
 

 

 

Zápis 26. zasedání Regionální stálé konference  

pro území Jihomoravského kraje 

 (RSK JMK) s připomínkou  
 

Forma zasedání: prezenční zasedání  

Termín jednání:   27. května 2022, čas 9:00 – 11:10 hod.  

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

přítomno: 

• celkem 12 členů a 3 náhradníci RSK JMK s právem hlasování  

• 5 stálých hostů, 5 hostů a 5 pracovníků sekretariátu RSK JMK. 

 

OBSAH 

1.  Zahájení, schválení programu 

2.  Personální složení v RSK JMK, výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK, schválení 
nového Statutu a Jednacího řádu RSK JMK  
 

3.  Činnosti zajišťované Jihomoravským krajem v souvislosti s ukrajinskou uprchlickou krizí 
 

4.  Projednání Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021, Případová studie 
Hospodářsky a sociálně ohrožených území SO ORP Kyjov  
 

5.  MMR ČR – připravované výzvy IROP 2021+, novinky v oblasti regionální politiky 
 

6.  Integrovaná 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 hejtman a předseda RSK JMK pan Mgr. Jan Grolich.  
 

Usnesení č. 1/22/RSK 26: 
RSK JMK schvaluje program 26. zasedání RSK JMK. 

        H: 14-0-0 

 

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

Statutu a Jednacího řádu RSK JMK 
 

• Bod přednesl hejtman a předseda RSK JMK Mgr. Jan Grolich.  

 
Na zasedání přišel pan Mgr. Libor Beránek, zástupce SMOČR, starosta obce Sokolnice.  
 
Změna názvu instituce, která je stálým hostem RSK JMK  
 
Stálý host RSK JMK Sdružení obcí a měst jižní Moravy změnil název na Euroregion Pomoraví. Valná 
hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy tuto změnu schválila na svém zasedání dne 
23. listopadu 2021, a to s účinností od 1. ledna 2022. Tato změna je již zapsána v obchodním rejstříku. 
Ke dni 31. března 2022 byly přijaty nové stanovy Euroregionu Pomoraví a změněna jeho právní forma 
na spolek, z tohoto důvodu je nově název instituce Euroregion Pomoraví, spolek. 
 
Předseda Správní rady Euroregionu Pomoraví, spolku se obrátil na předsedu RSK JMK a hejtmana JMK 
Mgr. Jana Grolicha a informoval ho o této změně.  
 

  
Usnesení č. 2/22/RSK 26: 
RSK JMK bere na vědomí změnu názvu stálého hosta RSK JMK, kdy Sdružení obcí a měst jižní Moravy 
změnilo název na „Euroregion Pomoraví, spolek“. 

 H: 15-0-0 
 
Změna stálého hosta v RSK JMK  

Stálým hostem RSK JMK je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRA JM) zastoupená ředitelem. 

Od 1. května 2022 došlo ke změně na pozici ředitele RRA JM. K 30.04.2022 skončil na pozici ředitele 

RRA JM Mgr. Libor Opluštil, od 1. května 2022 byl jmenován ředitelem RRA JM Ing. Patrik Reichl, MBA.  
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Usnesení č. 3/22/RSK 26: 

RSK JMK bere na vědomí změnu na pozici ředitele Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, 

s účinností od 1. května 2022 byl jmenován ředitelem Ing. Patrik Reichl, MBA.             

H: 15-0-0 

Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK přednesou garanti pracovních skupin, případně jimi 

pověřené osoby: 

Název pracovní skupiny Garant pracovní 
skupiny 

Termín jednání 

Pracovní skupina zdravotnictví Mgr. Luboš Císař Per rollam hlasování 
o aktualizaci RAP 

Pracovní skupina pro vzdělávání 
a zaměstnanost 

Mgr. Hynek 
Nespěšný 

29. 4. 2022 

   

Pracovní skupina/regionální kolegium 
pro cestovní ruch 

Bc. Martina Grůzová, 
MSc. 

