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 Pracovní setkání zástupců odborů regionálního rozvoje krajských úřadů se zástupci MMR 

Termín jednání: 19. ledna 2018 
Místo jednání: Moravian Science Centre Brno, p.o.,  
Křížkovského 554/12, multifunkční sál 
Účastníci jednání: viz prezenční listina 
 
Průběh jednání: 
- Jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin. Vedoucí odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje, pan Ing. Ivo 

Minařík, MPA, přivítal přítomné a představila program jednání. Dále představil ředitele Moravian Science Centre 
Brno, příspěvková organizace, pana Lukáše Richtera.  

- Pan Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských programů MMR ČR, upozornil na složitost 
řízení IROP s ohledem na přesah IROP do dalších kapitol státního rozpočtu mimo MMR ČR a dalších institucí. 
Poukázal na rozsáhlost tohoto programu – největší DP. Do budoucna se počítá s novými výzvami v oblasti 
sociálního bydlení a zateplování. Jiné výzvy již nebudou. Z oblasti „zateplování“ bude přesunuto celkem 5 mld. Kč 
do jiných resortů. Celkem 4 mld. Kč do OP ŽP a dále 1 mld. Kč do MŠMT na výzvy týkající se ZŠ – pokrytí převisu 
žádostí. V letošním roce se musí z IROP vyčerpat celkem 14 mld. Kč. Dále se pan náměstek vyslovil k CRR, kdy 
konstatoval, že koncept CRR zůstane nezměněn.  

- Pan Ing. David Koppitz, v současnosti pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce MMR ČR, upozornil na 
vnitřní nesoulad Regionální stálé konference – vázne komunikace a roste nedůvěra mezi jednotlivými úrovněmi 
veřejné správy. Zmínil nutnost podpory partnerství a nastavení regionálních vazeb. Dále hovořil o potřebě 
zaměřit se na všechna území a ne vést komunikaci pouze v Praze, tzn. umožnit regionálním a místním aktérům 
přispět k rozhodování o regionálních vazbách.  

- Paní Ing. Pavla Žáčková informovala o spolupráci MMR a MF na společném prohlášení V4+4 – kohezní politika, 
tj. míra spolufinancování, zaměření tematické koncentrace – podpis plánován začátkem února. Dále informovala 
o připravovaném dokumentu Národní koncepce realizace regionální politiky po roce 2020 – v současnosti se 
zpracovává analytická část. Dokument navazuje na Strategii regionálního rozvoje. Analytická část by měla být 
zpracována v únoru letošního roku a schválena do konce března 2018. Konečná verze návrhové části by měla být 
schválena v polovině roku 2019.  

- Dále se rozpoutala diskuze na téma vyplnění „bílých míst“. Dle náměstka pro řízení sekce evropských programů 
MMR ČR budou připraveny nové DP na vykrytí bílých míst a také navýšeny stávající tituly.  MMR ČR plánuje 
zajistit vznik Státního fondu regionálního rozvoje (dále jen Fond) pro podporu některých oblastí regionálního 
rozvoje prostřednictvím víceletého plánování a dlouhodobých dotačních programů. Představa je, že se budou 
realizovat alespoň 2 leté akční plány s navázáním na finance. Fond má vzniknout jak „odnož“ z Fondu rozvoje 
bydlení. V rámci 1. etapy vzniku Fondu je vyvíjena snaha na koncentraci finančních prostředků, tzn. není cílem za 
každou cenu vymýšlet nové dotační programy. V rámci 2. etapy (dlouhodobý legislativní proces) bude vyvíjena 
snaha o přesah Fondu mimo MMR a stáhnutí finančních prostředků i z jiných kapitol (např. MŽP, MPO, MZE). 

- Hlavním přispěvatelem k tématu Smart regions byl pan Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
a evropských projektů Libereckého kraje. Poukazoval a potenciální problémy, které by mohly vzniknout 
v případě, že by se konkrétně vymezil pojem Smart region. Primární problém vidí v tom, že pokud se bude příliš 
„škatulkovat“ a nastavovat parametry, co to vlastně Smart region je, bude velmi složité na tyto parametry 
„napasovat“ aktivity jednotlivých regionů. Udal by se spíše cestou sdílení informací mezi regiony, výměnu 
zkušeností bez honby za splněním parametrů.  

- Oblast Koheze – pan Ing. David Koppitz zdůraznil nutnost nastavení komunikační linky MMR → kraje → obce. Je 
třeba intenzivně řídit kohezní politiku prostřednictvím politické linky a také úřednické linky. Kraje by měly 
vystupovat jednotně. Mít osobu, která za ně bude (na úřednické úrovni) vystupovat a prezentovat jejich názor. 
Názor krajů by měl být jednotný a zaštítěný například Asociací krajů ČR.  

- Jednání bylo ukončeno ve 12:15 hodin. 
 

Zapsala: Ing. Denisa Jirků 


