
 
 

 Zápis 

z 12. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje  

 

Termín jednání:   23. června 2017, čas 9:00 – 10:10 
Místo jednání:          Krajský úřad Jihomoravského kraje, jednací místnost č. 240 
Přítomni:  viz prezenční listina členů RSK JMK, z 23 členů RSK JMK bylo 

přítomno celkem 10 členů, 13 náhradníků, 3 stálí hosté, 5 hostů 
a 4 pracovníci sekretariátu RSK JMK. 

 

Program zasedání:  

 

1. Zahájení, schválení programu, personální složení RSK JMK 
2. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, cestovní ruch, vzdělávání 

a zaměstnanost, sociální oblast, dopravní infrastruktura, RIS 3) 
3. MMR – informace k realizaci programovacího období 2014–2020 
4. Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR 

BMO)  
5. Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje 
6. Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 
7. Různé  
8. Diskuse a závěr 

 

Bod č. 1 

Zahájení, schválení programu, personální složení RSK JMK 

 

Bod přednesl předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. 

 
Usnesení č. 1 /17/RSK 12: 
RSK JMK schvaluje program 12. zasedání RSK JMK.  

         H: 21-0-0 

Změna stálého hosta 
Novým stálým hostem za Magistrát města Brna byl namísto Dr. Ing. Marie Zezůlkové nominován Ing. 
Petr Šašinka. 
 
 
Usnesení č. 2 /17/RSK 12: 
Předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek jmenuje Ing. Petra Šašinku stálým hostem za Magistrát 
města Brna.  

         H: 21-0-0 
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Bod č. 2 
Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání 

a zaměstnanost, sociální oblast, RIS 3, cestovní ruch, dopravní infrastruktura)  

Informace o činnosti pracovních skupin přednesou garanti pracovních skupin, případně jimi pověřené 
osoby: 

Název pracovní skupiny Garant pracovní skupiny Termín jednání 

Pracovní skupina pro životní prostředí Ing. František Havíř 
 

22. 5. 2017 

Pracovní skupina pro vzdělávání a 
zaměstnanost 

JUDr. Hana Poláková 26. 5. 2017 

Pracovní skupina pro sociální oblast Mgr. Martin Petřík 5. 6. 2017 

Pracovní skupina RIS 3 Ing. Ivo Minařík, MPA 5. 6. 2017 

Pracovní skupina/regionální kolegium pro 
cestovní ruch 

Mgr. Zuzana Vojtová 12. 6. 2017 

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu Ing. Rostislav Snovický nejednala 

 

Bod přednesl vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Havíř. 

Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP) se sešla dne 22. 5. 2017. Hlavním bodem programu 
byla nová legislativa o ochraně přírody a krajiny, zejména aktuální změny zákona o ochraně přírody 
a krajiny a stav implementace soustavy Natura 2000 v JMK.  PS ŽP dále navázala spolupráci při tvorbě 
Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018–2021 se zpracovatelem (podrobnosti viz bod 
č. 6).  

Novým náhradníkem člena PS ŽP za Úřad Regionální rady Jihovýchod byl navržen Mgr. Viktor Jaroš. 

 

Bod přednesla vedoucí odboru školství JUDr. Hana Poláková. 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VZ) se sešla dne 26. 5. 2017. Členové byli 
seznámeni s výsledky Průzkumu zaměstnanosti v JMK k 31.12.2016 (dokument ve zkrácené verzi je 
součástí přílohy č. 1, plná verze je k dispozici na: www.kr-jihomoravsky.cz/Regionální rozvoj, 
s aktuálním stavem projektu Implementace KAP a se současnou situací čerpání prostředků z fondů EU 
v oblasti regionálního školství. Představeny byly také tematicky zaměřené projekty Krajské 
hospodářské komory jižní Moravy. PS VZ taktéž navázala spolupráci při tvorbě Programu rozvoje 
Jihomoravského kraje pro roky 2018–2021 se zpracovatelem. Současně byla předána informace 
o navýšení alokace výzvy č. 33 IROP - Infrastruktura SŠ a VOŠ (SVL) o 1 mld. Kč. 