Nejednala 

Pracovní skupina pro dopravní 
infrastrukturu 

Ing. Rostislav 
Snovický 

Per rollam hlasování 
o aktualizaci RAP 

Pracovní skupina pro životní prostředí Ing. Mojmír Pehal  Nejednala 

Pracovní skupina RIS 3 
 

Ing. Ivo Minařík, MPA 7. 4. 2022 

Pracovní skupina pro sociální oblast PhDr. Petr Horehleď Nejednala 

Pracovní jednání k přípravě projektů 
brownfield v území Jihomoravského 
kraje 

Mgr. Jan Hladík On-line jednání 29. dubna 
2022 

 

• Bod přednesla Mgr. Radka Klusáčková, vedoucí oddělení zdravotní péče a ekonomiky, odboru 
zdravotnictví:  

Pracovní skupina Zdravotnictví (PS Z) nejednala, do 18.05.2022 probíhá per rollam hlasování 
o následujícím usnesení: 

Usnesení PS Z 01/05/2022: 

PS Z schvaluje aktualizaci seznamu projektů v oblasti Aktivity RAP JMK – Zdravotnická záchranná 

služba. 

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy členů PRO a 5 členů PS Z se hlasování zdrželo. 
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• Bod přednesla zástupkyně oddělení prevence a volnočasových aktivit, odboru školství 
Ing. Erika Dittrichová, Dis.: 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) se konala dne 29. 4. 2022. 

PS VaZ jednala o následujících bodech:  

1. Aktuální informace ke KAP III JMK 

2. Představení vybraných projektových záměrů vztahujících se k RAP v oblasti školství 

3. Aktualizace RAP za oblast školství 

4. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ a Akční plán SRJMK 2021+ na roky 2022-2023 

5. Různé  

 

Byla přijata dvě usnesení, v rámci nichž PS VaZ : 

- schválila aktualizaci seznamu projektů v oblasti Speciálních škol a  
- vzala na vědomí informace o změnách v alokaci na aktivitu Střední školy:  

 

Usnesení PS VaZ – 01/04/2022: 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost schvaluje aktualizaci seznamu projektů v oblasti 

Speciálních škol v aktivitě RAP JMK. 

Usnesení PS VaZ 02/04/2022: 
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost bere na vědomí informace o změnách v alokaci na 
aktivitu RAP JMK: Střední školy a informace o nárůstu výdajů u jednotlivých projektů v aktivitě RAP JMK: 
Střední školy. 

Obě usnesení byla jednohlasně schválena nadpoloviční většinou všech členů PS VaZ. 

 

• Bod přednesl vedoucí oddělení rozvoje dopravy, odboru dopravy Ing. Michal Franek:  

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu (PS DI) nejednala, do 20. 5. 2022 probíhalo per rollam 
hlasování o následujícím usnesení: 

Usnesení č. 01/05/22 PS DI: 

PS DI schvaluje aktualizaci seznamu projektů v oblasti Aktivity RAP JMK – Silnice II. třídy a doporučuje 

Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje aktualizaci projektů RAP v oblasti Silnic 

II. třídy vzít na vědomí.  

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy PRO, 5 členů PS DI se hlasování zdrželo. 
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• Bod přednesl Milad Abassi, zástupce Jihomoravského inovačního centra (JIC):   

Pracovní skupina pro RIS 3 (PS RIS 3) se konala dne 7. 4. 2022.  

PS RIS 3 jednala o následujících bodech:  
1. Úvodní slovo předsedy Rady pro inovace 
2. Otevření tématu migrace (J. Hlavenka, J. Grolich, V. Muchna) 
3. Komplexnější pohled a představení záměru: Ing. Jiří Hlavenka informoval o postupu v rámci 

procesu TAIM (Talent Attraction and Integration Management). 
4. Diskuze členů Rady pro inovace k výše uvedenému tématu: V rámci bodu bylo přijato usnesení: 

Rada pro inovace JMK vnímá závažnost situace v souvislosti s válkou na Ukrajině a související 
uprchlickou krizí. Současně Rada vnímá uprchlickou krizi jako příležitost pro ČR i jižní Moravu 
a shoduje se nad potřebností systémového řešení ve spolupráci JMK a SMB. Rada doporučuje 
vedení JMK a SMB postupovat dle navrženého konceptu, tedy sestavit společný centrální 
koordinační tým a podniknout urychleně kroky k vytvoření institucionálních struktur pro 
dlouhodobé řešení otázek souvisejících s příchodem a integrací cizinců. Rada dále doporučuje 
vytvořit ambasadorský program pro cílovou skupinu s ohledem na budoucí rekonstrukci 
Ukrajiny. 
 

