Zápis z 1. zasedání Národní stálé konference
název

1. zasedání Národní stálé konference

datum

23. ledna 2015, 10:00 – 13:30

místo

Praha, refektář Malostranského paláce

účastníci

viz prezenční listina

přílohy zápisu

1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,
3. Prezentace

Stran

2

A Průběh zasedání
Bod 1 - Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj (předsedkyně NSK), přítomné přivítala a
informovala o tom, že výstupy z jednání NSK rovněž budou sloužit jako doporučení pro Radu vlády pro ESI fondy.
Poděkovala za realizaci RSK ve všech krajích a za zpracování prvních pracovních verzí RAP. Následně David Koppitz,
ředitel odboru regionální politiky, představil návrh MMR (schéma řízení územní dimenze) rozdělit plenární
zasedání NSK do 3 komor: 1) Komora ITI a IPRÚ, 2) Komora CLLD a 3) Komora regionální. Bylo navrženo zřízení 3
operativních pracovních skupin, které budou připravovat podkladové materiály pro činnost jednotlivých komor.
Bod 2 - Iveta Baťalová, odbor regionální politiky, představila Statut a Jednací řád NSK (organizační,
administrativní a procesní aspekty) a návrhy aktualizace těchto dokumentů. Vyzvala přítomné k zaslání návrhu na
zpřesnění materiálů do pátku 30. ledna 2015.
Diskuse k bodu 1, 2:




Na jednotlivých komorách bude diskuse probíhat mezi příslušnými zástupci integrovaných nástrojů, resp.
RSK, společně s ostatními partnery na úrovni státu včetně ŘO a taktéž zastřešujícími organizacemi územních
partnerů. Komory budou zpracovávat doporučení na plenární zasedání NSK. Jednání komor a celého pléna
bude probíhat v rámci jednoho dne (sled jednání bude ještě diskutován). Zástupci ŘO byli dále požádáni o
kapacitní vyčlenění zástupců do komor. ŘO očekávají výzvu k nominaci.
K otázce nutnosti vyčlenění Komory CLLD zástupce MMR vysvětlil, že vyčlenění vychází z potřeby efektivního
řešení nastavení strategií MAS a specifičnosti agendy venkova. Účast na jednání komor je otevřena všem
partnerům.

Bod 3 - Daniela Nohejlová, odbor řízení a koordinace fondů EU, zastupující náměstkyni ministryně JUDr. Olgu
Letáčkovou, podala informaci k výzvám a aktuálnímu stavu vyjednávání OP. OP PIK a OP Rybářství prošly úspěšně
interservisem, ovšem vzhledem k obdrženým připomínkám EK ke Služebnímu zákonu (SZ), které směřovaly na
nesoulad s ustanovením DoP, došlo k zablokování schvalovací procedury programů. Všechny programy budou tudíž
schváleny nejdříve v červnu 2015. Práce na PD a vyjednávání s EK pokračují. Pro potřeby zahájení implementace a
vyhlášení prvních výzev není nutné čekat na schválení OP. Za tímto účelem byla ze strany NOK vydána tzv. kritéria pro
zahájení implementace, která stanovují podmínky, které musí OP splnit, aby mohly být vyhlášeny první výzvy.

Diskuse k bodu 3:




Na adresu ŘO zazněla výzva ke sjednocení postupů (včetně postupu kontrol) a to již od fáze přípravy tak, aby
později nedocházelo ke změnám pravidel v průběhu procesu implementace, a k omezování rozsahu
implementačních dokumentů a zároveň ke zvyšování jejich srozumitelnosti.
K dotazu, jaké kroky je nutné na straně ČR nyní učinit, aby opětovně došlo ke spuštění schvalovacího procesu
programů, a jaká jsou očekávání EK ohledně nezbytných úprav SZ D. Nohejlová uvedla: EK kritizuje způsob
nastavení hodnocení zaměstnanců, které není řádně opodstatněné a navázáno na výkon zaměstnanců
(vnímáno jako porušení závazků vyplývajících z DoP) a dále nově požaduje přeložení harmonogramu
zpracování prováděcích předpisů vážících se na SZ; diskuse mezi ČR a EK nad podobou SZ v oblasti
odměňování intenzivně probíhá.

