Zápis z 25. zasedání Regionální stálé konference

Název
Datum
Místo
Účastníci
Přílohy zápisu

25. zasedání Regionální stálé konference
22. června 2021, 10:00-12:00
Jednání proběhlo prostřednictvím MS Teams
viz prezenční listina
Příloha č. 1 – Program 25. zasedání RSK
Příloha č. 2 – Prezenční listina 25. zasedání RSK
Příloha č. 3 – Prezentace 25. RSK
Příloha č. 4 – Aktualizovaný seznam projektových záměrů
financovaných z IROP SC 1.1
Příloha č. 5 – Stanoviska RSK k vymezení území realizace a dopadu
MAP III
Příloha č. 6 – Statut a jednací řád RSK
Příloha č. 7 – Zpráva o hodnocení a plnění RAP 2020
Příloha č. 8 – RAP 2021+ (aktuální verze)
Příloha č. 9 – Prezentace Platební portál Středočeského kraje
Příloha č. 10 – Hlasování

Bod č. 1: Úvod
V pořadí již 25. zasedání RSK zahájil, na základě omluvy z jednání paní předsedkyně Petry Peckové
místopředseda RSK, pan Jiří Snížek. Pan náměstek přivítal též všechny přítomné, zvláště potom nestálé
hosty, pana J. Cingra a paní B. Majdišovou z Odboru řízení dotačních projektů KUSK a pana T. Nováka,
vedoucího PS pro Středočeský platební portál. V době nepřítomnosti bude předsedkyni zastupovat pan
Petr Vychodil (z pozice náhradníka).
Předsedající upozornil na pravidla zasedání, včetně způsobu hlasování, a to formou ankety
prostřednictvím modulu MS Teams. Konstatoval, že RSK je usnášeníschopná v počtu 10 přihlášených
členů a 8 náhradníků, celkem tedy 18 zástupců s hlasovacím právem.
Pozn.: Pan Radek Tvrdík (KS MAS) byl přihlášen z účtu „Hana Tvrdíková“, pan Václav Chytil byl
přihlášen z účtu „Petra Danková“.

Bod č. 2: Schválení Programu
Po úvodním slovu předal J. Snížek slovo panu Jiřímu Kubišovi, který představil program (příloha č. 1
zápisu) zasedání. J. Kubiš konstatoval, že dodatečné podklady byly odeslány ještě dne 21. 6. 2021 a
v programu jsou nově označeny červeně- jedná se o zařazení do programu, nově bod č. 4 schválení
Aktualizace seznamu projektových záměrů financovaných z IROP SC 1.1 a dále nově v bodě č. 8 (slovní
úprava popisu bodu programu – Informace k ISPZ). Pan místopředseda následně vyzval členy
k doplnění či připomínkování programu. Tento bod byl bez připomínek. Na základě hlasování byl
program schválen.
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Usnesení č. 1-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje program 25.
zasedání RSK
Hlasování: Pro: 15, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato.

Bod. č. 3: Informace o činnosti sekretariátu RSK
J. Kubiš a seznámil přítomné s činností sekretariátu Regionální stálé konference Středočeského kraje a
pracovních skupin. Podrobněji- viz prezentace (příloha č. 3 zápisu).

Bod č. 4: Schválení aktualizace Seznamu projektových záměrů financovaných z IROP SC 1.1
Pan místopředseda uvedl další bod na programu a předal slovo panu V. Chytilovi (RDK)- v rámci
dočerpání zbytkové alokace vznikl aktualizovaný předkládaný seznam - viz příloha č. 4 zápisu
(doplněný o projekt Okružní křižovatka Dobřejovice – Herink). J. Snížek poděkoval za představení
aktualizace a vyzval ostatní přítomné k dotazům. Bod byl bez připomínek a místopředseda vyzval ke
spuštění hlasování.
Usnesení č. 2-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje aktualizaci Přílohy
RAP č. 1 - Seznam projektových záměrů financovaných z IROP SC 1.1 (2014-2020)
Hlasování: Pro: 15, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato.

Bod č. 5: Schválení stanoviska RSK k vymezení území realizace a dopadu MAP III
Bod programu přednesl J. Kubiš. Informoval, že předmětem schválení jsou žádosti 8 žadatelů, které
sekretariát RSK obdržel – viz příloha č. 5 zápisu. Pan místopředseda dal o bodu hlasovat.
Usnesení č. 3-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Stanoviska
Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání III:


ORP Kolín, žadatele MAS Podlipansko, o.p.s.



ORP Nymburk, žadatele MAS Podlipansko, o.p.s.



ORP Sedlčany, Příbram (Solenice, Kamýk n. Vltavou), žadatele MAS Sedlčansko, o.p.s.



ORP Votice, žadatele Dobrovolný svazek obcí, Mikroregion Voticko



ORP Poděbrady, žadatele Místní akční skupina Mezislesí, z.s.



ORP Beroun, žadatele města Beroun



ORP Vlašim, žadatele MAS Blaník, z.s.