Novým členem PS VZ za Krajské sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR (KS NS MAS ČR) byl 
navržen Mgr. Jiří Hrubý a Bc. Barbora Palánová jeho náhradnicí. Novým členem PS VZ za Úřad 
Regionální rady Jihovýchod byl navržen Mgr. Viktor Jaroš, Mgr. Richard Hubl jeho náhradníkem. 

 

 

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg
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Bod přednesla vedoucí oddělení sociálních služeb JUDr. Libuše Holasová. 

Pracovní skupina pro sociální oblast (PS SO) se sešla dne 5. 6. 2017. Na programu jednání byla 
problematika veřejné služby, zejména možnosti spolupráce s ÚP ČR. Členové PS SO byli dále 
seznámeni s Programem na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob na území Brna 
a s novelami zákona o pomoci v hmotné nouzi. Představeny byly i aktuální možnosti financování 
sociálních služeb prostřednictvím místních akčních skupin. PS SO navázala spolupráci při tvorbě 
Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018–2021 se zpracovatelem. 

Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA. 

Pracovní skupina RIS 3 (PS RIS 3) se sešla dne 5. 6. 2017. Na základě projednání návrhu aktualizace 
Akčního plánu RIS JMK doporučil Řídící výbor RIS JMK/ PS pro RIS 3 Zastupitelstvu Jihomoravského 
kraje a Regionální stálé konferenci pro Jihomoravský kraj tento návrh schválit (návrh aktualizace 
Akčního plánu RIS JMK je součástí přílohy č. 2). Za účasti pracovníků MV ČR bylo projednáváno 
zaměstnávání cizinců – motivace ke studiu zajímavých studijních oborů a následná možnost uplatnění 
na trhu práce. Vznik 2 projektů – Digitárium 2.0 a SoMoPro4.  

Řídící výbor RIS JMK schválil navržené projekty a doporučil Radě a Zastupitelstvu JMK schválit 

finanční podporu projektů: 

 

 

E.č. Příjemce Adresa, IČ Účel dotace - Projekt Požadovaná 
výše dotace 
v Kč 

Navrhovaná výše 
dotace  
v Kč 

27239/2017 
Fakultní 

nemocnice           u 
sv. Anny v Brně 

Brno, 65691, 
Staré Brno, 
Pekařská, 
664/53, 

IČ:  00159816 

Příprava preklinické studie: 
Testování účinku kyseliny 

hyaluronové na reg. mozku 
po cév. moz. příhodě 

477.400 477.400 

27252/2017 
Fakultní 

nemocnice u sv. 
Anny v Brně 

Brno, 65691, 
Staré Brno, 
Pekařská, 
664/53, 

IČ:  00159816 

Budování expertízy pro 
testování biomarkerů 

umožňujících včasnou detekci 
cév. mozkových příhod 

494.160 494.160 

27275/2017 

Vysoké učení 
technické v Brně, 

CEITEC - 
Středoevropský 
technologický 

institut 

Purkyňova 
656/123,         

612 00  Brno, 
IČ:  00216305 

Podpora mezinárodní 
spolupráce v oblasti vývoje 3D 

chemického zobrazování v 
klinickém výzkumu 

347.200 347.200 

27288/2017 

Vysoké učení 
technické v Brně , 

CEITEC - 
Středoevropský 
technologický 

institut 

Purkyňova 
656/123,          

612 00  Brno, 
IČ:  00216305 

Zvýšení excelence v oblasti 
nanofotoniky a 

nanoelektroniky 
307.400 307.400 

28157/2017 

Masarykova 
univerzita, 

Přírodovědecká 
fakulta, Ústav 

chemie 

Kamenice 
753/5,                          

625 00  Brno, 
IČ: 00216224 

Preklinická progrese nových 
organických sloučenin 

s cílenou biologickou aktivitou 
500.000 500.000 

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg
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Bod přednesla zástupkyně ředitelky Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., Mgr. Ing. 
Monika Hlávková. 

