Záznam ze společného jednání pracovních skupin
Obce a města + Venkov při RSK KHK
Datum a místo konání:
18. září 2017, od 13:00 hod., Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zasedací místnost P1.906
Albrechta z Valdštejna, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.
Přítomni:
Celkem 19 členů pracovních skupin + sekretariát RSK a hosté (dalších 7 osob).

Hlavní témata jednání:







Informace z regionální i národní úrovně v oblasti regionálního rozvoje
Výsledky mapování zájmu obcí o chytrá řešení a další kroky
Aktuální stav čerpání EU dotací v ČR a v KHK
Program obnovy venkova KHK na roky 2018+
Integrované nástroje ITI a CLLD (MAS)
CzechInvest – katalog investičních příležitostí

Úvod jednání
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., vedoucí Centra rozvoje a inovací CIRI, přivítala účastníky, pronesla úvodní
slovo a zahájila jednání.
Prezentace a diskuse
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. informovala o proběhlých aktivitách od posledního setkání a to
s akcentem na akce zaměřené na rozvoj obcí. Dále zmínila činnost Regionálního centra podpory obcí
a venkova a Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje. Konkrétně pak zmínila nedávno
proběhlé 7. zasedání Národní stálé konference v Hradci Králové. Hlavním tématem zasedání NSK byla
příprava regionů na období 2021+. V souvislosti s přípravou Strategie rozvoje KHK 2021+ probíhají
analytické práce, které poukáží na územní disparity v rámci Královéhradeckého kraje. Závěry z analýz
a disparity budou interpretovány a přehledně znázorněny v „tematickém atlase“. Přítomní byli dále
seznámeni s výsledky mapování zájmu o chytrá řešení v obcích, které proběhlo v květnu 2017 a
zúčastnilo se jej více jak 60 respondentů. Následoval průzkum firem, které poskytují poptávaná
chytrá řešení.
Zita Kučerová pozvala přítomné na pilotní workshop k chytrým řešením nesoucí název Smart řešení
v dopravě (17. říjen 2017 od 13:00 hodin na KÚ KHK). Centrum rozvoje a inovací CIRI rovněž chystá
webový portál Chytrý region zaměřený na smart řešení pro rozvoj regionu, měst a obcí, na sběr
projektových záměrů a dotační rozcestník pro obce. Zita Kučerová připomenula i 4. ročník konference
Příležitosti pro region, tentokrát na téma Co nového po roce 2020? (11. říjen 2017 od 9:30 hodin
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v Hotelu Tereziánský Dvůr, Hradec Králové). Po konferenci bude v odpoledních hodinách jednat RSK
KHK.
Ing. Ladislav Mlejnek, zástupce sekretariátu RSK, informoval o poslední aktualizaci Regionálního
akčního plánu KHK (RAP), která vycházela z podnětů zjištěných během mapování potřeb a bariér
čerpání dotací a tzv. bílých míst. Obce nejvíce potřebují a poptávají dotační tituly na místní
komunikace a chodníky a kanalizace včetně ČOV. Zároveň se schvalováním aktualizace RAP formou
per-rollam byla RSK KHK schválena aktualizace Seznamu silnic financovatelných z IROP 1.1 (3 nové
projekty). Oba soubory jsou dostupné na www.cirihk.cz/regionalni-akcni-plan. Ladislav Mlejnek se
dále zmínil o vývoji v oblasti dotací a aktuálním stavu čerpání prostředků EU v KHK.
Mgr. Petr Kulíšek, předseda Krajské sítě MAS, informoval o stavu místních akčních plánů vzdělávání
(MAP) v kraji. V současnosti probíhá sběr informací z jednotlivých MAP, u kterých by mělo dojít ke
změnám. Nová výzva k implementaci MAP bude vyhlášena 1. listopadu. V KHK se nepředpokládá, že
by došlo ke změnám v území MAP, předpokládají se pouze případné změny nositelů.
Vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Mgr. Ivana Kudrnáčová a vedoucí oddělení
krajských dotací Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., představili novou podobu krajského Programu
obnovy venkova (POV) pro rok 2018. Hlavní změny navrhované pro rok 2018 se týkají především
zpřehlednění možností financování realizace projektů pro obce (díky koncentraci do jednoho
dotačního programu) a zvýšení komfortu pro žadatele o dotaci. POV by měl být rozdělen na dva
podprogramy a to 18POV01 a 18POV02. Účelem dotačního programu 18POV01 je podpořit obce KHK
s méně než 3 tis. obyvateli (alokace 50. mil. Kč), dotační program 18POV02 by měl podpořit obce KHK
s 3 tis. obyvateli a více, které mají místní části venkovského charakteru s méně než 3 tis. obyvateli