ORP Český Brod, žadatele Dobrovolný svazek obcí Český Brod- Doubravčice
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Hlasování: Pro: 15, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato.

Bod č. 6: Schválení statutu a jednacího řádu
Další bod přednesla M. Mácová a seznámila přítomné s aktualizací statutu a jednacího řádu RSK –
podrobněji příloha č. 6 zápisu. Pan místopředseda vyzval přítomné, aby případně kladli dotazy, bod byl
bez připomínek a pan místopředseda dal hlasovat.
Usnesení č. 4-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje statut a jednací
řád RSK
Hlasování: Pro: 17, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato.

Bod č. 7: Schválení Zprávy o hodnocení plnění MZ RAP 2020
J. Kubiš informoval o dalším bodu programu a představil základní parametry Zprávy. Avizoval záměr
dopracování Zprávy nad rámec metodiky MMR, pro zjištění podrobnějšího přehledu o čerpání
prostředků EU, popř. i z národních a krajských programů v rámci Středočeského kraje. Zpráva je
součástí přílohy č. 7 zápisu. Po představení závěrů daného bodu vyzval J. Snížek přítomné ke hlasování.
Usnesení č. 5-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Zprávu o
hodnocení plnění MZ RAP 2020
Hlasování: Pro: 16, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato.

Bod č. 8: Informace k návrhu loga
Další bod na programu prezentoval J. Kubiš- na základě připomínek z minulého (24.) RSK komunikoval
sekretariát s oddělením tiskovým a PR. Možnost využít stávajícího loga Středočeského kraje bude
diskutováno s nově nastupující grafičkou.

Bod č. 9: Informace z MMR
Pan místopředseda předal slovo panu Mgr. Miroslavu Daňkovi, novému vedoucímu Oddělení řízení
strategie regionálního rozvoje (MMR). Seznámil přítomné s aktualitami v rámci přípravy nového
programového období 2021+, podrobněji prezentace (příloha č. 3 zápisu). Upozornil na možnost získání
bližších informací o podobě operačních programů a nastavení Kohezní politiky na podcastech na téma
„Evropské fondy po 2020“ (https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty). Konstatoval, že hlavním
nositel prostředků pro územní dimenzi je IROP.
V rámci NPO má MMR v gesci komponentu 1.4 Digitální ekonomika a společnost, 1.6 Zrychlení a
digitalizace stavebního řízení, 4.1 Systémová podpora veřejných investic (v poslední verzi dokumentu
nulová, třeba získat finančních prostředky z národních financí) a 2. 8 Revitalizace území se starou
stavební zátěží.
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Pan M. Daněk předal slovo panu Z. Opravilovi, který informoval o nástroji RAP, který rovněž
zohledňuje principy územní dimenze. Dále informoval o nové sektorové strategii Strategie rozvoje
cestovního ruchu 2021–2030. Navazuje na Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období
2014-2020, zároveň zohledňuje i Krizový akční plán CR v ČR 2020-2021. (příloha č. 3 zápisu). Do
konce června 2021 by z Národního plánu podpory CR měly být vyhlášeny výzvy do oblasti marketingu,
dotační tituly v oblasti infrastruktury pak na podzim 2021. Závěrem informoval o aktivitě TIA
(hodnocení územních dopadů). TIA je soubor přístupů, který zjišťuje, jaké budou dopady projektů,
politik či dotačních programů v různých územích a jak se tyto dopady budou v územích lišit. Již delší
dobu je využíván zejména pro hodnocení dopadů sektorových politik EU a jejich programů na
nadregionální úrovni. Obecné principy TIA spolu s prvky z dalších evaluačních přístupů se staly
inspirací pro vytvoření nové Metodiky hodnocení územních dopadů intervencí či projektů, politik
a dotačních titulů v českém prostředí.

Bod č. 10: Informace k Informačnímu systému projektových záměrů (ISPZ)
Pan předseda předal slovo K. Kusznirukovi, který informoval přítomné o ISPZ – správu vykonávají
jednotlivé sekretariáty, představil možnosti využití (velice široká škála dat), podrobněji prezentace
(příloha č. 3).

Bod č. 11: Stav ITI PMO a MB
Informace k ITI Pražské metropolitní oblasti přednesla paní T. Šmídová, manažerka ITI PMO.
Nastavení statutu a jednacího řádu (následující ½ rok), představení Strategie směrem do území, ŘV.
SEA bude předložena k posouzení na podzim 2021, následně nastavení implementační části, představila
plánované zaměření ITI Praha. Paní Šmídová závěrem avizovala, že se v rámci budoucích jednání ITI
obrátí i na RSK Středočeského kraje, podrobněji – viz prezentace (příloha č. 3 zápisu).
Paní Šmídová předala slovo J. Beránkovi.
Ten přednostně omluvil z nepřítomnosti pana J. Boušku (čerpání dovolené). Následovalo představení
aktualit ITI Mladá Boleslav – poslední výzvy v rámci zbývající alokace, nové programové období změna z IPRÚ na ITI, poděkoval zástupcům MMR za možnost financovat analytickou část Strategie,
SEA bude předložena k posouzení v září 2021, představil plánované zaměření ITI MB - viz prezentace
(příloha č. 3 zápisu).
Z. Opravil (MMR) vznesl dotaz týkající se plánovaného časového horizontu schválení koncepční části
Strategie zastupitelstvem a zda již zástupci ITI kontaktovali MŽP (hodnocení SEA).
T. Šmídová – 2. polovina léta – MŽP (SEA), pokud nebude SEA potřeba – následně schválení ŘV,
zastupitelstvem září.
J. Beránek – vzhledem k mnoha nejistotám je termín orientační - léto/podzim SEA, následně schválení
zastupitelstvem.

