
 
 

  

Zápis 25. zasedání Regionální stálé konference  

pro území Jihomoravského kraje 

 (RSK JMK) s připomínkami 
 

Forma zasedání: prezenční zasedání  

Termín jednání:   25. února 2022, čas 9:00 – 11:30 hod.  

Přítomni: prezenční listina přihlášených členů RSK JMK, z 24 členů RSK JMK bylo 

přítomno: 

• celkem 11 členů a 5 náhradníků RSK JMK s právem hlasování  

• 7 stálých hostů,  6 hostů a 6 pracovníků sekretariátu RSK JMK. 

 

OBSAH 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Personální složení v RSK JMK a PS RSK JMK, výsledky jednání pracovních skupin RSK 
JMK, schválení nositelů MAP III  

 

3. Schválení části Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+, vyhodnocení 
Regionálního akčního plánu pro území JMK, 6. Výroční zpráva RSK JMK za rok 2021 

 

4. MMR ČR – připravované výzvy IROP 2021-2027, Informační systém projektových 
záměrů, téma chytrý region, město a obec, novinky v oblasti regionální politiky 

 

5. MPO ČR – připravované výzvy Národního plánu obnovy ČR 
 

6. Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ 
(ISR BMO), aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje 
(SCLLD) 

 

7. Různé a diskuze 
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Bod č. 1 
Zahájení, schválení programu 

 

• Bod přednesl pověřený předsedou RSK JMK, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 
Lukáš Dubec.  

 
Usnesení č. 1/22/RSK 25: 
RSK JMK schvaluje program 25. zasedání RSK JMK. 

         H: 14-0-0 

 

Bod č. 2 
Personální složení v RSK JMK a PS RSK JMK, výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK, schválení 

nositelů MAP III 
 

• Bod přednesl 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Lukáš Dubec.  

Vznik nové Pracovní skupiny Brownfieldy (PS B) 

Důvodem pro vznik pracovní skupiny je sjednocení přístupů, zavedení jednotného a systémového 
postupu vedoucího k přípravě a realizaci regenerace brownfieldů v rámci území kraje, navázat na 
Národní strategii regenerací brownfieldů 2019-2024, spolupracovat s MPO, MMR, agenturou 
CzechInvest, nositeli projektů regenerace brownfieldů a zainteresovanými subjekty z území. Dalším 
důležitým posláním bude systémové projednávání a iniciace přípravy strategických projektů 
regenerace brownfieldů do připravovaných výzev finančního nástroje Národního plánu obnovy ČR 
(2020-2026), případně dalších finančních nástrojů. V souladu s čl. 4 odst. 3 Statutu RSK JMK je navržen 
RSK JMK vznik nové PS B, jako poradního a iniciačního orgánu RSK JMK. V souladu s Jednacím řádem 
RSK JMK čl. 3 odst. 5 byli osloveni v době od 19. ledna do 28. ledna 2022 per rollam členové RSK JMK 
s návrhem na hlasování o vzniku nové Pracovní skupiny „Brownfieldy“. PS B byla 14 hlasy schválena. 
Jako garant pracovní skupiny je navrhován z důvodu dlouholeté praxe a znalosti problematiky 
brownfield v území Jihomoravského kraje zástupce Regionální rozvojové agentury jižní Moravy 
Mgr. Jan Hladík. 

RSK JMK přijala následující usnesení č. 2/22/RSK 25 per rollam: 
 
 
Usnesení č. 2/22/RSK 25 
RSK JMK schvaluje vznik Pracovní skupiny Brownfieldy RSK JMK. 

 H: 14-0-0 
 

Usnesení č. 3/22/RSK 25 
RSK JMK jmenuje Mgr. Jana Hladíka, zástupce Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, garantem 
Pracovní skupiny Brownfieldy. 
                                                                                                                                                                     H: 14-0-0 
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Personální změny v Pracovní skupině/regionálním kolegiu pro cestovní ruch 

Na základě předložených nominací ze strany zástupců destinačního managementu: „DMO Moravský 
kras a okolí, z.s.“ IČO: 14093413, projednání této skutečnosti v Pracovní skupině/regionálním kolegiu 
pro cestovní ruch na únorovém jednání a s ohledem na procesní kompetence RSK JMK je navrhováno 
rozšíření členské základny o výše zmíněnou destinační organizaci. 