5. Různé: Členové PS RIS 3 dále diskutovali o tématech vojenských a obranných technologií 
v kontextu RIS, byli informování o Agentuře pro chytrý region, vývoji a výrobě polovodičů 
v kontextu RIS a Datové zprávě 2022. 

 

• Bod přednesl zástupce Regionální rozvojové agentury jižní Moravy a garant pracovní skupiny 
Mgr. Jan Hladík. 

Pracovní jednání k přípravě projektů brownfield v území Jihomoravského kraje (PS B) se konala dne 
11. března 2022 on-line, dále prezenčně 29. dubna 2022.  

Jednání pracovní skupiny proběhla v následujících bodech:  

1. Příprava výzev Národního plánu obnovy pro komponentu 2.8 Brownfieldy, formulace hlavních 
podmínek způsobilých výdajů pro jednotlivé subkomponenty, kritéria energetické účinnosti a DNSH.  

2. Výběr projektů pro podnikatelské, nepodnikatelské využití a specifické brownfieldy, které jsou 
nejlépe připravené pro čerpání alokací z NPO. Do výběru se dostalo 40 projektů, databáze byla 
sestavena ze zdrojů RRAJM, národní databáze agentury CzechInvest a Magistrátu města Brna.  

3. Pro stanovení dalšího postupu v projektové přípravě vybraných brownfieldů byli oslovení zástupci 
jednotlivých obcí, JMK a RRAJM a byl pro ně uspořádán konzultační den, kde MMR, CzechInvest/MPO 
coby gestoři komponenty 2.8 Brownfieldy prezentovali aktuální stav přípravy výzvy. Individuálních 
konzultací se účastnilo přes 30 účastníků s 20 projekty. 
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4. Individuálně byly představeny 3 projekty nejlépe připravené pro čerpání finančních zdrojů 
alokovaných NPO pro výzvu 2.8.1 Regenerace specifických brownfieldů. Za JMK jsou nominovány 
Cukrovar Břeclav, Mlýnský ostrov Bílovice nad Svitavou, Sýpka Šlapanice a Národní dům v Mikulově.  

Zápisy z jednání pracovních skupin RSK JMK jsou dostupné na www.rskjmk.cz/Pracovní skupiny RSK 
JMK. 

 
Usnesení č. 4/22/RSK 26: 
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK. 

             H: 15-0-0 

Statut a Jednací řád RSK JMK 

• Bod přednesla právnička odboru regionálního rozvoje paní Mgr. Dana Megová.  

V příloze č. 1 je obsažen Statut a Jednací řád RSK JMK, který byl schválen rozhodnutím ministra pro 
místní rozvoj PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D. pod č. 10 dne 15.03.2022, jako vydání aktualizace Statutu 
a Jednacího řádu Národní stálé konference a Regionální stálé konference č. 5.  

Hlavní změny se týkají: 

• rozepsání zkratek, doplnění jednotlivých slov v textu, 

• nominace zástupců regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, 
hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost (územní 
partneři) na území kraje (zvýšení počtu členů z 24 na 25), 

• doplnění činnosti sekretariátu RSK – podílí se na iniciaci rozvojových aktivit a posílení 
absorpční kapacity v území dle územní dimenze SRR 21+, zejména v HSOÚ a především 
s vazbou na fondy EU. 

 

Usnesení č. 5/22/RSK 26: 
RSK JMK schvaluje Statut a Jednací řád RSK JMK dle přílohy č. 1 programu.  

              H: 15-0-0 
 
 
Nyní má RSK JMK 24 členů, na základě aktualizace Statutu a Jednacího řádu RSK JMK lze počet členů 
zvýšit o jednoho člena. Předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich navrhl, 
aby se 25. členem RSK JMK s ohledem na probíhající migrační krizi stalo právě zakládané Centrum pro 
cizince Jihomoravského kraje, z.ú., a to po jeho vzniku, tj. na příštím zasedání RSK JMK. 
 
