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1. Úvod 

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen „RSK JMK“) zahájila 

svou činnost v roce 2015. Rok 2022 znamenal pro RSK JMK vstup do osmého roku činnosti 

a za tuto dobu se stala přirozeným článkem systému koordinace územní dimenze, 

projednávání Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje pro příslušné 

období, projektové absorpční kapacity území kraje, vyjednávání a propojování integrovaných 

nástrojů v rámci území kraje, pro spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními 

aktéry v programovém období EU 2021+, pro projednávání strategických projektů 

a strategických a programových dokumentů na evropské, národní, krajské a regionální úrovni 

v rámci svěřených kompetencí. Touto činností RSK JMK přispěla k naplnění cílů především 

v rámci programového období EU 2014-2020, intenzivně se podílí na přípravě a realizaci 

nového programového období 2021+, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR ČR 

2021+), Akčního plánu SRR ČR 2021-2022, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

a Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021+ (v pořadí pátá). Její tematický 

záběr se v čase postupně rozšiřuje i mimo problematiku Evropských strukturálních 

a investičních fondů (ESIF) na národní politiky, zejména v závislosti na potřebách území.  

Cílem výroční zprávy je: 

1. popsat nejpodstatnější aktivity Regionální stálé konference pro území 

Jihomoravského kraje (RSK JMK), jejích osmi pracovních skupin (PS) a sekretariátu 

RSK JMK v průběhu roku 2022 s orientací zaměřenou na přípravu čerpání fondů EU 

s ohledem na role stanovené platným Statutem a Jednacím řádem RSK JMK,  

2. zhodnotit přínosy této činnosti i samotnou komunikaci uvnitř RSK JMK se subjekty 

v rámci území kraje, s jednotlivými řídícími orgány operačních programů, dalších nově 

vzniklých finančních nástrojů EU a s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) – jakožto 

subjektem odpovědným za naplnění konceptu územní dimenze včetně přípravy 

zpracování studií znevýhodněných území kraje, nově Informačního systému 

projektových záměrů (ISPZ) a správcem příslušné webové stránky,  

3. identifikovat realizované kroky vedoucí k lepšímu naplňování funkcí RSK JMK, 

4. seznámit s novými přístupy a tvorbou nového Regionálního akčního plánu pro území 

Jihomoravského kraje pro období 2021+ (RAP JMK), který je prostředkem pro čerpání 

fondů EU ve vybraných tématech Integrovaného operačního programu 2021+, 

5. identifikovat rizika spojená s činností RSK JMK a jejich vyhodnocení, 

6. zpracování plánu rozvoje fungování RSK JMK pro rok 2023, mj. eliminujícího 

stanovená rizika.  

Podkladem pro vznik výroční zprávy jsou především zápisy včetně příloh z jednání RSK JMK, 

pracovních skupin RSK JMK, zápisy z jednání zástupců RSK JMK s MMR, výsledky 

realizovaných šetření k absorpční kapacitě území a RAP JMK a následně jeho vyhodnocení, 

Výroční zpráva o činnosti RSK za uplynulá období, korespondence s řídícími orgány 

operačních programů (OP), zprávy z jednání Národní stálé konference (NSK), informace od 

místních akčních skupin (MAS; Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje - 

SCLLD) a statutárního města Brna (Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní 

oblasti 2021+ – ISR BMO). Dále komunikace se subjekty z území a výsledky z pracovních 

jednání, seminářů, kulatých stolů a regionálního sympozia zaměřená na přípravu projektů 
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a seznámení s jejich možnostmi zdrojového financování (zejména fondy EU). Uvedené zdroje 

informací o činnosti RSK JMK a jejích pracovních skupin jsou umístěny na nové 

zmodernizované webové stránce www.rskjmk.cz.  

Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni. Jedná se zejména 

o odbor strategií, analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR, řídící orgány OP a jejich 

regionální zastoupení (SFŽP, CRR), jimž získané informace umožní: 

• souhrnně zhodnotit a porovnat fungování a kvalitu práce RSK JMK, sekretariátů RSK 

s RSK v ostatních krajích,  

• přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze v návaznosti na 

čerpání fondů EU,  

• zhodnotit pravidelnou a neformální komunikaci mezi aktéry rozvoje území, 

• zhodnotit komunikaci s MMR, ministerstvy, řídícími a zprostředkujícími orgány 

operačních programů, 

• správně nastavit jednotný systém sběru dat o absorpční kapacitě území krajů 

s ohledem na databázi ISPZ, 

• zhodnotit podporu a sledování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, 

• zhodnotit doporučení k zaměření a slaďování výzev pro individuální projekty 

a integrované nástroje v rámci územní dimenze, 

• zhodnotit spolupráci s ISR BMO a SCLLD MAS JMK v rámci územní dimenze, 

• zhodnotit iniciaci RSK JMK k připravovaným výzvám OP a dalším novým finančním 

nástrojům EU, 

• budování rovného postavení jednotlivých aktérů a uplatnění jejich priorit, 

• slaďování strategických rozvojových dokumentů kraje a integrovaných strategií 

zainteresovaných aktérů v území, 

• zhodnocení vytvořených vazeb a překryvů mezi jednotlivými integrovanými 

strategiemi v území zaměřenými na využívání prostředků ESIF, 

• zhodnocení vytvořených nových potřeb, vazeb a využití nových finančních iniciativ EU 

v návaznosti na snížení dopadů pandemie COVID-19 a války na Ukrajině do území 

kraje (iniciace a příprava projektů),  

• zhodnocení iniciace pro vznik nových národních dotačních programů, které pokrývají 

bílá místa,  

• zhodnocení iniciace pro vznik nových krajských dotačních programů, které pokrývají 

aktuální potřeby území (např. opatření proti suchu, podpora prodejen v malých obcích 

atd.)  

• získat informace o sběru informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných 

projektů, 

• zhodnotit aktivní zapojení RSK JMK do procesu zpracování Akčního plánu SRR ČR 

2021+ na období 2021-2022 a jeho následného vyhodnocení naplňování, 

• získat průběžné informace o zapojení RSK JMK do přípravy na programového období 

EU 2021+ a následně informovat zainteresované subjekty v území, 

• získat a porovnat informace o zpracování a výstupech z RAP JMK a dávat případné 

připomínky ke zlepšení vypovídající schopnosti, 

• získat informace o potřebách a rozvoji znevýhodněných území v rámci území 

Jihomoravského kraje,  
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• hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU, 

• dávat připomínky ke Statutu a Jednacímu řádu RSK a obsahu RAP atd. 

 

Dále zpráva poskytne Řídícímu orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

shrnutí činnosti a pro nové programové období Operačního programu Jana Amose 

Komenského ve vztahu ke krajským a místním akčním plánům rozvoje vzdělávání včetně 

hodnocení funkčnosti PS Vzdělávání a zaměstnanost, stavu zpracování Krajského akčního 

plánu vzdělávání pro území Jihomoravského kraje, Místních akčních plánů vzdělávání 

a obdobně i pro projekty Smart Akcelerátoru. Nově MPO, MMR a MK zapojením RSK do 

procesu hodnocení projektů Národního plánu obnovy. V neposlední řadě bude zpráva součástí 

monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc (OP TP), z něhož je finančně 

podpořena prostřednictvím činnost RSK JMK.  
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2. Přehled a popis aktivit RSK JMK, zhodnocení funkčnosti 

a efektivity 

RSK JMK jako živý organizační celek  

RSK JMK zasedala v průběhu roku 2022 dle plánovaného harmonogramu celkem třikrát. 

V únoru, květnu a říjnu 2022 se konala zasedání prezenční formou při dodržování 

protiepidemických vládních opatření. Přehled termínů, obsahu zasedání včetně vymezení 

konkrétních témat, kterými se RSK JMK v daném zasedání věnovala, a přehled výstupů je 

uveden v tabulce č. 1 níže. 

Tabulka č. 1: Přehled činnosti RSK JMK v roce 2022 

Termín 

jednání 
Téma/Aktivity Výstupy 

 

25. února 

2022 

Výsledky jednání PS 
Schválení 6. Výroční zprávy RSK JMK za rok 2021  

Finalizace Strategie rozvoje JMK 2021+ 

Prezentace výstupů PS RSK JMK  

Schválení rozdělení území Jihomoravského kraje 

pro zpracování Místních akčních plánů rozvoje 

vzdělávání III včetně oprávněných žadatelů 

Prezentace MMR IROP 2021-2027, IS pro vznik 

databáze projektů, informace k RSK, další důležité 

novinky v oblasti regionální politiky 

Prezentace ve věci přípravy Integrované strategie 

rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR 

BMO 2021+) 

Představení aktuálních informací ke strategiím MAS 

v území JMK 

Vyhodnocení SRJMK 2021+ 

Prezentace aktuální verze RAP JMK 2021+ 

Prezentace pilířů a komponent Národního plánu 

obnovy ČR 

Vznik nové PS Brownfieldy, jejichž garantem je Mgr. 

Jan Hladík, RRA JM 

Personální složení RSK JMK  

MMR-připravované výzvy IROP 2021–
2027, Informační systém projektových 

záměrů, téma chytrý region, město a obec, 

novinky v oblasti regionální politiky  
MPO ČR – připravované výzvy Národního 

plánu obnovy ČR 

Schválení části Regionálního akčního 

plánu pro území JMK 2021+, vyhodnocení 

Regionálního akčního plánu pro území 

JMK 2021 

Plnění úkolů z RSK JMK  

Aktuální informace ke strategiím MAS 

v území JMK 

Zpracování Integrované strategie rozvoje 

BMO 

6. Výroční zpráva RSK JMK za rok 2021 

Schválení nositelů MAP III  

Termín 

jednání 
Téma/Aktivity Výstupy 

27. května 

2022 

Výsledky jednání PS MMR–aktualizace a připomínkování Statutu 

a Jednacího řádu RSK JMK  

Rozdělení území JMK pro zpracování MAP III 

včetně oprávněných žadatelů 

Prezentace činnosti Centra pro cizince JMK, 

zajištění služeb KACPU na brněnském Výstavišti 

Prezentace zpracování Integrované strategie 

rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+   

Prezentace aktuálních informací ke strategiím MAS 

v území JMK 

Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území 

JMK 2021+ 

Prezentace Případové studie Hospodářsky 

a sociálně ohrožených území SO ORP Kyjov  

Aktuální situace ohledně SCLLD 

Schválení aktualizace Statutu a Jednacího 

řádu RSK JMK 

Činnosti zajišťované Jihomoravským 

krajem v souvislosti s ukrajinskou 

uprchlickou krizí 

MMR-připravované výzvy IROP 2021+, 

novinky v oblasti regionální politiky  

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské 

metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO) 

aktuální informace ke strategiím MAS 

v území Jihomoravského kraje (SCLLD) 
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Projednání Regionálního akčního plánu 

pro území JMK 2021 

Zaslaný dopis na MPO a prezentace odpovědi ve 

věci žádosti o doplnění informací připravované 

výzvy ke Komponentě 4.5 Rozvoj kulturního 

a kreativního sektoru NPO  

Případová studie Hospodářsky a sociálně 

ohrožených území SO ORP Kyjov   

Personální složení v RSK JMK 

Termín 

jednání 
Téma/Aktivity Výstupy 

21. října 

2022 

Výsledky jednání PS, personální složení 

v RSK JMK 

MMR ČR – připravované výzvy IROP 2021+, 

národní programy MMR 2023, aktuální informace 

v oblasti regionální politiky 

Personální změny RSK JMK – změna instituce, 

která byla stálým hostem RSK JMK, vznikl nový člen 

(Centrum pro cizince JMK, z. ú.), změna člena za 

Spolek pro obnovu venkova 

Projednání Regionálního akčního plánu pro území 

JMK 2021+ (per rollam hlasování v srpnu 2022) 

Prezentace připravovaných a realizovaných 

projektů Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic 

Návrh termínů zasedání RSK JMK v roce 2023 

Jmenování hodnotitelů projektů 

komponenty 4.5 Rozvoj regionálních a 

kulturních kreativních center NPO 

Prezentace MMR 

Projednání Regionálního akčního plánu 

pro území JMK 2021+ 

Připravované a realizované projekty ŘSD 

a SŽ 

Aktuální informace ke strategiím MAS 

v území JMK 

Zpracování Integrované strategie rozvoje 

BMO 

Harmonogram zasedání RSK JMK v roce 

2023 

 

Zasedání RSK JMK se uskutečnilo v únoru, květnu a říjnu 2022, přičemž harmonogram 

jednání RSK JMK na rok 2023 členové RSK JMK vzali na vědomí. Cílem je zajistit co největší 

účast aktivních členů, popř. jejich náhradníků. Prostřednictvím zasedání dochází 

k pravidelnému setkání klíčových regionálních partnerů, čímž je zajištěna především jejich 

vzájemná informovanost, tvorba a posilování vazeb a koordinace rozvojových aktivit, 

k propojení jednotlivých úrovní veřejné správy a také slaďování strategických investičních 

záměrů na území Jihomoravského kraje. Tím jsou zajištěny systematické plánovací, 

koordinační, iniciační, monitorovací činnosti včetně vyhodnocení, spolupráce v území 

a komunikace směrem k Národní stálé konferenci a řídícím orgánům, případně 

zprostředkujícím subjektům operačních programů.  