Vzhledem k procesním kompetencím je navrhováno RSK JMK schválit rozšíření členské základny PS CR 
v následující podobě: 

Nově zastoupená instituce: DMO Moravský kras a okolí, z.s. 

Navržený člen:  Ing. Ivo Stejskal 

Navržený náhradník za člena: Karel Kamba 

 

Usnesení č. 4/22/RSK 25: 
RSK JMK schvaluje rozšíření členské základny Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch 
(PS CR) o nově zastoupenou instituci: DMO Moravský kras a okolí, z.s., IČO: 14093413 a jmenuje Ing. Iva 
Stejskala do funkce člena PS CR a Karla Kambu do funkce jeho náhradníka v PS CR za DMO Moravský 
kras a okolí, z.s. 

H: 14-0-0 
 

Na základě doručené informace o personální změně v PS CR za instituci: statutární město Brno (SMB), 
IČO: 44992785 a vzhledem k procesním kompetencím RSK JMK je navrhováno RSK JMK schválit 
personální změnu na pozici náhradníka v členské základně PS CR. Členkou PS CR za člena statutární 
město Brno je Kristýna Černá, členka Zastupitelstva města Brna. 
 

SMB 

nově navrhovaný náhradník za člena: 
Mgr. Bc. Jakub Geisler 

stávající náhradník:  
Ing. Markéta Soukupová, MBA 

 
 
Usnesení č. 5/22/RSK 25: 
RSK JMK odvolává Ing. Markétu Soukupovou, MBA z funkce náhradníka za člena Pracovní 
skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (PS CR) za statutární město Brno (SMB), IČO: 44992785 
a jmenuje Mgr. Bc. Jakuba Geislera do funkce náhradníka za člena PS CR za SMB. 

 
H: 14-0-0 

Usnesení č. 6/22/RSK JMK 25: 
RSK JMK bere na vědomí ukončení činnosti prof. RNDr. Vojtěcha Adama, Ph.D. ve funkci náhradníka 

člena RSK JMK za Českou konferenci rektorů a bere na vědomí nominaci prof. RNDr. Miroslava 
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Doupovce, CSc., Dr.h.c. do funkce náhradníka člena RSK JMK za Českou konferenci rektorů. 

                    H: 14-0-0 

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

Název pracovní skupiny Garant pracovní 
skupiny 

Termín jednání 

Pracovní skupina zdravotnictví Mgr. Luboš Císař Nejednala 

Pracovní skupina pro vzdělávání 
a zaměstnanost 

Mgr. Hynek 
Nespěšný 

Nejednala 

Pracovní skupina/regionální kolegium 
pro cestovní ruch 

Bc. Martina Grůzová, 
MSc.  

10.2.2022  

Pracovní skupina pro dopravní 
infrastrukturu 

Ing. Rostislav 
Snovický 

2. 2. 2022 

Pracovní skupina pro životní prostředí Ing. Mojmír Pehal  Nejednala 

Pracovní skupina RIS 3 
 

Ing. Ivo Minařík, MPA 9. 12. 2021 

Pracovní skupina pro sociální oblast PhDr. Petr Horehleď Nejednala 

Pracovní jednání k přípravě projektů 
brownfield v území Jihomoravského 
kraje 

Mgr. Jan Hladík 14.01.2022 a 04.02.2022 

 

• Bod přednesla garantka PS CR Bc. Martina Grůzová, MSc., ředitelka Centrály cestovního ruchu 
Jižní Morava:  

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch (PS CR) se uskutečnila ve vidoekonferenční 
podobě dne 10.02.2022.  

Pracovní skupina jednala o následujících bodech: 

1. Organizační změny v PS CR 
2. Plánované dotační programy v oblast cestovního ruchu 
3. Informace ke Strategii cestovního ruchu 
4. Představení činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2021 a plán na rok 2022 

 

• Bod přednesl garant PS DI Ing. Rostislav Snovický:  

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu (PS DI) se uskutečnila online dne 2. 2. 2022.  

Pracovní skupina jednala o následujících bodech: 
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1. Zahájení: V rámci bodu bylo schváleno přijetí nového člena PS DI za České dráhy, a.s., p. Ing. Alana 
Butscheka. 