 
 
 
 

http://www.rskjmk.cz/
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Bod č. 3 
Činnosti zajišťované Jihomoravským krajem v souvislosti s ukrajinskou uprchlickou krizí 

 
 

• Bod přednesla Bc. Alena Krejčí, DiS., vedoucí referátu Centrum pro cizince JMK, odboru 
regionálního rozvoje KrÚ JMK.  

 
Centrum pro cizince JMK (dále jen „Centrum“) existuje od roku 2009 a zajišťuje činnosti pro občany 
třetích zemí a občany EU v rozsahu vzdělávacích kurzů ČJ, základní/sociální/právní poradenství v území 
Jihomoravského kraje, kurzy sociokulturní integrace, adaptačně integrační kurzy, pořádání, síťování 
a provazování spolupráce lokálních aktérů a mnoho dalších. V posledním roce poskytlo služby téměř 
4 tis. občanům jiných zemí (vč. EU),  klienti pochází ze 125 zemí, ročně proběhne cca 150 kurzů češtiny 
pro cizince, které navštěvuje přibližně 1 500 studentů. Snahou je podpora nejen cizinců, ale také osob, 
které s nimi přichází do styku. Od konce února 2022 se Centrum intenzivně zapojilo do poskytování 
služeb občanům z Ukrajiny, kteří prchají v důsledku války. Tyto služby zajišťuje také prostřednictvím 
Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které sídlilo na brněnském výstavišti (k 1. červnu 2022 
bylo přemístěno Krajské asistenční centrum pomoci na novou adresu, na ulici Hněvkovského 65, 
městská část Brno-jih. Více na www.cizincijmk.cz. Prezentace Centra pro cizince JMK je v příloze č. 2.  

 

Počet osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině 

 
Počet osob 

Jihomoravský kraj 34 420 

Brno 17 337 

Znojmo 896 

Břeclav 693 

Blansko 646 

Kuřim 437 

Zdroj: Ministerstvo vnitra, stav k 24.05.2022 

http://www.cizincijmk.cz/
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Usnesení č. 6/22/RSK 26: 

RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Krajským úřadem Jihomoravského kraje 
k činnostem zajišťovaným Jihomoravským krajem v souvislosti s ukrajinskou uprchlickou krizí.  

         H: 15-0-0 
 

 
Dotaz vznesl pan Hron, zástupce ANNO, jestli JMK disponuje přehledem (databází) neziskových 
organizací, které se do pomoci obětem ruské agrese na Ukrajině aktivně zapojují. Odpověď: JMK 
spolupracuje s mnoha subjekty včetně neziskového sektoru a snaží se vše koordinovat skrze Asistenční 
centrum, avšak spontánnost pomoci je ve skrze operativní (subjekty se do pomoci uprchlíkům zapojují, 
dle svých možností samostaně, což je s ohledem na situaci pochopitelné). 

Vedoucí odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR RNDr. Richard 
Nikischer, Ph.D. poskytl informace o programu Ukrajina, alokace výzvy je 3 miliardy Kč, do současné 
doby byly předloženy projekty za 140 milionů Kč.  
 
Vedoucí odboru sociálních věcí KrÚ JMK PhDr. Petr Horehleď doplnil také poděkování Centru pro 
cizince, za činnosti související se vznikem a fungováním Krajského asistenčního centra pro cizince na 
brněnském výstavišti. Je třeba nezaměňovat práci v sociálních službách a činnosti neziskových 
organizací. Uprchlíci z Ukrajiny dosud bohužel neznají sociální systém podpory v České republice.  
 
Starosta města Olešnice PaedDr. Zdeněk Peša, zástupce Spolku pro obnovu venkova uvedl, že uprchlíci 
nepřihlašují děti do 90 dnů do vzdělávacích zařízení v ČR. Důvodem je jednak nejistota rodičů, kteří se 
chtějí vrátit s dětmi na Ukrajinu a neví, zda se jejich děti budou vzdělávat další školní rok v ČR nebo na 
Ukrajině, jednak nedostatek volných míst pro vzdělávání dětí uprchlíků ve státních mateřských, 
základních a středních školách. Situace se řeší operativně v jednotlivých ORP Jihomoravského kraje.  
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Bod č. 4 
Projednání Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+, Případová studie Hospodářsky 
a sociálně ohrožených území SO ORP Kyjov  

 

• Bod přednesl Pavel Fišer, pracovník odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK. 
 
