravy
projektů kraje, jeho zacílení se řeší v rámci několika platforem, připomněl největší riziko
příštího období v podobě pravidla N+2, které znamená požadavek na rychlost čerpání.
Ohledně projektů P+R zmínil, že program pro P+R bude předložen v červnu na
Zastupitelstvo kraje.
J. Kubiš – slíbil zaslání podkladů k projektům P+R

Bod 10: Závěr
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Schválená usnesení:
Vzhledem k neusnášeníschopnosti zasedání nebylo k žádnému bodu hlasováno. Usnesení
budou projednána písemnou formou.

Zápis schválila: Ivana Chottová, místopředsedkyně RSK

Dne:

22.5.2019

Podpis:
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