2. Aktualizace seznamu projektů RAP v oblasti dopravy: Z důvodu změn finančních alokací z EFRR 
a s tím souvisejícího podílu SR pro oblast silnic II. tříd v Regionálním akčním plánu pro území JMK 
a nových podmínek dle obecného nařízení EP a Rady EU 2021/1060, kdy DPH není způsobilým 
výdajem u projektů nad 5 mil. eur, došlo k aktualizaci seznamu projektů RAP JMK a tabulky finanční 
alokace v oblasti Silnic II. třídy. Pracovní skupina na základě tohoto bodu schválila aktualizaci RAP 
21+ a nový seznam projektů za oblasti Silnic II. třídy.  

3. Různé 
 

• Bod přednesl pan Dr. David Uhlíř:  

Pracovní skupina pro RIS 3 se uskutečnila dne 9. 12. 2021.  

Pracovní skupina jednala o následujících bodech: 

1. Projednání nových projektů do Akčního plánu RIS 2021 – 2027: došlo ke schválení šesti nových 
projektů, které byly navrženy Koordinační skupinou RIS: FabHouse, FabLab University, Start 
Your Business, ProBiovet, ESA BIC 2, Velevet Innovation Meet upy. 

2. Vyřazení projektu Přírodovědné stelárium z akčního plánu RIS JMK: Z důvodu neposunutí 
projektu do fáze realizace a nedostatku finančních prostředků bylo schváleno vyřazení 
projektu z akčního plánu RIS JMK. 

3. Projednání aktualizace Akčního plánu RIS: Tabulka Akčního plánu RIS nabyla nový sloupec se 
stručným popisem aktuálního stavu připravenosti. 

4. Různé: V rámci bodu byla stejně jako na předchozím jednání projednána problematika 
externalit. Bod bude zařazen do následujícího jednání PS RIS 3. 

 

• Bod přednesl ředitel CzechInvestu Ing. Vít Čermák a pan pověřený ředitel RRA JM Mgr. Libor 
Opluštil: 

Pracovní jednání k přípravě projektů brownfield v území Jihomoravského kraje se konalo dne 4. 
února 2022 on-line. 
 
Pracovní skupina jednala o těchto bodech:  
 
    1.  Projekty brownfieldů v JMK 
    2.  Kritéria pro výběr projektů 
    3.  Postup při přípravě projektů s potencionálními žadateli 
 
Zápisy z jednání pracovních skupin RSK JMK jsou dostupné na www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK 
JMK. 

9:10 hod. přišel pan Ing. Michal Štefl, víceprezident Krajské hospodářské komory jižní Moravy.                                                                                

 

http://www.rskjmk.cz/
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Usnesení č. 7/22/RSK 25: 
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK. 

              H: 15-0-0 

 

• Bod přednesl Vojtěch Kasina, pracovník odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK. 
 

Schválení nositelů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP III): 

V souvislosti s programovým obdobím 2021-2027 a vyhlášenou výzvou: Akční plánování v území 
s aktivitou: Místní akční plány rozvoje vzdělávání III (dále jen „MAP III“) vyplývá povinnost schválit 
v RSK JMK rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování jednotlivých MAP III včetně 
oprávněných žadatelů. Na základě doložené dohody v území v požadované formě schválila RSK JMK 
doposud vymezení území dopadu včetně oprávněných žadatelů v 18 ORP. V rámci měsíce ledna 
a února 2022 byla žadateli – městem Židlochovice, MAS Moravský kras, z.s. a MAS Mikulovsko o.p.s. – 
předložena potvrzení o dohodách v území v rámci ORP Židlochovice, ORP Blansko a ORP Mikulov. 
S ohledem na výše uvedené je proto navrhováno přijmout usnesení schvalující jako oprávněné 
žadatele v ORP Židlochovice – Město Židlochovice, v ORP Blansko – MAS Moravský kras, z.s. a v ORP 
Mikulov – MAS Mikulovsko o.p.s. 

Usnesení č. 8/22/RSK 25:  
RSK JMK schvaluje jako oprávněné žadatele pro zpracování Místních akčních plánů rozvoje 
vzdělávání III (MAP III), dle postupů a výjimek MAP III v území ORP Židlochovice – město Židlochovice, 
v území ORP Blansko – MAS Moravský kras, z.s. a v území ORP Mikulov – MAS Mikulovsko o.p.s. 