Mezi významnější výstupy patřila v průběhu roku 2022 především intenzivní komunikace 

směrem k subjektům do území Jihomoravského kraje (zejména obce, MAS, DSO, HK, ÚP ČR, 

ANNO JMK, JIC, CzechInvest, Statutární město Brno, JINAG, VŠ, SMS ČR, atd.), k řídícím 

orgánům, kterým byly na základě usnesení RSK JMK zasílány podněty a návrhy k různým 

aktivitám (přehled viz kapitola 1.4), dále probíhala spolupráce při zjišťování projektové 

připravenosti a potřebách obcí a příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Dalšími 

výstupy jsou projednávané strategické dokumenty kraje (Případové studie HSOÚ SO ORP 

Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou, Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná 

území Jihomoravského kraje), projednávání projektů dopravních, školských, transformace 

sociálních služeb a zdravotnické záchranné služby s rámci témat pro IROP 2021–2027, 

dalších projektových záměrů pro REACT-EU (IROP 2014-2020), přenos informací mezi 

jednotlivými nositeli integrovaných strategií, projednávání Akčního plánu Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2021+ na období 2024–2025 a vytváření upravených podmínek 
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k obsahu RAP a zvýšení prestiže RSK. Nově byla RSK JMK zapojena do hodnocení projektů 

v rámci komponenty 4.5. Kreativní a kulturní centra Národního plánu obnovy a velká pozornost 

byla věnována přípravě a projednávání projektů regenerace specifických brownfield 

a brownfield pro nepodnikatelské využití. 

RSK JMK pravidelně vysílá svého zástupce nebo náhradníka na prezenční jednání Národní 

stálé konference (NSK). Aktivní účast tohoto zástupce v NSK je významným zdrojem přenosu 

informací a předpokladem úspěšného naplňování funkcí RSK JMK. 

Limitujícím faktorem činnosti RSK JMK s vlivem na její efektivitu je především akceptace 

podnětů zaslaných RSK JMK centrální úrovní veřejné správy. Odpovědi jsou korektní 

a zdvořilostní, ale bez hlubších dopadů na řešení požadovaného tématu. S ohledem na 

charakter, funkci a kompetence celé platformy je její efektivita výrazně ovlivněna tím, jak jsou 

její doporučení přijímána a reflektována. Zde zároveň vnímáme největší prostor pro zlepšení 

funkčnosti regionálních stálých konferencí v dalších obdobích (více viz kapitoly 4 a 5).  

Složení členů a náhradníků členů RSK JMK k 31. prosinci 2022 je uvedeno v příloze č. 1.  

Sekretariát  

Sekretariát RSK JMK zajišťoval přípravu a zpracování informačních a odborných podkladů pro 

jednání RSK JMK a osmi pracovních skupin, jakožto i samotnou organizaci zasedání RSK 

JMK a jejích pracovních skupin. V neposlední řadě sekretariát zodpovídá za realizaci aktivit 

a administraci projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území 

Jihomoravského kraje IV“ (od 01.12.2021 v projekt v pořadí „IV“), který je spolufinancován 

z Operačního programu Technická pomoc a ze státního rozpočtu. Mezi další aktivity patří 

příjem strategických rámců místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (SR MAP) a jejich 

předání Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) prostřednictvím webu územní dimenze 

(www.uzemnidimenze.cz), komunikace s MAS (počet 19) jako nositeli SCLLD, statutárním 

městem Brnem jako nositelem ISR BMO a Sdružením místních samospráv ČR pro 

Jihomoravský kraj. Významnými subjekty pro spolupráci jsou příspěvkové organizace 

zřizované krajem, obce s pověřeným obecním úřadem (počet 34), obce s rozšířenou 

působností (počet 21), hospodářské komory (počet 8), dobrovolné svazky obcí (počet 67), 

vysoké veřejné školy (počet 6), Agentura pro sociální začleňování, Úřad práce ČR – krajská 

pobočka Brno, Asociace nestátních neziskových organizací JMK, Jihomoravské inovační 

centrum, CzechInvest, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Rada hospodářské 

a sociální dohody JMK (tripartita) a další.  

Podstatnou činností je i pravidelná publikace informací o průběhu a výsledcích jednání 

pracovních skupin a zasedání RSK JMK na oficiálních webových stránkách, které byly zřízeny 

za účelem zajištění publikace a propagace platformy. Nově vytvořené webové stránky 

www.rskjmk.cz v roce 2022 jsou spravovány a pravidelně aktualizovány sekretariátem RSK 

JMK. Kromě základních organizačních a administrativních činností sekretariát zajišťoval 

vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok 2021 

a zpracování 6. Výroční zprávy o činnosti RSK JMK za rok 2021. Dále v průběhu kalendářního 

roku proběhla organizace řady pracovních jednání, seminářů a regionální sympozium, které 

jsou uvedeny v příloze č. 2.  
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Nově sekretariát zajišťoval proces hodnocení předložených projektů v rámci komponenty 

4.5. Kreativní a kulturní centra Národního plánu obnovy, dále byla velká pozornost 

věnována přípravě a projednávání projektů regenerace specifických brownfields a brownfields 

pro nepodnikatelské využití.  

V rámci naplňování SRR ČR 2021+ byly zpracovány případové studie Hospodářsky 

a sociálně ohrožených území SO ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou včetně 

procesu participace se subjekty z daného území a současně se podílel na vymezení nižších 

a malých center osídlení Jihomoravského kraje pro účely IROP 2021–2027, specifického cíle 

6.1. Čistá a aktivní mobilita. 

V průběhu roku 2022 došlo k jedné personální změně na pozici koordinátor projektu 

a pracovních skupin. Členem sekretariátu RSK JMK se stala paní Ing. Tereza Fleková místo 

pana Mgr. Vojtěcha Kasiny. 

Tato personální změna projektového týmu měla pozitivní a přímý vliv na kvalitu projektového 

týmu Zvýšily se znalosti a dovednosti týmu. Za pozitivní pokládáme, že je sekretariát 

organizační součástí odboru regionálního rozvoje a tím dochází k přenosu informací, co se 

připravuje a realizuje v území kraje.  

Činnosti jednotlivých pracovníků sekretariátu jsou popsány v tabulce č. 2 níže s vazbou na 

jednotlivé členy sekretariátu. 

Tabulka č. 2: Okruhy činností sekretariátu RSK JMK dle pracovníků 

  Popis činnosti 

Projektový manažer 
Ing. Pavel Fišer, Ph.D. 

Řízení projektu a supervize 

Komunikace se sekretariátem NSK na MMR (oddělení řízení strategie 
regionálního rozvoje) 

Hlavní kontaktní osoba sekretariátu RSK JMK 

Spolupráce na SRR ČR 2021+, Akčním plánu SRR ČR 21–22, REACT-EU, 

Národní plán obnovy, Modernizační fond, IROP 2021–2027, 

Účast na připomínkových řízeních ke strategickým dokumentům pro 
programové období EU 2021+ 

Účast na jednání Pracovní skupiny regiony (MMR) 

Účast na jednání pracovních skupin RSK JMK 

Komunikace a spolupráce na zajištění dat k absorpční kapacitě území kraje 

Koordinace pracovních jednání, seminářů a regionálního sympozia 

Účast na jednáních sekretariátů RSK (MMR) 

Koordinace činnosti projektového týmu a zasedání RSK JMK a pracovních 
skupin 

Připomínky ke Statutu a Jednacímu řádu RSK 

Připomínky k připravovanému monitorovacímu systému projektové 
absorpční kapacity MMR 

Příprava regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje 2021+ 

Práce s Informačním systémem projektových záměrů (ISPZ) 

Zpracování rozvojových studií znevýhodněných území kraje (Kyjovsko, 
Hodonínsko, Veselí nad Moravou) 

Spolupráce při zajištění hodnocení procesu projektů NPO 
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Spolupráce na Výroční zprávě činnosti RSK JMK 

Koordinátor projektu 
a pracovních skupin  
Ing. Tereza Fleková  

Zajištění realizace aktivit projektu dle Rozhodnutí a podmínek OPTP 

Monitorování postupu projektu 

Koordinace činnosti pracovních skupin včetně přípravy podkladů pro jednání  

Zajištění výstupů a úkolů plynoucích z jednání PS (Cestovní ruch, Životní 
prostředí, Sociální oblast) 

Přenos informací z jednání PS směrem k RSK JMK 

Koordinace MAP (metodické konzultace s OPVVV/MŠMT/MMR, 
komunikace s nositeli a realizátory MAP, kontrolní činnost, přenos informací) 

Zajištění publicity projektu 

Práce s Informačním systémem projektových záměrů (ISPZ) 

Zpracování rozvojových studií znevýhodněných území kraje (Kyjovsko) 

Správa webu a aktualizace stránek www.rskjmk.cz  

Koordinátor RSK 
JMK                             
Ing. Lucie 
Ralenovská 

Organizace zasedání RSK JMK včetně přípravy podkladů 

Zajištění úkolů/výstupů zasedání RSK JMK 

Komunikace s MMR ohledně výstupů z jednání RSK JMK 

Správa a aktualizace webových stránek www.rskjmk.cz 

Spoluorganizace pracovních jednání, seminářů a regionálního sympozia 

Zajištění výstupů a úkolů plynoucích z jednání PS (Zdravotnictví – PS Z, 
Brownfieldy - PSB) 

Komunikace se členy RSK JMK a náhradníky, hosty a garanty pracovních 
skupin 

Příprava obsahu hlasování per rollam RSK JMK 

Příprava regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje 2021+ 

Spolupráce při zajištění hodnocení procesu projektů NPO 

Spolupráce na Výroční zprávě činnosti RSK JMK 

Koordinátor 
regionálního akčního 
plánu a pracovních 
skupin  
Mgr. Lucie 
Bravencová 

Zpracování, aktualizace a vyhodnocování Regionálního akčního plánu SRR 
ČR za území JMK (RAP JMK) 

Zpracování podkladů vyžádaných sekretariátem Národní stálé konference 

Vedení databáze projektových záměrů naplňujících RAP JMK 

Zpracování analytických podkladů pro rozhodování a řízení z hlediska 
koordinace rozvojových aktivit podporovaných prostřednictvím územní 
dimenze z ESIF 

Zajištění zpracování odborných studií a analytických podkladů pro podporu 
absorpční kapacity území kraje 

Organizace a účast na jednání pracovních skupin RSK JMK (Vzdělávání 
a zaměstnanost, Dopravní infrastruktura, Regionální inovační strategie) 

Účast na jednáních sekretariátů RSK (MMR) 

Zajištění výstupů a úkolů plynoucích z jednání PS, uveřejňování 
a koordinace KAP vzdělávání 

Správa webových a aktualizace stránek www.rskjmk.cz 

Připomínky k připravovanému monitorovacímu systému projektové 
absorpční kapacity MMR 

Koordinace určených činnosti pracovních skupin včetně přípravy podkladů 
pro jednání 

Příprava regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje 2021+ 

Práce s Informačním systémem projektových záměrů (ISPZ) 

Zpracování rozvojových studií znevýhodněných území kraje (Kyjovsko, 
Hodonínsko, Veselí nad Moravou) 
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Finanční manažer  
Ing. Jan Lachout  

Čerpání finančních prostředků projektu, objednávky 

Dohled nad souladem čerpání finančních prostředků projektu se schváleným 
rozpočtem projektu a podmínkami programu 

Organizace pracovních jednání, seminářů a regionálního sympozia 

Zpracování projektového záměru RSK JMK 

Účast na jednáních sekretariátů RSK (MMR) 

Zpracování žádosti o platbu 

Zpracování monitorovacích zpráv za období 

Příprava regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje 2021+ 

Práce s Informačním systémem projektových záměrů (ISPZ) 

Spolupráce na Výroční zprávě činnosti RSK JMK 

Koordinátor HSOÚ 

Zpracování rozvojových studií znevýhodněných území kraje (Kyjovsko) 

Právník projektu 
Mgr. Dana Megová 

Právní garance činnosti RSK JMK 

Právní garance podkladů do volených orgánů kraje týkajících se projektu, 
Per rollam hlasování RSK JMK 

Právní garance podkladů pro jednání RSK JMK a PS, výstupů z jednání 

 
V pořadí čtvrtý projekt připravený sekretariátem RSK JMK „Zajištění činnosti Regionální stálé 

konference pro území Jihomoravského kraje IV.“ byl schválen ŘO OPTP. 
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 Pracovní skupiny  

V rámci činnosti RSK JMK bylo zřízeno celkem osm pracovních skupin pro následující oblasti: 

1. Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch (PS CR), 25 členů 
2. Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu (PS DI), 13 členů 
3. Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP), 11 členů – v roce 2022 nejednala 

4. Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VZ), 26 členů 

5. Pracovní skupina pro RIS3 (PS RIS3), 21 členů 
6. Pracovní skupina pro sociální oblast (PS SO), 13 členů 
7. Pracovní skupina Zdravotnictví (PS Z), 13 členů – v roce 2022 nejednala 
8. Pracovní skupina Brownfieldy (PS B), 10 členů (nově vzniklá) 

Celkový přehled všech členů jednotlivých pracovních skupin je dostupný na www.rskjmk.cz 
v sekci Pracovní skupiny RSK JMK. Přehled termínů jednání všech PS včetně aktivit a témat, 
kterým se členové PS na jednáních věnovali a výstupy z jednání jsou obsahem tabulek 3 až 8.  