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch (PS CR) se sešla dne 12. 6. 2017. Členům 
pracovní skupiny byly poskytnuty informace o průběhu certifikace DMO v JMK a o dotačním titulu na 
podporu DMO. Žádná z pěti organizací, které se o certifikaci ucházely, nesplnila podmínky pro 
udělení certifikace.  Dále byl na programu jednání Český systém kvality služeb, informace o brněnské 
noci hotelů (plánována na leden 2018), veletrhu Regiontour 2018 a plánované aktivity města Brna 
v rámci marketingového tématu „100 let Československa“. PS CR taktéž navázala spolupráci při 
tvorbě Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018–2021 se zpracovatelem. 

Novým náhradníkem člena PS CR za Asociaci průvodců ČR byla navržena Martina Zdražilová. 

Novým členem PS CR byl/a navržen/a: 

- za Jihomoravský kraj Ing. Petr Hýbler, člen Rady Jihomoravského kraje 
- za Úřad Regionální rady Jihovýchod Mgr. Viktor Jaroš, Mgr. Richard Hubl jeho náhradníkem 
- za Magistrát města Brna Ing. MgA. Barbora Podhrázská 

Členové PS CR navrhují RSK JMK vyřadit město Hodonín z členské základny PS CR z důvodu, že nebyl 
nominován nový člen, a kvůli dlouhodobé neúčasti na jednáních PS CR. 

 
Zápisy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK JMK. 
 
Usnesení č. 3/17/RSK 12: 
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK. 

           H: 21-0-0 

Usnesení č. 4 /17/RSK 12: 
RSK JMK schvaluje návrh aktualizace Akčního plánu RIS JMK, jenž je součástí přílohy č. 2. 

                                                                                                                                                                      H:21-0-0 
Usnesení č. 5 /17/RSK 12: 
RSK JMK schvaluje personální změny v rámci pracovních skupin RSK JMK: 

a) RSK JMK jmenuje náhradníkem člena Pracovní skupiny pro životní prostředí (PS ŽP) za Úřad 
Regionální rady Jihovýchod Mgr. Viktora Jaroše, 

b) RSK JMK jmenuje členem Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VZ) za Krajské 
sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR (KS NS MAS ČR) Mgr. Jiřího Hrubého 
a jmenuje Bc. Barboru Palánovou jeho náhradnicí, 

c) RSK JMK jmenuje členem Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VZ) za Úřad 
Regionální rady Jihovýchod Mgr. Viktora Jaroše a jmenuje Mgr. Richarda Hubla jeho 
náhradníkem, 

d) RSK JMK jmenuje členem Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (PS CR) za 
Jihomoravský kraj Ing. Petra Hýblera, 

e) RSK JMK jmenuje členem Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (PS CR) za 
Úřad Regionální rady Jihovýchod Mgr. Viktora Jaroše a jmenuje Mgr. Richarda Hubla jeho 
náhradníkem,  

f) RSK JMK jmenuje členem Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (PS CR) za 
Magistrát města Brna Ing. MgA. Barboru Podhrázskou, 

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg
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g) RSK JMK jmenuje náhradníkem člena Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch 
(PS CR) za Asociaci průvodců ČR Martinu Zdražilovou, 

h) RSK JMK vyřazuje město Hodonín z členské základny Pracovní skupiny/regionálního kolegia 
pro cestovní ruch. 
  

                                                                                                                                                                     H: 21-0-0 
 

Bod č. 3 
MMR – informace k realizaci programového období 2014-2020 

 

Bod přednesli zástupci MMR Ing. Jan Ulman a Ing. Lenka Houdová. 