4

Bod č. 12: Informace o postupu přípravy Regionálního akčního plánu 2021+(RAP)
Pan náměstek uvedl další bod programu a předal slovo J. Kubišovi, který seznámil přítomné s postupem
přípravy Regionálního akčního plánu 2021+ - alokace pro tematické okruhy, dohodnuté klíče, silnice II.
třídy- seznam bez prioritizace, která stále probíhá, SŠ- další sběr projektových záměrů), textové úpravy
dle doporučení MMR, podrobněji příloha č. 8 zápisu.
Usnesení č. 6-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání bere na vědomí informace o
postupu přípravy Regionálního akčního plánu 2021+
Hlasování: Pro: 13, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato.

Bod č. 13: Středočeský platební portál
Poslední věcný bod programu prezentoval pan T. Novák, vedoucí PS pro Středočeský platební portál.
Produkt Středočeského kraje (ve spolupráci s příspěvkovou organizací RDK) na podpora obcím a
občanům v oblasti online placení (poplatků atd.)- říjen 2020 až únor 2021 pilotní provoz, od března
2021 ostrý provoz. Výhodou – jednoduché prostředí bez znalosti IT, bez nutnosti registrace. Podrobněji
prezentace, která je součástí zápisu (příloha č. 9 zápisu).
J. Paznocht (starosta obce Středokluky) – poděkoval SČK a zástupcům RDK za podporu a spolupráci,
podělil se o zkušenost s tímto produktem a systémem.
V. Chytil (ředitel RDK) – poděkoval za spolupráci panu J. Paznochtovi a za jeho slova, poděkoval
Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj, avizoval předložení informace Radě kraje o tom, jak uchopit
projekt do budoucna.

Bod č. 14: Různé
Jan Poláček (ČBK) se přihlásil o slovo. Svým dotazem navázal na dotaz z předchozího zasedání RSK,
kdy upozornil na fakt, že samostatné VOŠ nejsou v současné době oprávněnými žadateli. Na základě
doporučení J. Kubiše se obrátil na pana předsedu PS Vzdělávání, pana Mgr. Karla Filipa s odpovědí, že
může být a bude projednáno na další PS, přičemž zatím není stanoven termín dalšího zasedání PS
Vzdělávání. Pan Poláček apeloval na možnost zařazení samostatných VOŠ jako oprávněného žadatele
v rámci OP JAK (investiční projekty). Apeloval na podporu ze strany RSK.
Pan místopředseda J. Snížek vyzval pana Petra Haladu, místopředsedu PS Vzdělávání k reakci, termínu
dalšího setkání PS Vzdělávání. Pan J. Snížek doporučil kontaktovat Karla Filipa nebo Petra Haladu a
zařadit na program jednání PS.

Bod č. 15: Závěr
Pan místopředseda Jiří Snížek závěrem poděkoval všem za účast, rozloučil se s přítomnými a ukončil
tak 25. zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje.
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Schválená usnesení:
Usnesení č. 1-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje program 25. zasedání
RSK
Usnesení č. 2-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje aktualizaci Přílohy RAP
č. 1 - Seznam projektových záměrů financovaných z IROP SC 1.1 (2014-2020)
Usnesení č. 3-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Stanoviska Regionální
stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III:


ORP Kolín, žadatele MAS Podlipansko, o.p.s.



ORP Nymburk, žadatele MAS Podlipansko, o.p.s.



ORP Sedlčany, Příbram (Solenice, Kamýk n. Vltavou), žadatele MAS Sedlčansko, o.p.s.



ORP Votice, žadatele Dobrovolný svazek obcí, Mikroregion Voticko



ORP Poděbrady, žadatele Místní akční skupina Mezislesí, z.s.



ORP Beroun, žadatele města Beroun



ORP Vlašim, žadatele MAS Blaník, z.s.



ORP Český Brod, žadatele Dobrovolný svazek obcí Český Brod- Doubravčice

Usnesení č. 4-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje statut a jednací řád RSK
Usnesení č. 5-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Zprávu o hodnocení
plnění MZ RAP 2020
Usnesení č. 6-25/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání bere na vědomí informace o
postupu přípravy Regionálního akčního plánu 2021+

Zápis schválil/a:

podepsal
Ing. Bc. Digitálně
Ing. Bc. Jiří Snížek
2021.07.19
Jiří Snížek Datum:
15:14:07 +02'00'

Ing. Jiří Snížek
místopředseda Regionální stálé konference
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