Aktualizace 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+ a jeho prostřednictvím 
dochází k vyjmenování projektů a následnému čerpání finanční podpory na jejich realizaci 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP2“) ve 4 tématech: 
 

• Střední školství, speciální školy, 

• Silnice II. třídy,  

• Deinstitucionalizace sociálních služeb, 

• Zdravotnická záchranná služba. 
 
Poslední verze dokumentu byla schválena na 24. zasedání RSK JMK dne 24.09.2021. S ohledem na 
skutečnost, že přístupy a finanční podmínky z národní úrovně se průběžně mění (např. změna kurzu 
eura, úprava alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj), dochází v návaznosti i k úpravě seznamu 
připravovaných projektů do výzev IROP. S ohledem na tyto změny je předkládána RSK JMK poslední 
verze RAP JMK 2021+ včetně seznamu projektů na vědomí a před vyhlášením výzvy IROP 2 bude 
v RSK JMK RAP JMK 2021+ operativně schválen. 
 
Finanční alokace pro území Jihomoravského kraje na základě schválených klíčů a posledních 
změnách v Kč 

Aktivity RAP JMK 
2021+ 

Evropský fond 
regionálního 
rozvoje (EFRR) 
v Kč (stav před 
změnou) 

Evropský fond 
regionálního 
rozvoje (EFRR)  
v Kč (stav po 
změně) 

Státní 
rozpočet v Kč 

Rozpočet JMK 
v Kč 

Celkem zdroje 
financování v 
Kč 

130 % alokace v 
Kč 

Střední školství 320 278 746,4 294 994 172,4 84 284 049,3 42 142 024,6 421 420 246,2 547 846 320,1 

Silnice II. třídy 619 727 039,3 571 276 050,1 122 416 296,5 122 416 296,5 816 108 643,1 1 060 941 236,0 

Deinstitucionalizace 
sociálních služeb 

321 300 000,0 321.300.000,0 68.850.000,0 68.850.000,0 459.000.000,0 596.700.000,0 

Zdravotnická 
záchranná služba 

146 583 273,9 153.766.404,1 32.949.943,6 32.949.943,6 219.606.291,4 285.566.178,9 

RAP JMK 2021+ včetně seznamu projektů tvoří přílohu č. 3. 
 
 

• Bod přednesl koordinátor HSOÚ Jan Lachout, pracovník odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK. 
 
Případová studie Hospodářsky a sociálně ohrožených území SO ORP Kyjov  
V rámci tvorby a schválení Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „SRR ČR“) bylo stanoveno 
pět strategických cílů zaměřených na územní dimenzi, která zahrnuje Metropolitní území a jejich 
zázemí, Aglomerace a jejich zázemí, Regionální centra, Strukturálně postižené kraje a hospodářsky 
a sociálně ohrožená území (dále jen „HSOÚ"). Poslední z uvedených má za cíl prostřednictvím realizace 
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dílčích aktivit a projektů generovaných přímo v území zajistit dobrou kvalitu života ve smyslu zajištění 
základního spektra veřejných služeb a fungující místní ekonomiky založené na úspěšných lokálních 
firmách a adekvátní dopravní napojení na centra vyššího řádu. V rámci Jihomoravského kraje byla jako 
HSOÚ vymezena území správních obvodů ORP Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou 
a Znojmo. 

Nástrojem pro vznik finanční podpory ze strany státu a kraje pro tato území jsou případové studie 
HSOÚ, které musí být zpracovány na základě participace se zainteresovanými subjekty z daného území. 
Následně budou na národní úrovni vytvořeny finanční nástroje na pojmenovaná témata, kam budou 
moci oprávnění žadatelé z území HSOÚ předkládat své projekty. Za tímto účelem byl k diskuzi vytvořen 
podkladový materiál případové studie HSOÚ SO ORP Kyjov. Dosud byla provedena analýza 
dlouhodobých trendů rozvoje území prostřednictvím rozboru dostupných demografických 
a socioekonomických dat, vyjmenována témata k řešení a doplněny informace o aktivitách 
a projektech z dostupných zdrojů. Projednání HSOÚ SO ORP Kyjov se zainteresovanými subjekty 
z území je plánováno na 31.05.2022 v Kyjově.  