V programovém období se 2014–2020 se MMR zabývá investováním peněz na podporu cestovního 
ruchu prostřednictvím dotačního podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu. Byla zahájena tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která bude 
připravována dva a půl roku s termínem dokončení do konce roku 2019, průběžné informace jsou 
uveřejňovány na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod. Probíhá zpracování 
pozičního dokumentu ČR k přípravě kohezní politiky na období 2021+. MMR vyhlásilo pro obce do 3 
tis. obyvatel dotační titul na podporu obnovy sportovní infrastruktury s termínem předkládání žádostí 
do 15. 8. 2017 a alokací 100 mil. Kč. 
V rámci 1. výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu bylo přijato přes 190 žádostí, z toho 
96 bylo schváleno. Dále proběhne vyhodnocení programu a zaslaných připomínek k jeho nastavení. 
V rámci implementace integrovaných strategií vznikly v rámci  MS2014+ dva nové moduly: od 20. 6. 
2017 modul na zadávání změn integrovaných strategií a od 22. 6. 2017 modul k podávání zpráv 
o plnění integrovaných strategií.  
V termínu 5. 9. 2017–6. 9. 2017 proběhne jednání Národní stálé konference v Praze. Do konce roku 
se potom uskuteční ještě další jednání NSK.  
Prezentace MMR je uvedena v příloze č. 3. 
 
Pozn.: ITI Brno - žádost je podána pouze v papírové verzi, je potřeba zpracovat i v systému. 
 
Diskuze: 
IROP je největším operačním programem, ale potýká se s nedostatkem kapacit (zejména 
personálních), kvůli kterým hrozí nedočerpání prostředků. Při realizaci projektů se cca 20 - 30 % 
přidělených prostředků nevyčerpá (např. proto, že zboží/služby se soutěží, tudíž většinou se utratí 
méně prostředků, než je plánováno). Tyto ušetřené prostředky by bylo možné dál využít v dalších 
výzvách, nikoliv však za současného nedostatku administrativních a personálních kapacit. 
Odpověď MMR: 

- V této oblasti je potřeba obrátit se na vedení řídícího orgánu (ŘO)/metodiky řídícího orgánu 
IROP.  

- Hodnocení projektů má v první fázi procesů hodnocení na starosti CRR (popř. ZS ITI) 
a následně pak ŘO IROP. 

- Nedostatek kapacit je dán jednak současnou situací na trhu (nedostatek zaměstnanců je 
téměř ve všech oblastech), ale i služebním zákonem, který prodlužuje celý proces přijímání 
nových lidí. Současná komplikovaná situace se již dá jen stěží napravit, kvůli výše uvedeným 
důvodům, ale také proto, že nové zaměstnance je třeba zacvičit. Okamžité řešení 
personálních kapacit je proto nereálné. 

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg
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Současná situace by mohla být řešena např. i tím, že by byly výzvy vyhlášeny jako výzvy průběžné. 
Odpověď MMR: 

- Průběžné výzvy jsou vyhlašovány více než v minulosti, ale nelze vyhlásit všechny výzvy jako 
průběžné. Opět se jedná o dotaz směřující na metodika řídícího orgánu IROP. 

- Tato problematika by měla být také předmětem jednání NSK. 
 
Bylo by možné pozvat na příští jednání RSK JMK metodika ŘO IROP?  

- Sekretariát RSK JMK tuto možnost projedná s MMR na dalším setkání sekretariátů RSK, které 
se uskuteční 19. 7. 2017. 
 

Jaké konkrétní kroky jsou ze strany MMR vedeny k tomu, aby došlo ke zlepšení stávající situace 
v oblasti schvalování a implementace SCLLD? 
Odpověď MMR: 

- MMR neustále pracuje na rozvoji (zjednodušování a zefektivňování) fungování systému 
MS2014+, dále se osvědčily konzultace zpracovatelů SCLLD s ŘO, díky čemuž dochází k snížení 
počtu vrácení strategií k doplnění/přepracování.  

 
Usnesení č. 6 /17/RSK 12: 
RSK JMK bere na vědomí informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj. 

         H: 21-0-0 

Bod č. 4 

Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti  

Bod byl z důvodu omluvené nepřítomnosti zástupce statutárního města Brna vypuštěn. Prezentace je 
přílohou č. 4. 
 