H: 15-0-0 

Bod č. 3 
Schválení části Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+, vyhodnocení Regionálního 

akčního plánu pro území JMK, 6. Výroční zpráva RSK JMK za rok 2021 
 

• Bod přednesl Pavel Fišer, pracovník odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK. 
 
 
Schválení části Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+ 

Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2021+ (dále jen „RAP JMK 2021+“) je nástrojem 
přispívajícím k realizaci územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, podílí se na naplňování 
intervencí EU s územní dimenzí a přímo na rozvoji území kraje. Prostřednictvím RAP JMK 2021+ dojde 
k přípravě projektů a následnému čerpání finanční podpory na jejich realizaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP2“) ve 4 tématech: 
 

• Střední školství, 

• Silnice II. třídy,  

• Deinstitucionalizace sociálních služeb, 

• Zdravotnická záchranná služba. 
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Finanční alokace pro území Jihomoravského kraje (přechodový region) na základě schválených klíčů 
(1€/26 Kč)  

Aktivity RAP JMK 2021+ Evropský fonf regionálního 
rozvoje (EFRR) v Kč 

EFRR + SR v Kč 

Střední školství   320 278 746,37    411 786 959,62  

Silnice II. třídy       619 727 039,32        752 525 690,61  

Deinstitucionalizace sociálních 
služeb 321 300 000,00 390 150 000,00 

Zdravotnická záchranná služba       146 583 273,91    177 993 975,46  

 
Mezikrajské srovnání alokace na jednotlivé kraje na základě schválených klíčů je uvedeno v příloze č. 1. 
Proti schválenému seznamu projektů silnic II. třídy došlo ke snížení podílu z EFRR a s tím souvisí 
přeschválení. RSK JMK je k projednání a ke schválení nový seznam 11 projektů do výše 130 % alokace 
z IROP2 a 8 náhradních projektů projektů silnic II. třídy, které tvoří přílohu č. 2. 
 
Finanční alokace pro silnice II. třídy (1€/26 Kč) 

Název zdroje financování Výše v € Výše v Kč 

ERDF (70%) 23 835 655,36 619 727 039,32 

státní rozpočet (15%)       5 107 640,43  132 798 651,29 

ERDF+SR (85%) 28 943 295,79 752 525 690,61 

rozpočet JMK (15%)       5 107 640,43  132 798 651,29 

Celkem zdroje financování 

(100%) 
    34 050 936,22  885 324 341,90 

130% alokace      44 266 217,09  1 150 921 644,47 

 
Pavel Fišer upozornil na změnu ve schvalování RAP JMK v následujícím období z důvodu  přepočtu eur 
na Kč, kdy dojde ke snížení ze 1€/26 Kč na 1€/24,50 Kč, současně došlo ke snížení celkové alokace EFRR 
u středního školství, proto bude nutné s ohledem na tyto změny u RAP JMK 2021+ přeschválit seznam 
projektů. 
 
Usnesení č. 9/22/RSK 25: 
RSK JMK bere na vědomí úpravu Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+ za tematickou 
oblast Silnice II. třídy, včetně odpovídajícího seznamu projektů. 
                    H: 15-0-0 
 
Vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok 2021 
V průběhu měsíců ledna a února proběhlo vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území 
Jihomoravského kraje za rok 2021. Součástí dokumentu je analýza využití finančních prostředků z ESIF 
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a jejich územního rozložení v rámci kraje, analýza naplňování aktivit RAP, analýza poskytnutých dotací 
z dotačních programů kraje a přehled největších realizovaných projektů v území kraje v roce 2021. 
Vyhodnocení RAP JMK za rok 2021 je přílohou č. 3 tohoto materiálu. 
 