Činnost PS CR v roce 2022 

Termín jednání Téma/ aktivity Výstup 

10.02.2022 

Organizační změny v PS 
Přenos aktuálních 
informací mezi KrÚ 
JMK a členy PS. 
 
Vznik návrhu 
usnesení pro 
zasedání RSK 
JMK.  

Plánované dotační programy v oblast cestovního 
ruchu a informace ke Strategii cestovního ruchu 

Představení činnosti v oblasti cestovního ruchu 
za rok 2021 a plán na rok 2022 

07.10.2022 

Organizační změny v PS 

Plánované dotační programy v oblast cestovního 
ruchu a informace ke Strategii cestovního ruchu 

Přehled aktivit a vyhodnocení – CCRJM 

PS CR plní zároveň funkci regionálního kolegia pro cestovní ruch. Mimo výše uvedená jednání 

probíhalo ve dnech 21.2.2022 – 25.2.2022 per rollam hodnocení projektů v rámci Národního 

programu podpory cestovního ruchu v regionech, výzvy č. 1/2022/117D72100, DT3 Rozvoj 

veřejné infrastruktury cestovního ruchu, kde PS CR RSK JMK posuzovala soulad šesti 

předložených projektových záměrů se strategickými dokumenty a rozvojovými prioritami 

v oblasti cestovního ruchu daného kraje. Projekty, které obdržely stanovisko, byly zařazeny do 

další fáze hodnocení. 

Činnost PS DI v roce 2022 

Termín jednání Téma/aktivity Výstup 

2. 2. 2022 

Zahájení a personální změny 
v PS DI  

Změna člena za České dráhy, a.s.  
Schválení aktualizace seznamu 
projektů v aktivitě RAP JMK – Silnice 
II. třídy 

Aktualizace seznamu projektů 
RAP v oblasti dopravy 

Různé 

PS ŽP v roce 2022 nejednala. Jednání bývá zaměřeno konkrétní téma, přičemž v případě 

potřeby jsou k diskutovanému tématu přizváni externí odborníci (např. odboru životního 

prostředí KÚ JMK, zpracovatelé regionálních analýz, orgány státní správy, státní podniky, 

experti z akademického sektoru atp.).  
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Činnost PS VaZ v roce 2022 

Termín 

jednání 
Téma/Aktivity Výstup 

29. 5. 2022 

Aktuální informace ke KAP III JMK 
Informování členů PS VaZ 

o aktuálním stavu tvorby KAP JMK III 

a představení vybraných projektových 

záměrů, informování o změně ve 

způsobu výběru projektů 

Schválení seznamu projektů v oblasti 

Speciálních škol v Aktivitě RAP JMK 

Změna člena za NPI ČR 

Představení vybraných 

projektových záměrů vztahujících 

se k RAP v oblasti školství 

Aktualizace RAP za oblast školství 

Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje 2021+ a Akční plán SRJMK 

2021+ na roky 2022–2023 

Různé  

17. 6. 2022 

Analýza potřeb území (2022–2023) 

pro potřebu KAP JMK III 

Informování členů PS VaZ o postupu 

zpracování analýzy potřeb území pro 

KAP JMK III, o aktuálním stavu 

vyhlášení výzev IROP, o výsledcích 

Průzkumu zaměstnanosti v JMK 

k 31.12.2021 

Zařazení nových projektových záměrů 

do RAP v oblasti školství 

Vznik a schválení Souhrnného rámce 

pro investice do infrastruktury pro 

zájmové a neformální vzdělávání 

Schválení nového způsobu výběru 

projektů v aktivitě Střední školy RAP 

JMK 

Schválení seznamu projektů v aktivitě 

Střední školy RAP JMK 

Aktuální informace z přípravy IROP 

pro oblast školství 

Žádosti o zařazení nových 

projektových záměrů do RAP 

v oblasti školství 

Aktualizace RAP za oblast školství 

a prezentace vybraných 

aktualizovaných projektových 

záměrů zařazených v RAP v oblasti 

školství 

Průzkum zaměstnanosti 

v Jihomoravském kraji 

k 31. 12. 2021 

Různé 

Vedle výše uvedených témat probíhal v oblasti vzdělávání celoročně pravidelný sběr a kontrola 

aktualizací strategických rámců Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP). V rámci 

pravidelné komunikace s nositeli MAP za jednotlivá ORP a komunikace při řešení ojedinělých 

komplikací problematiky MAP s řídícími a zprostředkujícími orgány (OP VVV, MŠMT a MMR) 

bylo zkontrolováno a předáno ke zveřejnění téměř 30 strategických rámců MAP a jejich 

aktualizací. V souvislosti s prvními vyhlášenými výzvami přecházeli postupně v průběhu roku 

nositelé MAP ze 2. do 3. etapy. Na únorovém zasedání RSK byli schváleni nositelé Místních 

akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP III).  

Činnost PS RIS 3 v roce 2022 

Termín jednání Téma/Aktivity Výstup 

7. 4. 2022 

Úvod slovo předsedy Rady pro inovace Přenos aktuálních informací 
mezi KrÚ JMK a členy PS 
k vybraným tématům Otevření tématu migrace  
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Komplexnější pohled a představení 
záměru 

Vyjádření podnětu 
k sestavení společného 
centrálního koordinačního 
týmu a podniknutí kroků 
k vytvoření institucionálních 
struktur pro dlouhodobé 
řešení otázek souvisejících 
s příchodem a integraci 
cizinců 

Diskuze 

Různé 

Neformální networking 

27. 9. 2022 

Představení aktuálního stavu plnění cílů 
RIS 2021–2027 a aktualizované soustavy 
metrik 

Seznámení s aktuálním 
stavem plnění cílů RIS JMK 
Zařazení nových projektů do 
AP RIS JMK 
Přenos aktuálních informací 
mezi KrÚ JMK a členy PS 
k vybraným tématům 

Projednání návrhu zařazení projektu 
Herní inkubátor do Akčního plánu RIS 
2021–2027 

Představení základního konceptu 
inovační agentury JINAG 

Různé 

Neformální networking 

29. 11. 2022 

Představení aktualizace AP RIS 2021–
2027 

Schválení aktualizace AP 
RIS JMK Zařazení nových 
projektů do AP RIS JMK 
Přenos aktuálních informací 
mezi KrÚ JMK a členy PS 
k vybraným tématům 

Projednání návrhu zařazení projektu EBN 
Congress 2023 Brno do Akčního plánu 
RIS 2021–2027 

Projednání návrhu zařazení projektu EIT 
Culture & Creativity: ICE–INNOVATION 
BY CREATIVE ECONOMY do Akčního 
plánu RIS 2021–2027 

Projednání návrhu zařazení strategických 
projektu Mendelovy univerzity v Brně do 
Akčního plánu RIS 2021–2027 

Projednání návrhu zařazení strategických 
projektu Masarykovy univerzity v Brně do 
Akčního plánu RIS 2021–2027 

Projednání návrhu zařazení strategických 
projektu Vysokého učení technického 
v Brně do Akčního plánu RIS 2021–2027 

Různé 

PS RIS 3 plní zároveň funkci Rady pro inovace JMK (Řídícího výboru Regionální inovační 

strategie JMK). 

Činnost PS SO v roce 2022 

PS SO v roce 2022 nejednala. Nad rámec členské základny PS se v případě potřeby jednání 

účastní i přizvaní externí pracovníci či specialisté na danou problematici (např. zpracovatelé 

analýz, předkladatelé jednotlivých projektů atp.). Probíhala úprava prioritizace projektů v rámci 

RAP - deinstitucionalizace sociálních služeb pro čerpání prostředků v rámci specifických cílů 

IROP 2021–2027.  
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Činnost PS B v roce 2022  

V prosinci 2021 byly zahájeny činnosti pro vznik Pracovní skupiny Brownfieldy. První tři 

jednání zatím platformy Brownfieldy se uskutečnily výhradně on-line formou prostřednictvím 

MS Teams. Oficiálně vznikla Pracovní skupina Brownfieldy po schválení v RSK JMK v únoru 

2022. 

Termín jednání Téma/Aktivity Výstup 

14. ledna 2022 
On-line jednání 

Představení databáze 
brownfield v JMK 

Přenos aktuálních informací mezi KrÚ 
JMK a členy PS k tématu specifické 
brownfieldů, připravenost projektů 
zaměřených na brownfieldy do NPO, 
brownfieldy v Brně.  

Diskuse k přípravě projektů 
zaměřených na brownfieldy 
do NPO 

4. února 2022 

Projekty brownfieldů v JMK Prezentace pracovního seznamu 
30 projektů regenerace brownfieldů 
v území JMK  
Priorita vymezení specifických 
brownfieldů v JMK. 
Prezentace specifických projektů 
z pohledu připravenosti do výzvy pro 
program regenerace specifických 
brownfield (osm projektů v JMK).  

Kritéria pro výběr projektů 

Postup při přípravě projektů 
s potencionálními žadateli 

11. března 2022 

Kritéria pro výběr projektů Rozdíly v plánovaných výzvách 
regenerace brownfieldů (pro 
podnikatelské a nepodnikatelské využití, 
specifické brownfieldy). 
Prezentace brownfieldů pro 
podnikatelské využití v JMK. 

Aktuální podoba projektové 
databáze  

Aktuální stav přípravy 
dotačních titulů 

29. dubna 2022 

Projekty k předložení do 
výzev 2.8 Revitalizace území 
se starou stavební zátěží, 
NPO ČR 

Prezentace konkrétních projektů z území 
JMK:  
Společenské centrum Sýpka ve 
Šlapanicích 
Mlýnský ostrov, Bílovice nad Svitavou 
Knihovna v areálu bývalého cukrovaru 
v Břeclavi 

 
 
11. října 2022 
 
 
 

Stav výzev NPO – 
komponenta 2.8 

 Garant seznámil je s alokacemi 
a pravděpodobnými termíny vyhlášení 
výzev NPO komponenty 2.8 Revitalizace 
území se starou stavební zátěží. 
Připravenost projektů NPO 2.8.1 
Regenerace specifických brownfieldů a 
2.8.2 Regenerace brownfieldů ve 
vlastnictví obcí a krajů pro 
nepodnikatelské využití. 
Předání informací o aktuálních 
informacích z výzvy komponenty 2.8.3. 

Připravenost projektů pro 
regeneraci specifických 
brownfield JMK 

Projekty pro regeneraci 
brownfield k 
nepodnikatelskému využití 
JMK 

Další postup při naplňování 
NPO  

Jednání PS se uskutečňují s časovým předstihem před zasedáním RSK JMK po dohodě 

s garantem, popř. dle potřeby, přičemž na harmonogramu jednání se členové PS vždy předem 

domlouvají tak, aby byla zajištěna co nejvyšší účast. Efektivita činnosti jednotlivých PS je dána 

obsahem jednání, a především aktivitou členů – členové, kteří se jednání neúčastní, omezují 
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usnášeníschopnost, a tedy i funkčnost PS jako celku. Pro udržení operability PS je proto na 

místě provádět pravidelnou revizi účasti jednotlivých členů.  