 

Bod č. 5 
Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje 

 
Bod přednesl místopředseda Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Mgr. Jiří 
Hrubý. 
 

Mgr. Jiří Hrubý představil řešení připomínek v rámci hodnocení Strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje (dále SCLLD), také přípravu implementační fázi (preferenční kritéria, interní postupy, 
školení MS2014+) a realizace SCLLD. V průběhu hodnocení Strategií SCLLD bylo schváleno v  ČR 100 
SCLLD. V rámci Jihomoravského kraje je schváleno 10 z 18 SCLLD. MAS Slavkovské bojiště podalo 
žádost začátkem června v 3. výzvě nově vyhlášené výzvě MMR. Dále byl Mgr. Jiřím Hrubým zmíněn 
Manifest za komunitně vedený místní rozvoj obsahující 10 základních bodů, které jsou potřebné pro 
komunitně vedený místní rozvoj v letech 2014–2020. Prezentace zástupce MAS je uvedena v příloze 
č. 5. 

Usnesení č. 7 /17/RSK 12: 

RSK JMK bere na vědomí informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje. 

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg
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H: 21-0-0 

 
Bod č. 6 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 
 

Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA. 
 
Jihomoravský kraj zadal zpracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 (dále jen 
„PRJMK 2018–2021“), zhotovitelem je společnost GaREP, spol. s r.o. Doba zpracování PRJMK 2018–
2021 je od dubna 2017 do ledna 2018. Strukturu dokumentu tvoří zhodnocení naplňování stávajících 
dokumentů regionálního rozvoje, profil kraje, SWOT analýza, názory významných aktérů, PESTLE 
analýza, územní disparity a sociálně znevýhodněné oblasti kraje, návrhová část, finanční plán PRJMK 
2018–2021 do roku 2021, implementační část – monitoring, naplňování a řízení, vytvoření a realizace 
komunikační strategie při zpracování PRJMK 2018–2021, předpoklady kraje pro Smart region 
a zpracování pozičního dokumentu kraje pro programové období kohezní politiky EU 2021–2027. Do 
procesu projednávání a připomínkování jednotlivých částí dokumentu budou zapojeny pracovní 
skupiny RSK JMK. Informace k PRJMK 2018–2021 jsou umístěny: www.kr-jihomoravsky.cz/ Regionální 
rozvoj.  

 
 
 

Usnesení č. 8 /17/RSK 12: 
RSK JMK bere na vědomí informace o Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021. 

H: 21-0-0 

 
V 10:00 hod odešel z jednání předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil 
Šimek, Ing. Ivo Minařík a Mgr. Dana Megová. Vedením RSK JMK byl pověřen Ing. Petr Vokřál, 
primátor města Brna a místopředseda RSK JMK.  
 

Bod č. 7 
Různé 

Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D.  
 

a) Informace o plnění úkolů uložených na předchozích pracovních jednáních RSK JMK  
 

 Zaslání dopisu Povodí Moravy, s. p., s žádostí o jednání o podmínkách úpravy povrchu hráze 
za účelem realizace cyklostezky podél Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou – Skalica – 
Hodonín. 

o Dne 17. 5. 2017 se uskutečnilo jednání hejtmana JMK s Povodím Moravy, s. p. 
Výsledkem jednání je záměr ustanovení nové pracovní skupiny, která se touto 
problematikou a dalšími oblastmi spolupráce JMK a Povodí Moravy bude zabývat 
prostřednictvím koordinační skupiny.  

 

 Zaslání dopisu MMR na základě požadavku Krajské sítě NS MAS ve věci implementace 
Integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje místními akčními skupinami 
v Jihomoravském kraji. 

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg
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o Celý text odpovědi je i s původním dopisem uveden v příloze č. 6. 