Na dotaz k přepočtu na 130 % alokace, seznamu projektů u jednotlivých tematických oblast, zda se 
budou muset přepočítávat a zda budou projekty soutěžit, bylo vysvětleno, že se jednotlivé tematické 
oblasti  (střední školy, silnice II. tř., ZZS) budou muset přepočítat. Byl vysvětlen postup výběru projektů 
na základě stanovených kritérií v rámci pracovní skupiny. Po vyhlášení výzev lze seznam projektů 
schvalovat v intervalu jednou za 6 měsíců. Důležitou informací ze strany CRR je posouzení přijatých 
projektů v době vyhlášení výzvy, kdy bude kontrolováno, že je projekt zařazený do databáze RAP JMK 
a porovnání celkových uznatelných nákladů, které jsou uvedené v RAP JMK jako nepřekročitelné.  
 
 
Usnesení č. 10/22/RSK 25: 
RSK JMK schvaluje vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021.  

        
                                                                                                                                                       H: 15-0-0 

6. Výroční zpráva RSK JMK za rok 2021 
Sekretariát RSK JMK zpracoval v pořadí 6. Výroční zprávu o činnosti RSK JMK za rok 2021. Obsahem je 
hodnocení činnosti RSK JMK, pracovních skupin, komunikace se zainteresovanými subjekty, dobrá 
praxe, plán činnosti na rok 2021 a rizika. Výroční zpráva o činnosti RSK JMK za rok 2021 je přílohou č. 4 
tohoto materiálu. 
 
Usnesení č. 11/22/RSK 25: 
RSK JMK schvaluje 6. Výroční zprávu o činnosti RSK JMK za rok 2021.  
                                                                                                                                                                     H: 15-0-0 

 
V 10:00 hod. přišel RNDr. Josef Pitner, Ph.D., ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR.  

 
 

Bod č. 4 
MMR ČR – připravované výzvy IROP 2021-2027, Informační systém projektových záměrů, téma 

chytrý region, město a obec, novinky v oblasti regionální politiky 
 

• Bod přednesla ředitelka odboru regionální politiky Dr. Ing. Marie Zezůlková, ředitelka odboru 
řízení a koordinace fondů EU a Mgr. Kateřina Neveselá a ředitel územního odboru IROP pro 
JMK Mgr. Ljubomir Džingozov.  

 
Paní ředitelka Dr. Ing. Zezůlková představila postup v rámci tvorby regionálních akčních plánu (vznik 
metodiky), vyhodnocení akčního plánu SRR 2021-2022 za rok 2021, harmonogram setkání  pracovních 
skupin k AP SRR a probíraná témata, Národní plán obnovy (NPO – komponenty s vazbou na činnosti 
MMR, Informační systém projektových záměrů (ISPZ) – postup do dalších let (motivace pro využívání 
software), seznámila přítomné s řešeními MMR v oblasti Smart City, vznik nové webové stránky územní 
dimenze, vyhlášení dalšího ročníku Vesnice roku 2022 (nově v gesci odboru regionální politiky, příjem 
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přihlášek probíhá do 29. dubna 2022). Také paní ředitelka zdůraznila, že vznik PS Brownfieldy je 
dobrým nástrojem k výběru projektů do jednotlivých připravovaných výzev a aktualizaci databáze 
brownfieldů v Jihomoravském kraji. Také je třeba překládat do výzev projekty, které mají stavební 
povolení, protože harmogram výzev brownfieldů je napjatý, spolupráce s CzechInvestem je nesmírně 
důležitá, proto jsou CzechInvest a Regionální rozvojová agentura členy PS Brownfieldy.  
 
Dále slovo převzala ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Mgr. Kateřina Neveselá, 
prezentovala témata o přípravě CZ PRES v oblasti politiky soudržnosti, jako hlavní témata jsou Českého 
předsednictví v Radě EU (uprchlická politika, soběštačnost Evropy v rámci nerostných surovin 
a energetiky atd.).  
 
Jaká bude role MMR v rámci CZ PRES? 

• Chairman – facilitátor, mediátor debat a diskuzí 

• Neprezentuje své vlastní pozice a názory – je neutrální! 