Komunikace s řídícími orgány (ŘO) 

V rámci komunikace s ŘO a dalšími ministerstvy byly na základě usnesení RSK JMK zaslány 

jménem hejtmana Jihomoravského kraje a předsedy RSK JMK následující dopisy (odpovědi 

na všechny dopisy jsou dostupné na webových stránkách RSK JMK jako přílohy zápisů): 

ŘO IROP (MMR): 

• podpora témat, která nejsou financovatelná z ESIF, 

• upozornění na překážky v implementaci SCLLD a MAP, připomínky k fungování 
systému IS KP 2014+, 

• připomínky k procesu schvalování a hodnocení SCLLD, 

• požadavek Krajské sítě NS MAS ve věci implementace integrovaných Strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje místními akčními skupinami v Jihomoravském 
kraji, 

• aktualizace Statutu a Jednacího řádu RSK.  

 
Dne 5. dubna 2022 byl zaslán dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO 

ČR) a Ministerstvo kultury ČR (dále jen MK 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 16 členy RSK JMK z 24 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. 

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. 

Odpověď dopisem z MK ČR jsme v roce 2022 neobdrželi, bylo vyřízeno telefonicky.  
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Komunikace s ŘO OPTP (MMR): 

• komunikace v průběhu schvalování projektu, 

• organizace seminářů pro žadatele a příjemce, 

• komunikace a změny v průběhu realizace projektu, metodická pomoc (FM, PM) - 

projekt „Zajištění činnosti RSK JMK IV“, 

• monitorovací zprávy a žádosti o platbu. 

Komunikace s MMR  

Komunikace mezi RSK JMK a MMR probíhala v roce 2022 aktivně na několika úrovních. Tou 

první byla samotná zasedání RSK JMK, kterých se pravidelně účastnil zástupce MMR v roli 

stálého hosta. Informace jsou aktuální a týkají se činností zajišťovaných MMR např. národní 

program MMR „podpora rozvoje regionů“, informace z jednání NSK, příprava ČR na 

programové období EU 2021+,  Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ včetně přípravy 

akčního plánu 2023-2024, zpracování RAP 2021+, REACT-EU, Národní plán obnovy,  územní 

dimenze, integrované nástroje, nově vzniklý Informační systém projektových záměrů (dále jen 

ISPZ“), studie hospodářsky a sociálně ohrožených území (dále jen „HSOÚ“) v kraji, hodnocení 

projektů komponenty 4.5. a 2.8 NPO atd. Touto cestou docházelo k přímé interakci MMR se 

zástupci územních partnerů a přenosu informací z úrovně MMR, což je jedním z důležitých 

faktorů ovlivňující efektivitu a fungování celé platformy RSK JMK a z tohoto hlediska je 

hodnoceno pozitivně. V tomto ohledu je nutno zmínit aktivní zájem o spolupráci a přímou účast 

na spoluorganizovaných aktivitách ze strany MMR a CRR (semináře pro obce, regionální 

sympozium).  

Dne 12. a 14. prosince 2022 se uskutečnily semináře „Dotační příležitosti pro obce v roce 

2022“ pro zástupce obcí a měst Jihomoravského kraje. O semináře byl velký zájem ze strany 

zástupců obcí a měst, proto sekretariát vyhodnotil, že se budou konat dva termíny. 

Prezentovány byly dotační programy Jihomoravského kraje pro 2023.  

Průběžně jednou za měsíc probíhají střídavě prezenčně a on-line pracovní setkání 

sekretariátů RSK se sekretariátem NSK na MMR. Jednání jsou otevřená (spíše neformální) 

a probíhají v osobní rovině, což umožňuje probírat aktuální a specifická témata a otevřeně se 

k nim vyjadřovat. Po pandemii COVID-19 upřednostňuje sekretariát RSK JMK setkání 

sekretariátů v on-line prostředí prostřednictví MS Teams, zejména z časových 

a ekonomických důvodů.  

Významným prvkem je možnost dávat náměty pro společná jednání sekretariátů ze strany 

krajů. Jedná se například o: 

• připravované a vyhlašované výzvy jednotlivými OP a dalších nových finančních 

nástrojů EU, 

• pozice RSK a její úloha v územní dimenzi, projektové absorpční kapacitě, komunikaci 

s územím a ŘO OP, 

• Národní dotační program MMR pro rok 2022, 2023, 

• informovanost o aktivitách RSK z jednotlivých krajů, metodika postupu, 

• komunikace RSK s ŘO OP, 

• bílá místa v území krajů, 

• bariéry čerpání dotací z fondů EU,  
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• obsah, zpracování a vyhodnocování RAP, Výroční zprávy RSK (metodika, postupy 

a výměna zkušeností), porovnávání průběhu zpracování RAP v rámci jednotlivých 

sekretariátů RSK, 

• integrované nástroje v území (ITI, CLLD), 

• vysvětlování a zpřesňování pojmu, implementace územní dimenze, 

• sociálně vyloučené lokality, 

• problematika brownfields,  

• program NSK, výstupy činnosti, plnění úkolů, 

• zajištění účasti zástupců ŘO ke specifickým tématům, 

• projednávání KAP, MAP a jejich implementace, způsob uveřejňování,  

• příprava programového období EU 2021+, 

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, Akční plán SRR ČR pro období 2022, 

specifické aktivity kraje,  

• monitoring usnesení RSK a jejich plnění, 

• aktualizace Statutu a Jednacího řádu RSK, 

• absorpční kapacita území a formy jejího zjišťování, 

• bariery činnosti RSK, aktivity pro zlepšení činnosti a efektivity RSK, 

• vyhlašované dotační programy kraje pro příslušný rok a jejich porovnávání mezi 

jednotlivými kraji, 

• aktuálně připravované strategie krajů, 

• Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, 

• přístupy ke vzdělávání, publicitě a naplňování ISPZ včetně zpětné vazby, 

• způsoby ke zpracování a participace veřejnosti na tvorbě studií HSOÚ, 

• přístupy k zajištění hodnocení projektů předložených v rámci komponent NPO, 

• příprava projektů pro regeneraci brownfields, 

• vymezení nižších správních center atd.  

Dále probíhala pravidelná komunikace na konkrétní téma s MMR jakožto ŘO IROP, informace 

jsou popsány v kapitole 1.4. Další úrovní komunikace byla pravidelná on-line setkání 

sekretariátů RSK v měsíčních periodách. Přínos těchto setkání plyne zejména z toho, že 

umožňuje věcnou diskusi, přenos zkušeností a informací mezi jednotlivými sekretariáty a MMR 

s cílem zajistit efektivní činnost celé platformy regionálních stálých konferencí.  

Významnou nejčastější a operativní komunikací, která je nejefektivnější pro vysvětlování 

a získávání názorů ze strany MMR a jednotlivých sekretariátů RSK je komunikace e-mailem. 

V tomto ohledu je druh této komunikace hodnocen pozitivně. V případě potřeby operativní 

konzultace nebo získání informací je využíván telefonický kontakt. 

Komunikace s územím 

V rámci komunikace s územím zastává RSK JMK především funkci zprostředkovací, a to mezi 

úrovní centrální, mikroregionální (dobrovolné svazky obcí – počet 65; MAS – počet 18, POU 

– počet 34; ORP – počet 21) a místní (obce – počet 673; města – počet 49). Významným 

partnerem je Asociace nestátních neziskových organizací, která transformuje informace NO 

v území kraje a zpět (součástí je databáze NNO v JMK, která čítá cca 2 000 subjektů 

http://www.databaze.annojmk.cz/), dále hospodářské komory v počtu osm a příspěvkové 

organizace zřizované Jihomoravským krajem v počtu 235. Významně se rozšířila spolupráce 
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s Krajskou sítí MAS JMK (KS MAS JMK) a Sdružením místních samospráv pro Jihomoravský 

kraj (SMS JMK). V rámci spolupráce na zpracování studií hospodářsky a sociálně ohrožených 

území se prohloubila spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, agenturou CzechInvest 

a Českým statistickým úřadem, kteří poskytli data a jiné výstupy právě pro účely zpracování 

studií. Komunikace s územím pak probíhala zejména prostřednictvím: 

- dotazníkových šetření, 

- publikace na webových stránkách www.rskjmk.cz,  

- emailové korespondence, 

- telefonické komunikace, 

- datových schránek, 

- krajského newsletteru pro obce a příspěvkové organizace, 

- organizace seminářů, jednání s dobrovolnými svazky obcí (mikroregiony), místními 

akčními skupinami a obcemi (MAS), regionalisty ORP, 

- pracovních jednání pracovních skupin RSK JMK, 

- pracovních jednání s HK, ÚP, KS MAS JMK, SMS JMK a Svazem měst a obcí JMK 

(SOM JMK), 

- společných aktivit realizovaných jiných projektů, kde byla využita možnost předání 

informací, 

- pracovní setkávání s tajemníky obcí a měst, 

- sociálních sítí Jihomoravského kraje,  

- realizace aktivit na základě činností v samostatné působnosti nebo realizovaných 

projektů, 

- participací klíčových aktérů z území na zpracování případových studií HSOÚ, 

- on-line prostřednictvím MS Teams. 

Jako významný a efektivní komunikační kanál při kontaktu s územím je jednání PS. 

Prostřednictvím jednotlivých členů dochází k šíření informací mezi další subjekty a užší cílové 

skupiny. Všechny informace jsou formou zápisů průběžně publikovány na webu RSK JMK 

(www.rskjmk.cz).  

Významným partnerem pro komunikaci s územím jsou místní akční skupiny, dobrovolné 

svazky obcí a regionalisté ORP, se kterými probíhají společná jednání a která dávají možnost 

informace předávat a získat zpětnou vazbu z území. Prostřednictvím těchto subjektů jsou 

informace zprostředkovávány přímo obcím.  

Prostřednictvím nových webových stránek www.rskjmk.cz, kde jsou průběžně uveřejňovány 

zápisy jednání z RSK JMK a pracovních skupin, zjišťované analýzy absorpční kapacity území, 

RAP JMK, informace seminářích, pracovních jednáních, o operačních programech a aktivitách 

zajišťovaných v území kraje.  
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3. Dobrá praxe 

Kladným přínosem je setkávání sekretariátů RSK (někdy i zástupci odborů regionálního 

rozvoje KrÚ), které organizuje MMR, kde probíhá intenzivní výměna názorů k probíranému 

tématu a jsou současně uváděny praktické příklady, jak to v jednotlivých území RSK probíhá. 

V tabulce č. 9. jsou popsána témata vedoucí k lepšímu naplňování cílů RSK JMK. Ke každému 

jsou vyjmenovány nástroje a aktivity pokrývající dané téma a dopady. Prohloubením důvěry 

a spolupráce s územím je skutečnost, že jednání také probíhají přímo v různých částech kraje. 

Velmi pozitivně je vnímána účast zástupců ministerstev (zejména MMR) na pořádaných 

aktivitách. 

Dobrá praxe RSK JMK 

Téma Název nástroje/aktivity Dopad 

Public Relations 
RSK JMK 

Nové webové stránky RSK JMK 

Přenos informací mezi kraji, 
v rámci území kraje, mezi 
krajskou a národní úrovní (RSK 
x NSK, sekretariát RSK JMK x 
MMR) 
Dostupnost informací o funkci 
a činnosti RSK JMK 
Aktivní zapojení aktérů z území 
do činnosti RSK. 

Publikace informací na oficiálních webových stránkách JMK, RSK 
JMK a webu územní dimenze 

Aktualizace termínů a obsahu jednání pracovních skupin/RSK JMK 

Publikace zápisů z jednání PS a RSK vč. příloh 

Aktualizace informací o složení RSK JMK a PS 

Tiskové zprávy o jednání RSK JMK 

Informace o seminářích, pracovních jednáních, regionálním 
sympoziu, zpracovávaných nebo schválených koncepčních 
dokumentech z různých úrovní 

Newsletter Jihomoravského kraje pro obce a příspěvkové 
organizace 

Zveřejňování informací o integrovaných nástrojích a koncepčních 
dokumentech a analýzách 

Průběžné informování o připravovaných výzvách OP, dalších 
finančních nástrojích EU, národních dotačních projektech 

Realizace publicity ISPZ 

Aktualizace RAP 
JMK (RAP JMK 
2021+), 
databáze 
projektů 

V průběhu roku 2022 došlo po intenzivní spolupráci mezi SRSK 
a zainteresovanými pracovními skupinami k aktualizaci a finalizaci 
prioritizace projektů a hodnotících kritérií klíčových témat RAPu JMK 
2021+ (za oblasti školství, silnice II tř., transformace v SŠ a ZZS), dle 
metodiky MMR. 