 Zaslání dopisu řídícímu orgánu Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP): 
o žádost, aby v rámci připravovaných výzev zaměřených na podporu vytápění byly na 

prvním místě podporovány plynové kotle, tepelná čerpadla a využití solární energie 
a až na druhém místě spalování biomasy; 

 odpověď nebyla obdržena 
o žádost, aby v rámci připravovaných výzev zaměřených na podporu výstavby 

a rekonstrukce kanalizačních soustav dotoval všechny kanalizační soustavy od 300 EO 
pouze za podmínky instalace III. stupně čistění při zpřísnění norem vypouštěného 
P na 2 mg/l u ČOV do 5 000 EO a 1 mg/l u ČOV nad 5 000 EO, krátkodobě pak do 
5 mg/l; 

 odpověď nebyla obdržena 
o žádost o zvážení možnosti operačního programu došlo k navýšení alokace prostředků 

o 6 % (tedy celkově na 10 %) pro Jihomoravský kraj s cílem zajištění financování 
Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji; 

 žádost o navýšení alokace již byla jednou zamítnuta, z tohoto důvodu nebyla 
žádost odeslána 

 
  

Usnesení č. 9 /17/RSK 12: 
RSK JMK bere na vědomí informace o plnění úkolů uložených na předchozích jednání RSK JMK. 

H: 21-0-0 

 

b) Informace o aktualizaci Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR pro 
území Jihomoravského kraje (RAP) 

 

 V měsících květnu a červnu 2017 probíhá aktualizace projektových záměrů v databázi 
projektů, na jejímž základě bude aktualizován RAP. Databáze obsahuje cca 1000 
projektových záměrů a obsahuje projekty financovatelné z EU fondů i projekty z hlediska 
EU fondů nefinancovatelné. Aktualizaci databáze pro Jihomoravský kraj zajišťuje 
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy v rámci smlouvy o závazku veřejné služby. 
Následně, tj. v červenci 2017, bude provedena aktualizace vlastního dokumentu RAP – 
jeho textové a tabulkové části. V září 2017 bude aktualizovaný RAP předložen RSK JMK ke 
schválení. 

 
 
Usnesení č. 10 /17/RSK 12: 
RSK JMK bere na vědomí informace o aktualizaci Regionálního akčního plánu Strategie regionálního 
rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje. 

H: 21-0-0 

 
c) Informace o zasedání Národní stálé konferenci (NSK) 
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 Ve dnech 22. a 23. března 2017 se v Praze uskutečnilo 6. zasedání Národní stálé konference. 
Zápis se souborem usnesení a přílohy jsou dostupné na webu www.uzemnidimenze.cz/ 
Dokumenty.  

 
 

Usnesení č. 11 /17/RSK 12: 
RSK JMK bere na vědomí informace o zveřejnění zápisu z 6. zasedání Národní stálé konference. 

H: 21-0-0 

 
 

Bod č. 8 
Diskuse a závěr 

 

Bod přednesl primátor města Brna Ing. Petr Vokřál. 
 
Příští jednání RSK JMK proběhne v pátek 22. září 2017. 
 
JUDr. Vladimír Gašpar, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy:  
Dne 14. 6. byl vyhlášen Fond malých projektů  Rakousko - Česká republika. Semináře k programu již 
proběhly v Břeclavi a Znojmě. Dále se uskuteční dne 29. 6. 2017 v Hodoníně a 30. 6. 2017 v Brně. 
Uzávěrka podání žádostí v prvním kole je 18. 9. 2017, do 31. 10. bude známé hodnocení. Uzávěrka 
podání žádostí v druhém kole je stanovena na 6. 12. 2017, informace o tom, které projekty byly 
schváleny, budou k dispozici 20. 12. 2017 
  
     
Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016 (zkrácená verze) 
Příloha č. 2: Návrh aktualizace Akčního plánu RIS JMK 
Příloha č. 3: PP prezentace Ministerstva pro místní rozvoj 
Příloha č. 4: PP prezentace k Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 
Příloha č. 5: PP prezentace MAS v území Jihomoravského kraje 
Příloha č. 6: Dopis adresovaný MMR ohledně implementace SCLLD a odpověď MMR 
  

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg
http://www.uzemnidimenze.cz/