• Zastupuje Radu EU na jednání s EK či EP 

• MMR zastupuje jediný „kohezní stát“ v rámci TRIA a řídí diskuzi k prioritě ČR a stejně tak jedné 
z priorit TRIA (FR-ČR-SWE) 

• MMR do CZ PRES zapojuje hospodářské, územní a sociální partnery a pomáhá s propagací 
regionů  

 
Co znamená CZ PRES pro ČR a jaké možnosti nabízí:  
Půlroční předsednictví Radě EU a z toho plynoucí: 

• Možnost ovlivnit směr/ budoucích nebo podobu stávajících priorit – určuje priority 

• Možnost propagace ČR a jejich regionů 

• Posílení partnerství na různých úrovních (EK, EP, ČS, národní) 

• Zlepšení image ČR a státní správy 
 
Díky předsednictví budou propagovány vybrané regiony ČR. Hlavním cílem CZ PRES v této oblasti je 
zdůraznit význam politiky soudržnosti a otevřít debatu o její podobě po roce 2028 (tj. jaká je její pozice 
v kontextu nově vznikajících nástrojů, připomenout její smysl a cíl tak, jak je definována ve Smlouvě 
o fungování EU, ale také ukázat, že i ona byť je to dlouhodobá politika, svázaná množstvím pravidel 
dokáže velmi flexibilně reagovat na neočekávané situace a řešení celospolečenských trendů). 
 

Ing. Džingozov doplnil informace k financování z IROPu, nabídl konzultace k IROPu a pozval účastníky 
na Konzultační seminář pro potencionální žadatele do programu IROP 2021-2027“ konaný dne 
2. března 2022 v sídle Krajského úřadu JMK.  

Prezentace MMR je přílohou č. 5 tohoto zápisu.  
Pan náměstek Lukáš Dubec opustil 25. zasedání RSK JMK v 10:00, vedení zasedání převzal Ing. Ivo 
Minařík, MPA, vedoucí odboru regionální rozvoje, který jako náhradník člena má hlasovací právo. 
 
Usnesení č. 12/22/RSK 25: 
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj.  

     H: 16-0-0 
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Bod č. 5 
MPO ČR – připravované výzvy Národního plánu obnovy ČR 

 
• Bod přednesla paní Mgr. Bc. Jana Nečasová, vrchní ministerský rada oddělení metodické 

podpory Národního plánu obnovy (NPO), odboru koordinace NPO.  
 

Mgr. Bc. Jana Nečasová představila pilíře, počet předpokládaných výzev vyhlášených letos, konkrétní 
výzvy poskytované MPO ČR, podmínky pro financování z připravovaných výzev.  
Z RRF bude vyplaceno prostřednictvím NPO ČR 179 mld. Kč a ze státního rozpočtu 12 mld. Kč. V rámci 
NPO ČR má být splněno 244 milníků. Samotné projekty musím být zrealizovány do 2. Q 2026. 

Dále byly prezentovány Výzvy NPO:  

1) Výstavba vysokorychlostního připojení k internetu – žadatelé mohou být i obce  
2) Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – alokace je pouze 2 mld. Kč, lze alokaci navýšit na 

4 mld. Kč  
3) Cirkulární řešení v podnicích 
4) Úspory vody v podnicích 
5) Elektromobilita pro podnikatele - auto na elektřinu, H2, lze nakoupit pouze s vlastními 

finančními zdroji, ne na leasing 

Také byly obecně prezentovány výzvy MZE, MK, MŠMT, MD, MPSV a MŽP. Dotaz vznesl pan Fišer 
ohledně plánu výzev z NPO. Odpověď: Výbor NPO ČR bude zasedat v třetím týdnu měsíci března 
2022, poté budou vyhlášeny konktetní termíny.  

Prezentace MPO je přílohou č. 6 tohoto zápisu.  

Usnesení č. 13/22/RSK 25: 
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

         H: 16-0-0 
 
Zařazení bodu v rámci diskuse k NPO: 
 

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

Kreativní hub KUMST, který JIC provozuje od roku 2021, má v této chvíli 90 % obsazenost a za svou 
krátkou existenci zaujímá důležitou roli na poli rozvoje kreativních průmyslů nejen v našem regionu, 
ale stal se průkopníkem pro Českou republiku. Pro KUMST bychom chtěli zajistit jeho rozvoj 
a udržitelnost do budoucna. Proto se zajímáme o nastavení připravované výzvy k předkládání žádostí 
o poskytnutí dotace v rámci iniciativy „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center“, 
Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru Národního plánu obnovy, kterou bude 
administrovat Ministerstvo kultury. K obsahu této připravované výzvy chceme uplatnit připomínky, 
které se týkají nemožnosti kombinace EU zdrojů, neuznatelných výdajů (nákup nemovitostí subjektům 
veřejného sektoru, provozních výdajů, mzdových prostředků a výdajů na zajištění stanovisek 
a posudků, zpracování projektové dokumentace. Dále posunutí termínu ukončení výzvy z 15.5.2022 do 
31. 1.2023 (důvodem je příprava velkého množství příloh, rozhodovacích procesech úřadů apod.). 
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Usnesení č. 14/22/RSK 25: 
RSK JMK se obrací na Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury s připomínkami 
k doplnění připravované výzvy ke Komponentě 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru Národního 
plánu obnovy v těchto parametrech: 