Srozumitelně nastavená 
metodika a kritéria RAP JMK ve 
vybraných oblastech do IROP 
2021+, cílená příprava projektů a 
jednání s nositeli projektů 
umožní bezproblémové čerpání 
finančních prostředků z IROP 
2021+. 

Aktualizace KAP 

Organizace a účast na společných schůzkách realizačního týmu KAP 
se zástupci škol a provazování aktivit do MAP Kvalitně zpracované KAP, a tedy 

vytvoření nástroje pro zvýšení 
kvality řízení vzdělávacího 
systému v kraji, vytvořené 
partnerství a zapojování 
zainteresovaných subjektů při 
zpracování a realizace KAP, 
aktualizace Rámce podpory 
infrastruktury investic KAP JMK; 
větší zapojení vzdělávacích 
subjektů. 

Zahrnutí nových projektových záměrů, aktuálních potřeb škol 

Organizace a účast na Pracovní skupině vzdělávání a zaměstnanost 

Projednávání stavu a naplňování KAP na Radě pro rozvoj lidských 
zdrojů 

Informovanost na poradách ředitelů škol a školských zařízení 
zřizovaných krajem 

Předávání informací z jednání RSK o realizaci KAP do území 
a naopak 

Pravidelné informování a stavu realizace KAP na Radě pro rozvoj 
lidských zdrojů JMK a PS Vzdělávání a zaměstnanost RSK JMK 

Spolupráce se 
zpracovateli 
MAP 

Komunikace se zpracovateli a nositeli MAP prostřednictvím emailu, 
telefonu a koordinátora MAP 

Kvalitně zpracované MAP, 
a tedy vytvoření nástroje pro 
zvýšení kvality řízení 
vzdělávacího systému v kraji, 
vytvořené partnerství při 
zpracování a realizace MAP 
mezi subjekty (dříve spolu 
v některých územích ORP 
nespolupracovali), odpovědní 
nositelé MAP a kvalitní 
realizované projekty dle 
skutečné potřeby území, přínosy 
pro cílovou skupinu – žáky, 
učitele, veřejnost. 

Sběr strategických rámců MAP (aktualizací), jejich kontrola a předání 
k monitoringu a dalším kontrolním procesům řídícímu orgánu (MMR, 
MŠMT) prostřednictvím extranetu územní dimenze 

Spolupráce se zpracovateli MAP 

Monitoring aktuální situace a podávání zpětné vazby 
zpracovatelům/ŘO včetně metodických konzultaci s OPVVV a MMR 

Projednávání stavu aktualizací strategických rámců MAP na RSK 
JMK 

Zajištění procesních náležitostí a potvrzení ze strany RSK JMK pro 
jednotlivé nositele MAP z území JMK 
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Sběr, 
aktualizace a 
správa 
projektových 
záměrů v ISPZ 

V roce 2022 na základě publicity probíhala aktualizace databáze 
projektových záměrů. Sběr, aktualizace a správa projektových 
záměru v centrálním Informačním systému projektových záměrů 
probíhala ve spolupráci SRSK a proškolených zástupců z řad obcí a 
KrÚ JMK. S ohledem na rozvoj systému v ISPZ probíhala 
komunikace se zástupci MMR ve věci postupných úprav nahraných 
projektových záměrů.  

Přehled o projektové absorpční 
kapacitě území kraje (zaměření 
projektů, lokalizace, žadatelé, 
celkové náklady projektů, doba 
realizace, stav připravenosti, 
zdroje financování, znalost 
potřeb území 

Zasedání RSK 
JMK 

Organizace pravidelných zasedání RSK JMK 3x za rok dle předem 
schváleného a uveřejněného harmonogramu, následně rozeslaného 
všem členům, náhradníkům a stálým hostům RSK JMK Projednání námětů z území 

a jejich přenos na národní 
úroveň 
Formulace opatření a návrhů na 
zlepšení při vzájemné diskusi 
aktérů z území 
Vysoká účast díky pravidelnosti 
zasedání a předem 
stanovenému termínu. 

Zastoupení zainteresovaných subjektů kvalitními lidskými zdroji 

Zpracování zápisů, jejich verifikace a uveřejnění 

V případě schválení významných a mimořádně požadovaných 
výstupů, probíhá schvalování formou per rollam  

Připravenost kvalitního programu na aktuální a zajímavá témata a 
účast významných osob a odborníků 

Průběžné uveřejňování informací na www.rskjmk.cz  

Na základě změny Statutu RSK JMK, byl přijat 25. člen Centrum pro 
cizince JMK, z.ú. 

Analýza 
projektové 
absorpční 
kapacity území 
kraje 

Vyhodnocování informací uvedených v databázi projektových 
záměrů. V případě neexistence vhodných dotačních titulů jsou 
následně formulovány dotazy na příslušné orgány a identifikována 
tzv. „bílá místa“. Vše probíhá na základě databáze projektových 
záměrů, která je pravidelně aktualizována. Významná komunikace 
probíhá zejména s MMR případně s ostatními ministerstvy na téma 
nových národních dotačních titulů nebo úpravy stávajících. Stejným 
způsobem se zapojuje Jihomoravský kraj při tvorbě nových nebo 
úpravě krajských dotačních titulů. 

Relevantní informace pro řídící 
orgány OP, NPO, RSK JMK 
a další instituce 
Operativní reflexe na základě 
požadavku MMR k zaslání 
výběrového vzorku projektů 
Srovnání s výstupy MS2014+ 
Iniciace vzniku nových dotačních 
titulů na krajské a národní úrovni 
Zpětná vazba do území kraje.  

Informování 
aktérů v území 

Publicita, dostupnost informací na webu o nacházejících i uplynulých 
událostech 

Dostatečná informovanost 
aktérů v území k tomu, aby se 
mohli aktivně zapojit do činnosti 
RSK JMK a poskytovat zpětnou 
vazbu. 

Činnost pracovních skupin RSK JMK 

Organizace seminářů a společných schůzek 

Distribuce informací mezi aktéry - SRSK slouží jako zprostředkovatel 

Newsletter pro obce a příspěvkové organizace 

Tiskové zprávy z jednání RSK JMK 

Prostřednictvím krajských zastoupení KS MAS JMK, SOM JM, SMS 
JM, MAS, mikroregionů a regionalistů ORP 

Semináře pro ZIS 

Pravidelná pracovní jednání s HK, mikroregiony, MAS, odbory 
krajského úřadu, PO zřizovanými krajem, ÚP ČR, obcemi, 
regionalisty ORP  

Zapojení aktérů 
v území do 
činnosti RSK 
JMK 

Projednání/připomínkování/hlasování/schvalování/spolurozhodování 
v pracovních skupinách a RSK JMK 

Reflexe skutečných potřeb 
území a poskytování zpětné 
vazby 
Koordinace v rámci území, 
zamezení dublování 
Činnosti nebo překryvu projektů. 

Projektové záměry ZIS a jejich promítnutí do RAP 

Projednávání podnětů a námětů od ZIS z území kraje 

Spolupráce při předkládání projektových záměrů ZIS z území 

Dostatečná publicita, dostupnost informací na webu o nacházejících 
událostech a o detailech již uplynulých událostí/jednání/seminářích 

Vznik nových PS RSK v dosud neřešených tématech (brownfield) 

Zapojení ZIS z území vybraných ORP do tvorby HSOÚ 

Semináře ve 
spolupráci s ŘO 
OP 

Zasílání podnětů/návrhů/informací o potřebách organizace seminářů 
řídícími orgány v území kraje 

Lepší informovanost 
potencionálních žadatelů 
Eliminace pochybení při přípravě 
projektových žádostí 
Zvýšení úspěšnosti podávání 
projektů 
Zvýšení projektové absorpční 
kapacity kraje 
Informovanost SRSK, který 
může informace distribuovat 
dále. 

Vlastní organizace seminářů za účasti zástupců ŘO (regenerace 
brownfield, smart city) 

Distribuce informací ohledně konání seminářů organizovaných jinými 
subjekty prostřednictvím emailů, datových schránek, publikace na 

webu www.rskjmk.cz. 

Komunikace 
s ŘO OP 

Účast na zasedání NSK, pravidelných setkání sekretariátů RSK, 
popř. jiných seminářů s příjemci 

Poskytnutí NSK/ŘO aktuální 
informace o situaci a potřebách 
území kraje 
Poskytnutí NSK/ŘO zpětnou 
vazbu k jejich činnosti 
Získání zpětné vazby od 
ŘO/NSK 
Iniciace nových národních 
programů k pokrytí bílých míst. 

Poskytování informací o výstupech z jednání RSK JMK na MMR, 
které je zprostředkovává na jednotlivé ŘO 

Korespondence prostřednictvím dopisů zaslaných jménem 
hejtmana/předsedy RSK JMK 

Účast zástupců ŘO na jednání RSK JMK, na jednáních sekretariátů 
RSK 

Práce Organizace pravidelných setkání PS 
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pracovních 
skupin RSK 
JMK 
 
 
 
 

Předjednání problematiky (v případě potřeby s přizvanými odborníky 
mimo členskou základnu PS) a formulace návrhu opatření/podnětů 
pro RSK 

Odborná doporučení/podněty 
pro RSK JMK 
Participace aktérů z území na 
tvorbě národní politiky 
Vzájemná informovanost a 
koordinace mezi národní úrovní, 
regionálními partnery 
Zapojení veřejnosti do 
projednávání krajských a 
národních strategií 
Projednávání připravovaných 
tematických projektů z území.  

Zveřejňování výsledků jednání PS na webu vč. publikace zápisů z 
jednání 

Vzájemný přenos informací mezi aktéry z území, zajištění jejich 
spolupráce 

Projednávání strategických rámců KAP a MAP 

Informování a projednávání dokumentů k programovému období 
2021+ 

Projednávání a připomínkování krajských a národních strategických 
a koncepčních dokumentů (SRR ČR 2021+, SRJMK 21+) 

Hodnocení projektů (CR) 
Soulad projektů se strategickými 
dokumenty kraje. 

Účast na 
připomínkových 
řízeních 
národních 
dokumentů 

Vytvoření připomínek a výměna informací mezi SRSK. Slaďování 
společných názorů k připravovaným dokumentům, které se zejména 
vztahují k programovému období 2021+. 

Participace na důležitých 
dokumentech a možnost ovlivnit 
jejich obsahovou správnost. 

Práce se členy 
(náhradníky) 
RSK JMK 

Pravidelná komunikace v rámci přípravy RSK, na jednání RSK, 
v rámci procesu per rollam 

Vysoká účast členů RSK JMK na 
jednání RSK, motivace k jejich 
aktivní účasti 
Dostatečná informovanost 
členů, jejich vzájemná 
spolupráce a koordinovaný 
přístup k problematice. 

Přenos informací mezi členy 

Získávání informací k tématům a činnosti RSK JMK 

Zpětná vazba 

Hodnocení projektů (komponenta 4.5. NPO 
Hodnocení projektů dle předem 
nastavených kritérií 

Průběžné personální změny ve členech a náhradnících členů RSK 
JMK, na základě vnějších faktorů 

Aktuální a průběžná obměna 
členů a náhradníků členů RSK 
JMK 
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4. Rizika činnosti RSK JMK a naplňování rolí RSK JMK a sekretariátu 

RSK JMK 

V tabulce č. 10 níže je uvedeno sedm nejzávažnějších rizik, jež byla identifikována 
v souvislosti s činností a naplňováním rolí RSK JMK a sekretariátu RSK. Ke každému z rizik 
je uveden také popis rizika, pravděpodobnost jeho vzniku a dopad (hodnocení 1-5, přičemž 1 
= nejméně, 5 = nejvíce). Poslední sloupec tabulky potom uvádí celkovou významnost daného 
rizika, která je dána součinem pravděpodobnosti a dopadu rizika.   