(alokace 20 mil. Kč). S touto variantou vyslovil souhlas i Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Zastupitelstva KHK. POV je víceúčelový a bude sloužit na podporu obnovy a údržby venkovské
zástavby a občanské vybavenosti, na komplexní úpravu veřejných prostranství a místních komunikací
atd. Ušetřených 14 mil. Kč z letošního POV poputuje zpět do nového programu pro rok 2018. Je
připraven i nový způsob postupu hodnocení projektů zohledňující víceúčelovost dotačního programu.
V diskuzi padly námitky ke způsobu, jakým byl dotační program projednáván s regionálními partnery
a zástupci obcí. Finální podoba POV bude schvalována na říjnovém zasedání Zastupitelstva KHK. V
průběhu listopadu bude probíhat osvěta v regionech. Zástupci z řad měst pochválili za navrhovanou
úpravu dotačních titulů a úvahy o samostatném dotačním programu pro místní části obcí. Dříve měly
obce za místní části pouze lepší bodové ohodnocení. Hlavním důvodem zamítnutí paušálního
rozdělování dle počtu obyvatel je, že by byly razantně znevýhodněny malé obce. Menší obce nyní
mohou získat na své projekty až 1,5 mil. Kč. Zároveň je to v souladu s Programem rozvoje kraje.
Paušální rozdělování se nechystá z důvodu, že POV by neměl suplovat rozpočtové určení daní. Padl i
dotaz nad velkým bodovým hodnocením (0–10 bodů) na kritérium „přínos projektu pro region“. Dle
námitek nejsou hodnotitelé schopni toto kritérium objektivně zhodnotit.
V diskuzi padl ještě dotaz, jak to bude v roce 2018 s podporou svazků obcí. Dle ORR zůstane podpora
stejná jako dosud, řeší se pouze alokace. Dle zástupců obcí by krajská podpora svazků měla být větší.
Diskutuje se však nad tím, jaké výstupy a služby kraj od svazků očekává. Starostové nejsou
v současnosti o podpoře a fungování svazků jednotní. Problémem jsou rozdílné účely existence
svazků obcí (rozvoj regionu, plynofikace apod.).
Jana Kuthanová, místopředsedkyně Krajské sítě MAS, představila v další prezentaci situaci okolo
MAS. Poukázala na fakt, že v celé ČR není prozatím schváleno 32 strategií CLLD. V KHK se tento
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problém týká 3 strategií. Vzhledem k tomu, že 3. výzva již skončila, může se stát, že pokud nebudou
schváleny strategie podané do 3. výzvy, nebudou tak implementovány a nebudou skrz dotčené MAS
rozdělovány finanční prostředky. Dle informací z MMR 4. výzva vyhlášena nebude. Většina MAS se
schválenými strategiemi CLLD vyhlašovala první výzvy z OPZ. Rovněž bylo Janou Kuthanovou
zmíněno, že NS MAS a KS MAS spolupracují na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+. Zita Kučerová
zdůraznila, že na úrovni venkova chybí jednotný hlas jasně identifikovatelných problémů. V analýze
SRR 2021+ se musí hovořit o potřebách venkova celého kraje, ne jednotlivých MAS. Pavel Louda
vzpomněl původní systém podpory a fungování MAS, který byl efektivnější.
Ing. Tomáš Kořínek, územní koordinátor za hradeckou část ITI, informoval o aktivitách v oblasti ITI
Hradecko-pardubické aglomerace a vyhlašovaných výzvách (chystá se i výzva na podporu kulturního
dědictví v IROP – součástí je i PZ Pevnosti Josefov) včetně již schválených projektových
záměrů. Oznámil změny na pozicích tematických koordinátorů ve 3 PS a připomněl setkání
aglomerací ITI a zástupců ŘO konané 30. – 31. srpna v Pardubicích. Počítá se s tím, že integrované
nástroje budou fungovat i po roce 2020, ovšem se změnami.
V poslední prezentaci Ing. Michal Tureček, zástupce CzechInvestu, seznámil přítomné s aktivitami
agentury. Její zástupci postupně navštěvují všechny ORP v kraji a mapují podnikatelský potenciál na
území těchto ORP. Zjišťují například vstřícnost radnic k podpoře podnikání, analyzují strukturu
školství, nabídku a poptávku po kvalifikované pracovní síle apod.
Zita Kučerová ke konci jednání konstatovala dlouhodobý problém, kterým je nízká účast zástupců
ORP na společných jednáních, kde dochází k přenosu informací z národní a krajské úrovně pro
regionální subjekty.
Závěr:
Ing. Ladislav Mlejnek poděkoval všem účastníkům a ukončil jednání.

Přílohy:
Prezentace a další dokumenty pracovních skupin Obce a města + Venkov RSK KHK jsou dostupné na
http://www.cirihk.cz/pracovni-skupiny-obce-a-mesta-venkov.html.

Záznam vyhotovil:
Mgr. Tomáš Merta – sekretariát RSK/CIRI
V Hradci Králové, dne 25. 9. 2017
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