1/2

Zápis z 1. zasedání Národní stálé konference


Daniela Nohejlová potvrdila, že SZ a zákon o EIA nejsou jediné problematické PP, nicméně veškeré PP jsou za
součinnosti svých gestorů řešeny tak, aby byly naplněny.

Bod 4 - František Kubeš představil cíl, strukturu a aktuální stav přípravy Regionálních akčních plánů Strategie
regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (RAP). RAP by měl být základním dokumentem RSK a je podkladem pro zpřesnění
SRR a také pro územní a věcné zacílení výzev. Pro ŘO bude RAP sloužit mj. jako zdroj informací o absorpční kapacitě
regionu v daném časovém horizontu (2015-2016 a 2017+).
Diskuse:








Požadavku zveřejnění pilotní verze RAP nelze vyhovět, neboť RAP není v kompetenci MMR. Partnerům
v území by RAP měl být dostupný prostřednictvím RSK.
V diskusi s IN v rámci RSK by mělo jít o věcné průměty (stěžejní projekty, jejich územní přesah apod.), nikoli o
objem financí. IN jsou součástí RAP, ale nejsou předmětem schvalování RSK.
Indikátory ve stávajících verzích OP a NČI budou uvedeny do souladu.
Zástupce AK ČR požádal ŘO OP, aby spolupracovali s vytvořenými tematickými pracovními skupinami RSK.
Informace od obcí s méně než 500 obyvateli by měly být zahrnuty do RAP. Současné nastavení RSK zajišťuje
účast všech územních partnerů. Zastřešující organizace (KS MAS, SMS ČR, AK ČR, SMO ČR) mají informace
tlumočit do území.
Je plánováno další kolo metodických setkání k RAPům.

Bod 5 - David Koppitz promluvil k aktuálnímu stavu přípravy integrovaných nástrojů (IN). Přiblížil příležitosti spojené
s jejich využitím a pohovořil o i výzvách, které jejich implementace přináší. Poté informoval o jednání mezi EK, městy ITI
a ŘO, které proběhlo 12. 12. 2014 v Praze a kde byly představeny jednotlivé strategie. Následně otevřel téma komunitně
vedeného místního rozvoje. Blok byl zakončen představením dalšího postupu ze strany MMR: provedení oponentury
integrovaných strategií a jejich relevance vůči cílům OP, pomoc při organizaci setkání s ŘO, průběžná diskuze s EK a
ukotvení právních aspektů.
Diskuse:


Zástupci IN sdíleli své dosavadní zkušenosti. ITI jsou v závěru zpracovávání integrovaných strategií.
Spolupráce s některými ŘO komplikuje snahu o jejich integrovanost.



Síť MAS je vytvořena a stabilizována. Personál prochází školením a plní požadavky metodiky, podařilo se
zajistit prostředky na překlenovací období – pokud bude zpoždění větší, některým MAS mohou prostředky
dojít.
Na IN je možno se dívat jako na skupinu a promítnout toto do plánu výzev. V polovině roku 2015 by MMR
chtělo nositele vyzvat k předkládání IS. Nevyváženost připravenosti se tímto momentem musí zcelit.
Z OP TP nebude možno hradit personální náklady IPRÚ. Je to požadavek Evropské komise.
Platforma pro komunitně vedený místní rozvoj při MMR je otevřená, ale počet zástupců je omezen.





Závěry z jednání:
 Návrhy na zpřesnění Statutu a Jednacího řádu NSK, termín 30. 1. 2015, na emailovou adresu:
iveta.batalova@mmr.cz
 Předběžný termín pro další jednání NSK byl stanoven na konec března 2015.
 ŘO budou vyzváni k nominaci zástupců do komor NSK.
B Podpis
Strana

Zápis schválil
Datum

Jméno (čitelně hůlkově)

MMR

6. února 2015

Ing. Klára Dostálová

Podpis
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