Tabulka č. 9: Přehled identifikovaných rizik 

Číslo Název rizika Popis rizika Pravděpodobnost 
(P) (1-5) 

Dopad (D) 
(1-5) 

Významnost 
(P x D) 

1 

Nezohledňování 
podnětů/výstupů 
RSK JMK 
národními 
orgány (řídící 
orgány OP, 
ministerstvy, 
centrálními úřady) 

S ohledem na funkci platformy se 
jedná o riziko s potenciálně velmi 
významným dopadem. RSK JMK 
jakožto platforma bez právní 
subjektivity má funkci poradní, 
iniciační a koordinační. 
Pravděpodobnost tohoto rizika 
stoupá a je přímo úměrné snaze 
RSK věci dělat správně. 

5 5 25 

2 

Pochopení 
a stanovení 
transparentních 
pravidel územní 
dimenze 

K novému dokumentu pro 
stanovení a ukotvení územní 
dimenze byla vytvořena nová 
metodika, která je závazná pro 
tvorbu operačních programů, 
integrovaných nástrojů 
a regionálních akčních plánů. Zde 
je potřeba ještě doplnit z hlediska 
jednotného přístupu a pochopení 
příklady dobré praxe. Zvláště pokud 
se součástí RSK stanou noví 
členové, kteří s daným tématem 
neměli žádnou spojitost. Rozdílné 
přístupy a výklady mohou vyvolávat 
negativní názory a tím související 
dopady. Chybí významnější 
praktické využití z programového 
období 2014-2020. 

4 4 16 

3 
Nezájem členů 
RSK o jednání a 
činnost RSK JMK 

V důsledku vnímání rizik 1 a 2 může 
dojít k nezájmu členů 
RSK/pracovních skupin při RSK 
účastnit se jednání a celkově 
aktivně participovat na činnosti 
RSK JMK. Se zájmem souvisí i 
obsah jednání RSK JMK. Posílení 
aktivit činnosti RSK může být určení 
jednotlivých členů dle odbornosti za 
dílčí oblasti. Současně významnou 
měrou je ovlivněn zájem členů ve 
spojení s účastí předsedy RSK. 

4 3 12 

4 

Vážnost a význam 
regionálních 
stálých 
konferencí 

Získání vážnosti RSK ve struktuře 
implementace dohody o partnerství 
v ČR, postavení vůči dalším 
subjektům na národní i regionální 
úrovni, podceňování role RSK ze 
strany ŘO (ministerstev). Zvýšení 
role odpovědnosti za vykovávanou 
činnost a její výsledky. 

3 3 9 

5 
Průběžný nárůst 
činností 
sekretariátu RSK 

V průběhu období činnosti 
sekretariátu RSK JMK, postupně 
přibývá činností nad rámec 
stanoveného původního rozsahu 
a to vede v demotivaci pracovníků. 

3 3 9 

6 
Zpětná vazba 
zainteresovaným 
subjektům z území 

Každá spolupráce a získávání 
informací od cílové skupiny z území 
vyžaduje buď okamžitou nebo 
časově únosnou zpětnou vazbu. 
Pokud je to závislé na činnosti RSK, 

3 3 9 
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pak jsme tento stav schopni ovlivnit. 
Problémem je, pokud na získaná 
data dlouhodobě chybí odpověď, 
pak to sebou nese nedůvěru 
a neochotu příště spolupracovat. 
Určitou změnu může přinést 
zaváděný jednotný Informační 
systém projektových záměrů. 

7 

Časté personální 
změny v 
projektovém týmu, 
motivace práce na 
projektu u členů 
projektového týmu, 
administrativní 
zátěž 

Časté změny v personálním složení 
projektového týmu mohou narušit 
kontinuitu a efektivitu práce RSK 
JMK, 
v krajních případech negativně 
ovlivňující motivaci stálých členů 
týmu. 

3 2 6 

Opatření vedoucí k eliminaci těch rizik, jejichž významnost byla ohodnocena celkovým počtem 
bodů 12 a výše, jsou uvedena v rámci plánu rozvoje fungování RSK JMK, část 5.2.  

 

5. Plán rozvoje fungování RSK JMK na rok 2023 

Návrh nových kroků pro rozvoj fungování RSK JMK 

Na základě dosavadních zkušeností a dobré praxe s fungováním platformy regionálních 

stálých konferencí lze návrh opatření vedoucích k rozvoji fungování RSK JMK rozdělit na ta, 

která může přijmout RSK JMK a sekretariát RSK JMK jako vlastní rozhodnutí nebo ze strany 

MMR a na ta, která jsou v kompetenci ostatních subjektů. 

Opatření v kompetenci RSK JMK a jejího sekretariátu 

Jedná se zejména o využití nástrojů, které povedou ke zvýšení celkové informovanosti území 

o činnosti RSK JMK.  

Má-li být platforma regionálních stálých konferencí významným hráčem v prosazování územní 

dimenze a projektové absorpční kapacity území, musí dojít k aktivnímu zapojení územních 

partnerů a jejich aktivní spolupráci včetně zpětné vazby. Motivací k tomuto pak může být 

častější komunikace s MMR, ministerstvy (ŘO OP), prezentace dobré praxe či výsledky 

činnosti RSK prostřednictvím dostatečné neosobní propagace a publicity projektu např. na 

webu www.rskjmk.cz, sociálních sítích atd. Vedle toho jsou vytvořeny předpoklady pro 

prezentaci v osobní rovině s využitím odborných seminářů, kulatých stolů, pracovních jednání 

v území kraje a regionálního sympozia k tématu projektové absorpční kapacity území 

a zdrojového financování projektů, koncepční a strategické dokumenty a programové období 

EU 2021+.  

Do programu RSK budou zařazovány body na konkrétní zajímavá témata, která se týkají 

území kraje a současně jsou průřezové. Zde bude důležitá komunikace s odbornou veřejností 

a zástupci jednotlivých ministerstev, aby se přímo k danému tématu zúčastnili jednání RSK 

JMK nebo pracovních skupin. Kladen bude důraz na aktivní komunikaci s městem Brnem jako 

strategickým partnerem. Dobrou praxí je zintenzivnění komunikace se zainteresovanými 

aktéry z území z hlediska poskytování informací o konkrétních vyhlášených dotačních 

výzvách, dotačních programech, projektech, seminářích, nově připravovaných strategických 

a programových dokumentech a dalších cílených aktivitách včetně zpětné vazby. Mezi důležité 

aktéry z území patří KS MAS JMK, sdružení místních samospráv, regionalisté na ORP, svazky 

obcí, HK aj. Nové webové stránky RSK JMK, které umožňují lepší komunikaci a informovanost 
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zainteresovaných subjektů z území Jihomoravského kraje, záměrem je doplňovat aktuální 

informace směrem k co nejefektivnějšímu čerpání fondů EU. V plánu je dopracování dvou 

případových studií HSOÚ SO ORP Znojmo a Moravský Krumlov.  

Pokud je to možné, tak se do běžné praxe se dostala on-line komunikace, která je někdy 

upřednostňována s ohledem na časové a ekonomické úspory účastníků jednání. Sekretariát 

se bude zabývat rozsahem odpovídajících činností s ohledem na přípravu nového projektu 

spolufinancovaného z OPTP a snížení úvazku na dva. 

Opatření mimo možnosti a kompetence RSK JMK a jejího sekretariátu 

Důležitým předpokladem efektivního fungování platformy RSK v území je osobní aktivita členů 

RSK JMK a aktivní spolupráce napříč i v rámci jednotlivých úrovní veřejné správy. Pro činnost 

RSK JMK je vedle aktivit realizovaných v rámci území kraje podstatná i sounáležitost a vážnost 

přisuzovaná regionálním stálým konferencím ze strany centrálních orgánů státní správy 

a řídících orgánů (např. MMR, ŘO OP, AK ČR, SOM ČR, SMS ČR, NS MAS atd.).  

Jeden ze způsobů, jak ovlivnit náhled a informovanost o RSK, jsou jednání NSK, kde by měla 

být více akcentována jejich pozice jako rovnocenného partnera.  Další cestou je větší 

medializace (např. Veřejná správa, Obec a finance) ze strany MMR, popř. dalších centrálních 

subjektů zaměřená na činnost RSK a její postavení v nastaveném systému územní a národní 

spolupráce. Při prosazování oprávněných zájmů a požadavků RSK více zapojovat do 

projednávání témat MMR a snažit se hledat společné řešení, která jsou nad rámec zaběhlých 

postupů. S ohledem na vznik nových krajských samospráv je důležité ze strany MMR věnovat 

pozornost osvětě a komunikaci na téma RSK, RAP a novému informačnímu systému MMR 

pro sběr projektů. 

Eliminace identifikovaných rizik 

Významnou součástí rozvoje fungování RSK JMK je eliminace identifikovaných rizik. Popsána 

budou pouze ta rizika, jejichž významnost byla v rámci tabulky č. 10 výše ohodnocena 12 

a více body. Rizika s méně body nebudou pro svou nízkou pravděpodobnost vzniku, popř. 

malým dopadem popsána. 

1. Nezohledňování podnětů/výstupů RSK JMK národními orgány (řídící orgány OP, 

ministerstvy, centrálními úřady) – riziko může být eliminováno racionálnějším, 

konkrétnějším a otevřenějším přístupem NSK, MMR, popř. dalších řídících orgánů 

a kvalitní zpětné vazby. Dosud je praxe taková, že ve většině případů se jedná 

o zdvořilostí obecně formulovanou odpověď. Určitým řešením by byla na základě 

dohody u konkrétních aktivit spolupráce více krajů (ta v praxi již funguje), zapojení 

národních autorit regionálních partnerů (např. SMS ČR, SOM ČR), MMR, AK ČR 

a volených poslanců a senátorů z území.  

2. Pochopení a stanovení transparentních pravidel územní dimenze – řešením je 

otevřená diskuse na základě skutečného stavu a potřeb území na národní a regionální 

úrovni k danému tématu. K tomu významně pomohla tvorba SRR ČR 2021+ a Akčního 

plánu SRR ČR na období 2021-2022 (nyní 2023-2024), kde je v rámci jednotlivých 

strategických cílů (Metropole, Aglomerace, Regionální centra a jejich venkovské 

zázemí, Strukturálně postižené regiony, Hospodářsky a sociálně ohrožená území) 

projednáváno jejich vymezení. Jihomoravský kraj jako jeden ze členů RSK promítá 

vymezení územní dimenze (úroveň obcí SO POÚ) do vlastních dotačních programů 
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v roce 2023. Územní dimenze je stále pro ZIS novým pojmem a je nutné se v této 

oblasti zaměřit na průběžnou osvětu a vzdělávání. To se hlavně týká nově zvolených 

zástupců obcí po volbách v roce 2022. Další šancí na zlepšení chápání pojmu územní 

dimenze je zpřesnění (aktualizace) současného dokumentu NDÚD, který připravilo 

MMR. Významnou pomocí by měla být participace vybraných znevýhodněných území 

na tvorbě studií hospodářsky a sociálně ohrožených území (SO ORP Kyjov, Hodonín, 

Znojmo, Veselí nad Moravou a Moravský Krumlov) a vytvoření národního dotačního 

programu pro takto analyzovaná území. 

3. Nezájem členů RSK o jednání a činnost RSK JMK – riziko lze snížit prostřednictvím 

motivace členů k účasti (doplnění TOP témat do programu RSK, vystoupením VIP 

subjektů z řad odborníků a ministerstev), časté komunikace s jednotlivými členy RSK 

(ne pouze v období přípravy jednání RSK), zajištěním efektivního fungování RSK JMK, 

zajištěním vzdělávání členů RSK ze strany MMR a účastí na odborných setkáních. 

Dále zasílání průběžných informací členům a náhradníkům RSK JMK o stavu přípravy 

programového období 2021+ a jaké projekty v území kraje se připravují a realizují. 

Významnou měrou ji ovlivňuje i účast předsedy RSK, která je aktivní. 

Plán aktivit pro navazující období  

Tabulky č. 11 a 12 níže zobrazují předběžný plán aktivit a činností RSK JMK a jejích 

pracovních skupin v roce 2022, včetně předpokládaných výstupů. Informace se v průběhu roku 

mohou změnit.  

Plán aktivit RSK JMK v roce 2022 

Plánovaný termín 

jednání 
Témata/Aktivity Výstup 

RSK JMK 

24.02; 26.05; 27.10. Jednání RSK JMK 
Projednání bodů programu, zápis a 

uveřejnění na webových stránkách 

Termíny budou 

stanoveny dle 

potřeby  

Personální otázky a průběžné změny ve složení v RSK JMK 

Podněty řídícím orgánům OP, NSK formou 

dopisů;    

Doporučení k zaměření a slaďování výzev 

pro projekty v rámci věcně a územně 

zacílených výzev (v rámci územní dimenze 

programů).  