Případová studie HSOÚ SO ORP Kyjov tvoří přílohu č. 4. 
 
Dotaz hejtmana a předsedy RSK JMK Mgr. Jana Grolicha na případové studie HSOÚ, zda mohou být za 
každé SO ORP podobné výstupy a zda se v takovém případě řeší i několik případových studií SO ORP 
společně najednou, případně s obcemi jiného kraje, který je sousední.  
Odpověď vedoucího regionálního rozvoje Ing. Ivo Minaříka, MPA: případové studie HSOÚ jsou 
pilotními projekty, které se postupně vytvářejí na základě SRR ČR a po dohodě s MMR. Daná území SO 
ORP mají určitě společná témata k řešení, ale současně i odlišné problémy na které je potřeba 
individuálně reagovat specifickými opatřeními. 
 
V této souvislosti pan Mgr. Jan Hladík představil projekt Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji 
Česka (od genetické determinace k územní kohezi). Projekt bude realizován do 04/2023, dílčí výstupy 
by měly být k dispozici do konce roku 2022. Výstupy budou formou obrazovou (GISy, mapy), ale 
i koncepčních doporučení (metodiky, legislativní návrhy). RRAJM je v roli aplikačního garanta. 
Implementace výstupů a výsledků bude probíhat několik let po ukončení výzkumu na úrovní celostátní, 
krajské a místní. 
 
Usnesení č. 7/22/RSK 26: 
RSK JMK bere na vědomí úpravu Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+, včetně 
odpovídajících seznamů projektů a Případovou studii Hospodářsky a sociálně ohrožených území SO ORP 
Kyjov.  
                                                                                                                                                                     H: 15-0-0 

 
Bod č. 5 

MMR ČR – připravované výzvy IROP 2021+, novinky v oblasti regionální politiky 
 

• Bod přednesl pověřený vedoucí vedením odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky 
bydlení MMR RNDr. Richard Nikischer, Ph.D. a ředitel územního odboru IROP pro JMK 
Mgr. Ljubomir Džingozov.  
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Pověřený vedoucí vedením odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení RNDr. Richard 
Nikischer, Ph.D. představil organizační změny ve struktuře MMR.  
 
Spuštění programů 21-27, první výzvy: 

• 6/2022 - očekávané schválení operačních programů - jednání MV - vyhlášení výzev 
• snaha ŘO o urychlení procesů - probíhají "nulté" Monitorovací výbory k předjednání 

dokumentů 
• už v únoru 2022 byla vyhlášena výzva OP ŽP na kotlíkové dotace (legislativní důvody) 
• OP JAK vyhlásí před schválením programu výzvy na Teaming a Šablony 

 
Z důvodů výrazné změny podmínek, a tedy i potřeb a problémů ČR, dojde s největší pravděpodobností 
do konce roku 2022 nebo začátku roku 2023 k dílčímu přeprogramování DoP a programů pro 
programové období 2021–2027.  
Řešeny musí být zejména potřeby (negativní dopady) vyplývající z uprchlické vlny z Ukrajiny, 
energetické krize, změny vybraných makroekonomických veličin – nárůst inflace, potažmo 
přehoupnutí do stagflace. Nyní se na MMR–NOK rozbíhají prvotní práce. 
 
Informace o výzvách z IROP doplnil stálý host RSK JMK pan ředitel územního odboru IROP pro JMK 
Mgr. Ljubomir Džingozov. Informace o výzvách z IROPu také prezentoval pan RNDr. Richard 
Nikischer, Ph.D.: 

• První výzvy se očekávají červen 2022 – výzvy na projekty RAP až budou schváleny všechny 
krajské RAP – prostor pro RSK je čistě na krajích (ale v HMG výzev bude uveden měsíc, na 
kterém se shodne RSK/AKČR). 

• V prvním sledu (do podzimu 2022) zhruba v tomto pořadí: silnice (RAP), kybernetická 
bezpečnost, knihovny, MŠ, vozidla, sociální služby, IZS-ZZS (RAP), muzea, ZŠ, cyklodoprava, 
eGovernment, SŠ (RAP), psychiatrie, bezpečnost dopravy, IZS-MV, další vzdělávání. 