• umožnit využití zdrojů z ostatních programů spolufinancovaných z EU, 

• do uznatelných výdajů zařadit - nákup nemovitostí subjektům veřejného sektoru, provozní 
výdaje, mzdové prostředky a výdaje na zajištění stanovisek a posudků, zpracování projektové 
dokumentace, 

• posunout termín ukončení výzvy z 15.5.2022 do 31. 1. 2023. 

H: 16-0-0 
 
Ing. Štefl vznesl dotaz, jestli v NPO některá komponenta cílí na snížení dopadů pandemické krize do 
cestovní ruchu České republiky. Odpověď Mgr. Bc. Jany Nečasové: zatím není možné, NPO byl jako 
balíček nástrojů schválen a podepsán Vládou ČR, dokument a alokace financí jednotlivých komponent 
a ani obsah NPO se nezmění. Odpověď za MMR: k navýšení dotací do cestovního ruchu nelze 
přistoupit, jsme na konci programového období. 
 
Mgr. Bc. Jana Nečasová krátce reagovala na dotazy k doplnění připravované výzvy ke Komponentě 4.5 
Rozvoj kulturního a kreativního sektoru Národního plánu obnovy: 
 

• ano, je možné využít zdroje z ostatních programů spolufinancovaných z EU k financování. Bylo 
dohodnuto, že RSK JMK vznese písemně dotaz na MPO. 

• do uznatelných výdajů nelze zařadit technickou pomoc. Možnost zařazení nákupu budovy pro 
další využití do uznatelných výdajů odpoví je na dotaz na Ministerstvo kultury. 

• možnost termínového posunutí výzvy je na dotaz na Ministerstvo kultury.  

 
Bod č. 6 

Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO), aktuální 
informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD) 

 

• Bod přednesl Ing. Zdeněk Dvořák, zástupce oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce 
MMB. 

 
Statutární město Brno ve spolupráci s obcemi (184), Jihomoravským krajem a dalšími zainteresovanými 
partnery v rámci nově vymezené Brněnské metropolitní oblasti a přípravy na programové období EU 
2021-2027 zpracovalo strategický dokument ISR BMO 2021+, který řeší témata s metropolitním 
rozměrem, a to bez ohledu na zdroje financování. Webová stránka zde: https://metropolitni.brno.cz/.  
 
Ing. Zdeněk Dvořák, zástupce oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce seznámil členy, hosty a stálé 
hosty RSK JMK s alokací ITI ve strategii 2014-2020, dále srovnal strategii BMO 2014-2020 se strategií 
BMO 2021+. Strategie BMO 2021+ je metropolitní, minulá Strategie pouze intervenční. Ve Strategii 
BMO 2021+ se výhradně zaměřuje na podporu strategických projektů, které jsou uvedeny součástí 
strategie. Strategie BMO 2021+ umožňuje další zdroje financování a má jednotný způsob 

https://metropolitni.brno.cz/
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implementace ITI. Současné byl prezentován harmonogram tvorby Strategie BMO 2021+, aktuálně 
prochází Strategie procesem hodnocení SEA, bylo požádáno o součinnost JMK s MMB v této věci, aby 
mohl být proces co nejdříve dokončen a Strategie mohla být schválena na Zastupitelstvu města Brna 
a jednotlivými ministerstvy.  

 
Ing. Zdeněk Dvořák také všechny přítomné pozval na připravovanou Metropolitní konferenci, která se 
uskuteční dne 19. května 2022. V minulých letech se Metropolitní konference zúčastnila řada 
významných hostů, např. zástupci ministerstev ČR, města Brna, kraje a obcí.  
 