Podpora absorpční kapacity, dotační 

možnosti pro obce, sdílení dobré praxe  

Zapojení do zpracování a implementace 

SRR ČR 2021+  

Podněty řídícím orgánům OP, NSK formou 

dopisů;    

Doporučení k zaměření a slaďování výzev 

pro projekty v rámci věcně a územně 

zacílených výzev (v rámci územní dimenze 

programů).  

Podpora absorpční kapacity, dotační 

možnosti pro obce, sdílení dobré praxe  

Zapojení do zpracování a implementace 

SRR ČR 2021+  

Vytvořené studie HSOÚ 

Aktualizovaná databáze ISPZ 

Modernizace webových stránek RSK JMK 

Výsledky jednání PS a přijatá opatření  

Aktuální informace z MMR, Národní dotační programy MMR 

pro rok 2023 

Průběžná kontrola plnění přijatých usnesení a komunikace na 

toto téma s MMR 

Aktuální informace o tvorbě ISR BMO pro období 2021-

2027 (ITI) – statutární město Brno  

Zapojení do činnosti pracovních skupin ISR BMO 2021+, 

provázanost na RAP JMK 2021+ 

Aktuální situace ohledně SCLLD – MAS; provázanost RAP 

JMK 2021+ s ISR BMO 2021+ a ICLLD 

Průběžné informování obcí o přípravě programového období 

2021+ - ESIF, Národní plán obnovy 2020-2026, Modernizační 

fond,  

Aktualizace RAP JMK pro období 2021+  

Výroční zpráva o činnosti RSK JMK za rok 2021 

Krátkodobé akční plány vzdělávání (KAP), Místní akční plány 

vzdělávání (MAP)  

Absorpční kapacita JMK, šetření o připravenosti projektů, 

aktualizace databáze projektů ISPZ 

Zajištění osvěty a informovanosti v území kraje, sběr 

projektových záměrů a práce s informačním systémem, 

krajská databáze projektů, 
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Strategické projekty z území kraje  

Informovat území o vyhlášených a připravovaných výzvách 

OP a další finančních nástrojů EU 

Vyhlášené národní a krajské dotační programy   

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, Akční plán SRR ČR 

2023-2024, vyhodnocení OP SRR ČR za rok 2022,   

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (2030, 

zapojování a participace veřejnosti, schválení, tvorba akčního 

plánu pro období 2024-2025 

Specifická projednávaná průřezová témata související 

s problematikou území kraje, strategické projekty v území 

kraje  

Výměna informací a dat o vývoji v území a dopadech 

realizovaných opatření   

Koordinace rozvojových aktivit podporovaných prostřednictvím 

územní dimenze z ESI fondů  

Průběžná aktualizace informací na webových stránkách RSK 

JMK 

Příprava pracovníků na výkon pozic Regionálního manažera 

SRR a koordinátora HSOÚ v území JMK (ORP dle SRR ČR 

2021+ - Moravský Krumlov, Znojmo, Hodonín, Kyjov a Veselí 

nad Moravou) 

Organizace regionálních kulatých stolů v území, tematických 

seminářů a regionálního sympozia, spolupráce s univerzitami 

Tvorba studií Hospodářsky a sociálně ohrožených území SO 

ORP Moravský Krumlov, Znojmo 

Informování o naplňování databáze Informačního systému 

projektových záměrů (ISPZ) 

Příprava a projednání projektu „Zajištění činnosti RSK JMK V“ 

do  vyhlášené výzvy OP TP 

Semináře, pracovní jednání konference a další aktivity 

Termíny budou 

stanoveny dle 

potřeby  

Pracovní setkání zástupců JMK, krajské pobočky Úřadu práce 

ČR, JIC, HK a regionální kanceláře CzechInvest (max. 2krát)  

 Stav trhu práce v JMK v roce 2022, 

očekávání 2023 

Průzkum zaměstnanosti v JMK 

Příprava a spolupráce při společných 

projektech a aktivitách 

Konference Rozvoj cyklistiky v Jihomoravském kraji  

Seznámení účastníků s možnostmi 

rozvoje a financování v novém 

programovém období 2021-2027  

Setkání zástupců odborů regionálního rozvoje ORP 

Vykrytí bílých míst dotačními tituly, 

kohezní politika 2021+  

Smart City and Smart Region 

Semináře pro obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční 

skupiny v Jihomoravském kraji na aktuální téma. 

 Adaptace na změnu klimatu 

Výsadba zeleně  

Cirkulární ekonomika – využívání zdrojů 

Informační systém projektových záměrů 

Komunitní energetika 

Opatření na zadržení vody v krajině 

Participativní jednání zainteresovaných subjektů z vybraných 

území JMK ke studiím HSOÚ (2x) 
Participativní jednání k tvorbě studií HSOÚ 

Regionální sympozium  

Prezentace národních dotačních titulů na 

programové období 2021-2027  

Pilotní projekty s prvky chytrého regionu, 

města a obce 
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Plán aktivit pracovních skupin RSK JMK v roce 2023 

  
Plánovaný termín 

jednání 
Témata/Aktivity Výstup 

PS ŽP 
Dle potřeby a po 
domluvě 
s garantem PS 

Problematika životního prostředí (kvalita ovzduší, 
elektromobilita, dotační příležitosti v území) 

Koordinace společného postupu 
v rámci detekovaných problémů 
v území. 
Připomínky a podněty ke strategickým 
dokumentům z oblasti životního 
prostředí. 

Zapojení do přípravy krajských a dalších strategických 
dokumentů 

PS SO 
Dle potřeby a po 
domluvě 
s garantem PS 

Stav projektů v oblasti Deinstitucionalizace sociálních 
služeb pro IROP 2021-2027 (RAP JMK 2021+), 
případná aktualizace seznamu projektů 

Návrhy na opatření a koordinace 
společného postupu v rámci sociální 
oblasti.                                                                                                            
Vzájemná informovanost 
o připravovaných a řešených 
projektech ze sociální oblasti v JMK. 
Připomínky a podněty k aktuálně 
zpracovávaným a připravovaným 
strategickým dokumentům ze sociální 
oblasti. 

Financování sociálních služeb  

Aktuální informace k realizovaným a chystaným 
projektům ze sociální oblasti 

Zapojení do přípravy a připomínkování strategických 
dokumentů ze sociální oblasti 

PS CR 
Dle potřeby a po 
domluvě 
s garantkou PS 

Aktivity a činnost odd. cestovního ruchu KrÚ JMK a 
Centrály cestovního ruchu jižní Morava 

Vzájemná informovanost a výměna 
zkušeností pracovní skupiny v oblasti 
cestovního ruchu. 
Návrhy a doporučení pro RSK JMK.                           
Připomínky a podněty ke strategickým 
dokumentům z oblasti cestovního 
ruchu. 

Informace a hodnocení sezóny destinačními 
společnostmi JMK 

Kampaně a propagační aktivity cestovního ruchu 
v Jihomoravském kraji 

Zapojení do přípravy a připomínkování strategických 
dokumentů z oblasti cestovního ruchu, hodnocení 
projektových záměrů v rámci NPPCRR dle pokynů 
MMR 

PS VaZ 

8. 2. 2023 
dále dle potřeby a 
po domluvě 
s garantem PS  

Rámec podpory infrastruktury investic a jeho 
aktualizace 

Doporučující usnesení pro RSK JMK 
k aktualizaci Rámce podpory 
infrastruktury investic;  
Představení připravovaných 
projektových záměrů;  
Implementace KAP;  
Připomínky a podněty ke krajským a 
dalším strategickým dokumentům 
(SRJMK 21+, SRR 2021+…). 

Realizované projekty v rámci IROP a OP VVV 

Realizace KAP 3 

Aktuální informace v rámci čerpání finančních 
prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství 

Stanovení kritérií, výběr projektů a jejich prioritizace 
v oblasti SŠ, VOŠ, konzervatoře // speciální školy pro 
IROP 2021-2027 (RAP JMK 2021+) 

Projednávání MAP v JMK 

Realizace projektů Implementace KAP v JMK 

Zapojení do přípravy krajských a dalších strategických 
dokumentů (AP SRJMK 21+, SRR 2021+…) 

PS DI 
Dle potřeby a po 
domluvě 
s garantem PS 

Informace o výzvách SC 1.1 a SC 1.2. IROP  

Předání a sdílení informací mezi členy 
pracovní skupiny; 
Návrhy a doporučení pro jednání RSK 
JMK;  
Připomínky a podněty ke krajským a 
dalším strategickým dokumentům (PR 
JMK, SRR 2021+…).  

Informace o přípravě a realizaci projektů výzev SC 1.1. 
IROP  

Seznamy projektů pro výzvy SC 1.1. IROP 

Informace o projektech výzev SC 1.2. IROP 

Informace o projektech výzev OPD2 

Informace o přípravě projektů KORDIS ve veřejné 
dopravě  

Informace o projektech v oblasti dopravy v rámci 
Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní 
oblasti 

Stanovení kritérií, výběr projektů a jejich prioritizace 
v oblasti silnic II. třídy pro IROP 2021-2027 (RAP JMK 
2021+) 

Zapojení do přípravy krajských a dalších strategických 
dokumentů (AP SRJMK21+, SR 2021+…) 

PS RIS 

Mezi jednáními 
RSK JMK, 
případně dle 
aktuálních návrhů 
garanta pracovní 
skupiny 

Realizace aktivity a aktualizace Akčního plánu RIS 5, 
zavedení implementační struktury pro RIS 5 

Aktualizace Akčního plánu RIS JMK; 
Připomínky a podněty ke krajským a 
dalším strategickým dokumentům (PR 
JMK, SRR 2021+…).  Zapojení do přípravy krajských a dalších strategických 

dokumentů (PR JMK, SRR 2021+…) 

PS Z 

Mezi jednáními 
RSK JMK, 
případně dle 
aktuálních návrhů 
garanta pracovní 
skupiny 

Informovanost o nových výzvách v rámci NPO a 
IROP II 
Vybudování OLÚ v Pasohlávkách  
Transformace krajských nemocnic 
Zajištění LPS 
 

Předání a sdílení informací mezi členy 
pracovní skupiny; 
Návrhy a doporučení pro jednání RSK 
JMK.  
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PS B 

Mezi jednáními 
RSK JMK, 
případně dle 
aktuálních návrhů 
garanta pracovní 
skupiny 

Výzvy pro specifické brownfieldy, podnikatelské a 
nepodnikatelské využití ve vlastnictví obcí a JMK 

Předání a sdílení informací mezi členy 
pracovní skupiny; 
Návrhy a doporučení projektů do 
výzev NPO.  
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6. Vyhodnocení předcházející zprávy za rok 2022 

Relevantní informace k aktivitám v roce 2022 

Jednání RSK JMK probíhalo (3x) dle předem schváleného ročního harmonogramu, v souladu 

se Statutem a Jednacím řádem RSK JMK a věcným obsahem činností spadající do náplně 

RSK JMK. Celkově komunikace mezi členy RSK JMK a sekretariátem probíhala na velmi 

dobré úrovni. Úroveň jednání RSK JMK významně ovlivňuje účast a aktivitu jednotlivých členů, 

předsedy RSK JMK, obsah probíraných témat, jejich dopady na území. Na základě nově 

schváleného Statutu RSK JMK se zvýšil počet členů na 25 a novým členem se stalo Centrum 

pro cizince JMK z.s. Byla nově navržena za náhradníka člena RSK JMK v NSK Mgr. Hana 

Tomanová. Někteří členové RSK JMK byli zapojeni do hodnocení projektů předložených do 

komponenty 4.5. kreativní a kulturní centra Národního plánu obnovy.  

Sekretariát RSK JMK se scházel operativně v rámci postupné přípravy a naplňování 

jednotlivých aktivit projektu, zejména k organizačnímu zajištění jednání RSK JMK, naplňování 

úkolů z RSK JMK a NSK, zajištění pracovních jednání, seminářů a regionálního sympozia, 

předávání informací z jednání sekretariátů RSK, aktualizaci a naplňování RAP JMK, KAP 

a MAP vzdělávání, organizaci jednání PS, správě webových stránek, hodnocení projektů NPO 

a absorpční kapacitě v území kraje. V průběhu roku došlo ke změně v týmu sekretariátu, tým 

doplnila Ing. Tereza Fleková.  