• V druhém sledu (zima 2022): následná péče, sociální bydlení, paliativní péče, telematika, 
eHealth, speciální vzdělávání, terminály, DI sociálních služeb (RAP), neveřejné sítě. 

• V třetím sledu (zřejmě až 2023): veřejná prostranství, plnicí a dobíjecí stanice, cestovní ruch, 
standardizace ÚP, infekční kliniky, onkologická péče, urgentní příjmy. 

 
Integrované výzvy budou vyhlášeny vždy po individuálních výzvách. 
 
Výzva ke komponentě 2.8. brownfieldy, specifické brownfieldy bude pravděpodobně vyhlášena na 
začátku února 2023. Schválení projektů v RSK pro výzvu 2.8.1 Regenerace specifických brownfieldů by 
mělo proběhnout nejpozději na podzim 2022. 
 
Pan Fišer položil otázku, zda MMR dostalo od EK odpověď, zda se bude moci prodloužit realizace 
projektů (spolufinancovaných za období 2014-2020) do konce roku 2024 z důvodu pandemie Covid19 
a války na Ukrajině. Zatím zůstalo bez odezvy.  
 
Další téma, které bylo prezentováno MMR, bylo téma Informačního systému projektových záměrů 
(dále jen „ISPZ“).  
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ISPZ je nástroj pro souhrn všech záměrů v ČR, MAS vkládají projektové záměry do ISPZ také, ale je třeba 
koodinace mezi MAS a starosty obcí, aby se projekty v ISPZ neduplikovaly.  

• Aktuálně v ISPZ 24 tisíc projektových záměrů 
• Za Jihomoravský kraj 

» 1,7 tis. záměrů 
» 122 mld. Kč 
» Od 180 subjektů 

 
Projekty jsou vkládany na webu www.projektovezamery.cz. 
Prezentace MMR je v příloze č. 5 zápisu.  
 
V 10:50 hod. odešel pan starosta obce Sokolnice Mgr. Libor Beránek, zástupce SMOČR.  
 
Usnesení č. 8/22/RSK 26: 
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj.  

 H: 14-0-0 

Bod č. 6 
Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO), aktuální informace 

ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD) 
 

• Bod přednesl Ing. Petr Šašinka Ph.D., vedoucí řízení ITI a metropolitní spolupráce.  
 

Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO) 
 
Statutární město Brno ve spolupráci s obcemi (184), Jihomoravským krajem a dalšími zainteresovanými 
partnery z území nově vymezené Brněnské metropolitní oblasti jako nástroje čerpání fondů EU 2021-
2027 zpracovalo ISR BMO 2021+. Webová stránka zde: https://metropolitni.brno.cz/. K uvedenému 
bodu zasedání byly představeny aktuální informace.  
 
Ing. Petr Šašinka, Ph.D. seznámil členy, hosty a stálé hosty RSK JMK se stavem vyjednávání ISR BMO. 
Kompletní ISR BMO byla projednána a schválena na jednání v ŘV BMO, i v Zastupitelstvu města Brna. 
ISR BMO bude jménem primátorky také zaslána všem obcím v BMO. Předpokládaný termín jejího 
schválení je léto 2022. V současné době je Strategie hodnocena v rámci ISKP 21+. První možné výzvy 
by mohly být vypsány na konci roku 2022 nebo případně v 1. Q roku 2023.  
ISR BMO je živým dokumentem, který bude možné jednou ročně aktualizovat, v případě úpravy půjde 
pravděpodobně nejčastěji o úpravu integrovaného řešení (přidání, odstranění projektu). O každé její 
změně bude rozhodovat ŘV BMO. Vyjednaná alokace pro všechny oblasti je přes 7 miliard Kč. 
 
Ing. Petr Šašinka Ph.D. zmínil uskutečněnou Metropolitní konferenci, která se konala dne 19. 
května 2022. V minulých letech se Metropolitní konference zúčastnila řada významných hostů, např. 
zástupci ministerstev ČR, města Brna, kraje a obcí.  
 