Prezentace ISR BMO 2021+ je v příloze č. 7 zápisu.  
 
Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje 
 

• Bod přednesla Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS a PRV, MAS Slavkovské bojiště. 
 
V současné době jako nástroj čerpání finančních zdrojů fondů EU pro programové období 2021-2027 
probíhá zpracování a schvalování Integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále 
jen „SCLLD“), jejichž nositelem jsou místní akční skupiny (dále jen „MAS“). V rámci Jihomoravského 
kraje působí 18 MAS, které zastřešuje Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. – 
Krajské sdružení NS MAS Jihomoravského kraje. Všechny MAS mají certifikaci (splňují podmíky kvality).  
 
Činnosti MAS:  

• Všech 18 MAS má certifikaci (splňují podmínky kvality) 

• Všech 18 MAS má schválenou Koncepční část strategie CLLD 

• Ukončeno vyhlašování výzev z IROP, OPŽP a OPZ 

• V PRV letos výzvy z tzv. přechodného období (část alokace na příští období) 

• Probíhá projednávání v území a příprava Akčních plánů pro IROP, SZP, OPŽP, OPZ, snad koncem 
roku první výzvy   

 
Mgr. Hana Tomanová dále prezentovala stav vyjednávání v jednotlivých operačních programech (IROP, 
společná zemědělská politika, OP Z+, OP ŽP, OP TP, OP TAK).  
 
Mezi další aktivity MAS v JMK patří: 

• Místní akční plány vzdělávání v ORP 

• Projekty přeshraniční spolupráce – letos se Slovenskem 

• Šablony pro školy 

• Šablony pro NNO 

• Turistické destinace 

• Klimatický plán 

• Komunitní plán sociálních služeb 

• Spolupráce s dalšími organizacemi v kraji – letos aktivity s Celostátní síť pro venkov 
(pozemkové úpravy, komunitní energetika) 

• Dotační tituly kraje - podpora podnikatelů 
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Aktivity MAS k podpoře podnikatelů z krajské dotace  
 

• V loňském roce vznik a podpora regionálních značek BRNĚNSKO originální produkt 
a SLOVÁCKO regionální produkt (vedle stávajících MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 
a ZNOJEMSKO regionální produkt) 

• Letos snad nová regionální značka MAS LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL 

• Další místní značky na Vyškovsku nebo Boskovicku 

• PODNIKNI TO! 
 
Prezentace Informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD) je v příloze č. 8 zápisu.  

 
 

Usnesení č. 15/22/RSK 25: 
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace ke zpracování ISR BMO 2021+ a SCLLD v území 
Jihomoravského kraje. 

           
      H: 16-0-0 

 
Bod č. 7 

Různé a diskuze 
 

25. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 25. února 2022 v 11:30 hod.  
 
26. zasedání RSK JMK se uskuteční v pátek dne 27. května 2022 od 9:00 hod.  
 
Podepsal:  
1. náměstek hejtmana JMK a člen RSK JMK Lukáš Dubec v. r.  
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Mezikrajské srovnání alokace na jednotlivé kraje na základě schválených klíčů 
Příloha č. 2: Regionální akční plán pro území JMK 2021+ včetně přehledu projektů silnic II. třídy 
Příloha č. 3: Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje  
                      v roce 2021 
Příloha č. 4: 6. Výroční zpráva RSK JMK za rok 2021 
Příloha č. 5: Prezentace MMR k Informačnímu systém uprojektových záměrů, tématu chytrý region, 
město a obec, novinky v oblasti regionální politiky a CZ PŘES 
Příloha č. 6: Prezentace MPO k NPO ČR – připravované výzvy 
Příloha č. 7: Prezentace ISR BMO 2021+ 
Příloha č. 8: Prezentace Informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje 
 
Přílohy zápisu jsou uloženy jsou na webové stránce www.rskjmk.cz, RSK JMK/Jednání RSK JMK/25. 
zasedání/Přílohy zápisu 25. zasedání. 
 
RSK JMK (https://rskjmk.kr-jihomoravsky.cz/folder/3739)    

http://www.rskjmk.cz/
https://rskjmk.kr-jihomoravsky.cz/folder/3739