Program a dynamika jednání všech osmi pracovních skupin RSK JMK byla závislá na aktivitě 

a kreativitě garantů pracovních skupin. Jsou témata, která jsou předkládána k odsouhlasení 

garantům přímo od sekretariátu RSK JMK. Organizačně byla vždy dobře zajištěna, protože je 

připravoval sekretariát RSK JMK (koordinátor projektu a pracovních skupin).  Úroveň jednání 

pracovních skupin významně ovlivňuje obsah probíraných témat, jejich projednávání na RSK 

JMK a dopady na území. Mezi nejčastěji probíraná témata patřily strategické a připravované 

projekty, výsledky analýz absorpční kapacity území, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

a AP SRR 21–22, informace k programovému období EU 2021+, plány výzev, strategické 

a operační nebo krátkodobé akční dokumenty (např.  Národní plán obnovy, IROP 2021+, OP 

ŽP), zdroje financování a náměty na projednávání RSK JMK s centrálními orgány. Nově byl 

schválen vznik Pracovní skupiny Brownfieldy, která se aktivně zapojila do aktivace projektů 

pro regeneraci brownfields.  

Komunikace s řídícími orgány zatím není hodnocena jako přínosná, protože většina odpovědí 

a vyjádření je neutrální nebo obecná, vysvětluje sice, proč je to tak, ale nepřispívá posunu 

a řešení popsaného podnětu nebo připomínky. Je pravdou, že ne vše lze řešit operativně 

a vyžaduje časovou a procesní náročnost (např. úpravy zdrojů financování, vytvoření nového 

národního dotačního programu, legislativní změny, zvýšení počtu lidských zdrojů a jejich 

změny na některých ministerstvech ČR). 

Jako věcnou, operativní a přínosnou hodnotíme komunikaci s MMR, které má snahu 

operativně řešit aktivity a informace, které má v kompetenci a současně být zprostředkujícím 

orgánem s ostatními ŘO OP a zastřešujícími organizacemi. Otevřenost jednání, snaha hledání 

řešení, výměna názorů a dobré praxe probíhala v rámci pravidelných setkání sekretariátů 

RSK. Stejně vstřícná a oboustranně prospěšná komunikace byla s ŘO OPTP v rámci realizace 
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projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje“, 

který je čtvrtý v pořadí. 

Průběžná komunikace s územím probíhala v osobní rovině prostřednictvím různých 

pracovních jednání s obcemi, MAS, mikroregiony, ÚP ČR-krajská pobočka v Brně, Centrum 

pro regionální rozvoj územní odbor IROP pro Jihomoravský kraj, HK, příspěvkovými 

organizacemi zřizovaných krajem, pracovních skupin RSK JMK, členů RSK JMK, KS MAS 

JMK, SMS JMK, ORP a další dle účelu. Operativní získávání informací s využitím dostupných 

informačních a komunikačních technologií. Mezi hlavní témata patřila participace veřejnosti do 

strategických dokumentů, případových studií HSOÚ, Akční plán SRR ČR 2021+ pro období 

2023–2024, příprava projektů kraje a příprava na programové období EU 2021+. 

Eliminace rizik, naplňování plánu rozvoje a aktivit RSK JMK 

Pro rok 2022 byla identifikována tři rizika s více body, kterým pro svou vysokou 

pravděpodobnost vzniku byla věnována pozornost s cílem snížit jejich dopad. 

1. Nereflektování podnětů/výstupů RSK JMK řídícími orgány – byla zaměřena pozornost 

na lepší a srozumitelnější formulace problémů nebo požadavků posílaných na ŘO OP, na 

úrovni sekretariátu NSK (MMR) došlo k aktivní komunikaci s RSK JMK, následnou kontrolu 

vyřízení zaslaných podnětů ze strany RSK, sumarizaci usnesení RSK a sledování vyřízení, 

některá usnesení jsou prezentována přímo na jednáních NSK. Mimo to se významnou 

měrou do zprostředkování požadavků zasílaných na ministerstva zapojilo MMR a pro 

včasné zapojování i dalších RSK jsou usnesení sdílena v rámci společné databáze. 

Některá usnesení jsou sdílena a podporována dalšími RSK. Nedořešená témata jsou 

prezentována zástupcem RSK JMK na jednání NSK. 

2. Pochopení a stanovení transparentních pravidel územní dimenze – řešením je 

otevřená diskuse na základě skutečného stavu a potřeb území na národní a regionální 

úrovni k danému tématu. Byla zpracována nová metodika pro ukotvení územní dimenze 

v operačním programech, integrovaných strategiích a regionálních akčních plánech. Na 

krajích by mělo být, zda budou kraje podporovat v rámci strategie kraje další specifická 

témata a menší území (v případě Jihomoravského kraje jsou to navržená území v úrovni 

SO POÚ). Nově se na podporu územní dimenze u znevýhodněných území stanovených 

SRR ČR 2021–2027 vytvářejí studie HSOÚ. Jihomoravský kraj uplatňuje územní dimenzi 

v dotačních programech formou bodového zvýhodnění. 

3. Nezájem členů RSK o jednání a činnost RSK JMK – riziko lze snížit prostřednictvím 

motivace členů k účasti, aktivní komunikací, eliminací výše zmíněných rizik, zajištěním 

efektivního fungování RSK JMK, zařazováním zajímavých tematicky zaměřených bodů do 

programu RSK JMK a prezentace jednotlivých členů na téma v oblasti, kterou zastupují. 

Zajištění vzdělávání členů RSK ze strany MMR a větší publicita činnosti RSK mezi ZIS. 

V případě RSK JMK je motivátorem aktivní zapojení hejtmana JMK a předsedy RSK JMK. 
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7. Seznam použitých zkratek 

AK ČR              Asociace krajů České republiky 
CRR   Centrum pro regionální rozvoj ČR 
DMO   Organizace destinačního managementu 
ESIF                 Evropské strukturální a investiční fondy 
FM   Finanční manažer  
HK   Hospodářská komora 
HSOÚ              Hospodářsky a sociálně ohrožená území 
IROP   Integrovaný regionální operační program 
ISR BMO  Integrované strategie rozvoje brněnské metropolitní oblasti 
ISPZ                 Informační systém projektových záměrů 
IDS JMK               Integrovaný dopravní systém JMK 
JMK   Jihomoravský kraj 
KAP   Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 
KP SVL  Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
KS MAS JMK       Krajská síť Místních akčních skupin Jihomoravského kraje 
NDÚD                  Národní dokument pro územní dimenzi 
MAP   Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
MAS   Místní akční skupiny 
MF   Ministerstvo financí 
MK   Ministerstvo kultury 
MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV   Ministerstvo vnitra 
NKÚ   Nejvyšší kontrolní úřad 
NNO   Nestátní nezisková organizace 
NPP CR  Národní program podpory cestovního ruchu 
NSK   Národní stálá konference 
HK                        Hospodářské komory 
OPTP   Operační program Technická pomoc 
OPVVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
OPZ   Operační program Zaměstnanost 
OPŽP   Operační program Životní prostředí 
ORP   Obec s rozšířenou působností 
PM                       Projektový manažer 
POU   Obec s pověřeným obecním úřadem 
PS   Pracovní skupina 
RAP   Regionální akční plán 
RAP JMK              Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 
RIS   Regionální inovační strategie 
RSK          Regionální stálá konference   
RSK JMK              Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 
ŘO   Řídící orgán 
SCLLD  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
SFŽP   Státní fond životního prostředí 
SMS JMK             Sdružení místních samospráv pro Jihomoravský kraj 
SR MAP  Strategický rámec místních akčních plánů rozvoje vzdělávání 
SRSK    Sekretariát regionální stálé konference 
SRR ČR 2021+    Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 
SRJMK 21+          Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 
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SÚS JMK  Správa a údržba silnic JMK 
SZIF   Státní zemědělský a intervenční fond 
ÚD                       Územní dimenze 
ÚP ČR                  Úřad práce České republiky 
ZIS                       Zainteresované subjekty 
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Příloha č. 1: Složení členů a náhradníků členů RSK JMK  

Pořadí 
Instituce 

Jméno a příjmení 
člena RSK JMK 

Jméno a příjmení 
náhradníka člena RSK 
JMK 

1. 

Jihomoravský kraj, 
předseda RSK 
JMK, zástupce RSK JMK v 
Národní stálé konferenci 

Mgr. Jan Grolich 
Ing. Ludmila 

Hrachovinová 

2. Jihomoravský kraj Lukáš Dubec Ing. Ivo Minařík, MPA 

3. 
Jihomoravský kraj Mgr. Jiří Nantl, LL.M. 

JUDr. Roman Heinz, 
Ph.D. 

4. Jihomoravský kraj Ing. Jan Zámečník PhDr. Petr Horehleď 

5. Jihomoravský kraj Mgr. Martin Maleček Ing. Rostislav Snovický 

6. Statutární město Brno,  
místopředsedkyně RSK 
JMK 

JUDr. Markéta Vaňková Bc. Tomáš Koláčný 

8. 
SMOČR 

Mgr. František Lukl, 
MPA 

Ing. Jiří Lukášek 

9. SMOČR MVDr. Zdeněk Wetter Ing. Jiří Crha 

10. SMOČR Rostislav Koštial Ing. Jaroslav Dohnálek 

11. SMOČR Mgr. Libor Beránek Ing. Lubomír Šmíd 

12. SMOČR RNDr. Libor Kabát Zdeněk Tesařík 

13. SMOČR Richard Janderka Ing. Petr Slavík 

14. Sdružení místních 
samospráv ČR 

Mgr. Antonín Okénka 
Mgr. Ing. Lenka 
Matějová, Ph.D. 

15. SPOV, náhradník zástupce 
RSK JMK v Národní stálé 
konferenci 

Bc. Otakar Březina Jan Kauf 

16. JIC*** Dr. David Uhlíř Milad Abassi 

17. 
Krajská síť NS MAS Mgr. Hana Tomanová 

Mgr. Ing. Lenka 
Matějová 

18. Krajská hospodářská 
komora 

Ing. Michal Štefl Ing. Tomáš Psota 

19. ANNO ČR**** Jaromír Hron Ing. Jitka Bednářová 

20. 
Masarykova univerzita doc. Ing. Vladimír Žítek 

Prof. RNDr. Vojtěch 
Adam, Ph.D. 

21. Agentura pro sociální 
začleňování 

Mgr. Jan Mochťák Mgr. Jitka Pavlíková 

22. Úřad práce ČR-krajská 
pobočka 

RNDr. Josef Pitner, 
Ph.D. 

RNDr. Jiří Fukan 

23. Svaz vinařů ČR PhDr. Martin Chlad Ing. Martin Půček 

24. Centrála cestovního ruchu – 
Jižní Morava, z.s.p.o.   

Bc. Martina Grůzová, 
MSc. 

Monika Lidmerová 

25.  Centrum pro cizince, z. ú.  Bc. Alena Krejčí, DiS.  Mgr. Lenka Herčíková 
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Příloha č. 2: Přehled realizovaných pracovních jednání, seminářů a komunitních aktivit 
v roce 2022 
 

Pořadí Den konání Název aktivity Počet 
účastníků 

1. 18. ledna 2022 Seminář Plánované dotační programy 
JMK  

80 

2. 27. ledna 2022 Reg. sympozium „Dotační příležitosti pro 
Vaši obec“ 

150 

3. 2. března 2022 Konzultační seminář pro potenciální 
žadatele do programu IROP 2021-2027 

56 

3. 24. března 2022 Seminář k příkladům dobré praxe a 
možností financování adaptačních 
opatření na změnu klimatu 

30 

4.  6. dubna 2022 Krajský konzultační den pro komponentu 
brownfieldy (NPO) 

30 

5.  22. dubna 2022 Konzultační seminář pro potenciální 
žadatele do programu IROP 2021-2027 
pro oblast zdravotnictví  

30 

6.  16. června 2022 Workshop Investice do veřejné 
infrastruktury 

45 

7. 24. listopadu 2022 Workshop k Hospodářské strategii a 
případovým studiím HSOÚ SO ORP 
Hodonín a Veselí nad Moravou 

18 

8. 30. listopadu 2022 Krajský konzultační den pro komponentu 
brownfieldy (NPO) 

20 

9. 5. prosince 2022 Pracovní setkání zástupců 
Jihomoravského kraje, krajské pobočky 
Úřadu práce ČR, hospodářských komor, 
regionální kanceláře agentury 
CzechInvest v Jihomoravském kraji a 
Jihomoravského inovačního centra 

20 

10. 12. prosince 2022 Seminář Avízo ke krajským dotačním 
programům v roce 2023“ 

120 

11.  14. prosince 2022 Seminář Avízo ke krajským dotačním 
programům v roce 2023 

120 
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