Prezentace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ je v příloze č. 6 zápisu.  

http://www.projektovezamery.cz/
https://metropolitni.brno.cz/
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• Bod přednesla Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS a PRV, MAS Slavkovské bojiště. 
 
Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje 
Certifikace všech MAS v JMK 
 
V současné době jako nástroj čerpání finančních zdrojů fondů EU pro programové období 2021-2027 
proběhlo schvalování Integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen 
„SCLLD“), jejichž nositelem jsou místní akční skupiny (dále jen „MAS“). V rámci Jihomoravského kraje 
působí 19 MAS, které zastřešuje Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. – Krajské 
sdružení NS MAS Jihomoravského kraje.  

 
Činnosti MAS:  

• všech 18 MAS má certifikaci (splňují podmínky kvality), 

• probíhá projednávání v území a příprava Akčních plánů pro IROP, SZP, OPŽP, OPZ. 
 

Mgr. Hana Tomanová dále prezentovala stav vyjednávání v jednotlivých operačních programech (IROP, 
společná zemědělská politika, OP Z+, OP ŽP, OP TP, OP TAK). Výzvy IROP budou pravděpodobně 
vyhlášeny na konci roku 2022, případně v 1. Q roku 2023. V OP Zaměstnanost + budou výzvy vyhlášeny 
dříve než v IROP, a to pravděpodobně v měsíci červenci 2022.  
 
Mezi další aktivity MAS v JMK patří: 

• Místní akční plány vzdělávání v ORP 

• Projekty přeshraniční spolupráce – letos se Slovenskem (sdílení práce v animaci území) 

• 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 
 
Prezentace Informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD) je v příloze č. 7 zápisu.  
 
Usnesení č. 9/22/RSK 26: 
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace ke zpracování ISR BMO 2021+ a SCLLD v území 
Jihomoravského kraje. 

H: 14-0-0 
 

Bod č. 7 
Různé a diskuze 

 

• Bod přednesl Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK. 
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Dne 5. dubna 2022 byl zaslán dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve věci žádosti o doplnění 
informací připravované výzvy ke Komponentě 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru NPO. 
 
RSK JMK na svém 25. zasedání dne 25.02.2022 přijala následující usnesení: 
 
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 15.05.2022 do 31.01.2023. 
H: 16-0-0 

 
Dále byl vznesen dotaz, zda lze do uznatelných nákladů projektu zařadit technickou pomoc a nákup 
budov, provozní výdaje, mzdové prostředky, výdaje na zajištění stanovisek, posudků a zpracování 
projektové dokumentace pro další využití.  
 
Odpověď MPO byla taková, že z hlediska MPO a obecné koordinace prostředků z Nástroje pro oživení 
a odolnost nevidí ministerstvo žádný problém v doplňkovém financování výzev ke komponentě 4.5 
Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Doplňkovost financování z ostatních zdrojů, např. fondů EU, 
možná je. To, zda bude v konkrétní výzvě umožněn nákup nemovitostí či zda budou refinancovány 
výdaje na zajištění posudků, je podmínkou, kterou Ministerstvo kultury může nastavit při vyhlášení 
výzvy. Dopis JMK odeslaný na MPO a odpověď MPO tvoří přílohu č. 8. 
 
Závěrem Ing. Ivo Minařík, MPA informoval o konání Jihomoravských dožínek dne 28. 8. 2022 ve 
Vyškově a pozval přítomné na tuto akci. 
 
26. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 27. května 2022 v 11:10 hod.  
 
27. zasedání RSK JMK se uskuteční v pátek dne 21. října 2022 od 9:00 hod.  
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Statut a Jednací řád RSK JMK 
Příloha č. 2: Prezentace Centra pro Cizince Krajského úřadu JMK 
Příloha č. 3: RAP JMK 2021+ včetně seznamu projektů Případová studie HSOÚ SO ORP Kyjov 
Příloha č. 4: Případová studie HSOÚ SO ORP Kyjov 
Příloha č. 5: Prezentace MMR 
Příloha č. 6: Prezentace ITI 
Příloha č. 7: Prezentace MAS  
Příloha č. 8: Dopis na MPO a odpověď MPO ve věci doplnění připravované výzvy ke Komponentě 4.5 
Rozvoj kulturního a kreativního sektoru Národního plánu obnovy 


