Záznam ze společného jednání pracovních skupin
Obce a města + Venkov při RSK KHK
Datum a místo konání:
3. dubna 2017, od 9:00 hod., Sál Zastupitelstva KHK, Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Přítomni:
Celkem 27 členů pracovních skupin + sekretariát RSK a hosté (dalších 10 osob).

Hlavní témata jednání:









Aktuální informace z regionální i národní úrovně
Výstupy tematických pracovních skupin
Absorpční kapacita regionu, bílá místa
Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro obce
Monitoring čerpání dotací, bariéry
Integrované nástroje ITI a CLLD (MAS)
Akční plány vzdělávání - KAP a MAP
Podněty na poskytovatele dotací

Úvod jednání
Ing. Ladislav Mlejnek (CIRI, Sekretariát RSK) přivítal účastníky a zahájil jednání.
Bc. Pavel Hečko (radní KHK) pronesl úvodní slovo. Informoval o dopoledním setkání místních akčních
skupin. Zmínil se o významu jednání pracovních skupin a přípravě tvorby budoucích strategických
dokumentů.
Prezentace a diskuse
Ing. Ladislav Mlejnek stručně charakterizoval úlohu pracovních skupin RSK. Dále vzpomněl na minulé
jednání přítomných pracovních skupin, obecně se zmínil o vývoji v oblasti dotací, nových trendech,
několika uplynulých akcích a konferencích. Prezentoval náplň některých z nich a avizoval další cyklus
setkání v regionech se zástupci obcí. Vyzval všechny regionální partnery ke spolupráci na základních
strategických dokumentech Královéhradeckého kraje.
Dále prezentoval zjištění z absorpční kapacity a dával je do souvislosti s dotačními možnostmi –
poukázal na „bílá místa“ v mnoha tématech. Informoval také o informačních zdrojích na téma dotací
(dále viz prezentaci z jednání).
Mgr. Ivana Kudrnáčová (KHK) doplnila prezentaci dílčími aktuálními informacemi.
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Mgr. Petr Kulíšek (KS MAS, MAS nad Orlicí) představil situaci MAS ve vztahu ke strategiím.
Následovala diskuse o problematické spolupráci NS MAS s MMR. Jana Kuthanová (KS MAS, MAS
Hradecký venkov) referovala o jednání NSK a děkovala zástupcům RSK KHK a KHK za podporu
MAS. Strategie MAS by měly být vyhodnoceny do konce roku. Je to velmi dlouhý a komplikovaný
proces - je ohroženo čerpání financí. KS MAS bude všechny průběžně informovat.
Ing. Mlejnek informoval o plánovaném jednání RSK KHK a slíbil, že se tam toto téma bude
prezentovat a diskutovat, více stran dostane možnost se tam vyjádřit.
Ing. Tomáš Kořínek, územní koordinátor za hradeckou část ITI, informoval o schválené strategii ITI a
již vyhlašovaných výzvách – na co jsou zaměřeny a za jakých podmínek. Následovala diskuse nad
plněním milníků a bariér v čerpání peněz: závazek v rámci budování terminálů se nesplní. Lepší
vyhlídka je ve věci nákupu vozidel pro hromadnou dopravu – zde již projekty běží. Ve školství bude
pravděpodobně také splněno.
Ing. Lucie Rovenská (KHK) informovala o plánovaném projektu „Obědy do škol“ – zajištění stravování
pro děti rodin v hmotné nouzi. Mgr. Kudrnáčová požádala o propagaci tohoto projektu. Dále
informovala o velkém projektu chystaném KHK a CIRI zaměřeném na strategické plánování KHK na
sklonku tohoto programového období a zejména pro období po roce 2020. Na závěr pozvala všechny
regionální partnery k součinnosti.
RNDr. Zita Kučerová, PhD. (CIRI, RSK KHK) navázala na téma a upřesnila některá specifika projektu.
Vzpomněla projekt zaměřený na budování sítě euromanažerů a naznačila podobnost a možnost těžit
z tehdy získaných zkušeností. Apelovala na vzájemnou spolupráci v regionu.
Následovala diskuse o výzvách v rámci OPZ.
Závěr
Ing. Ladislav Mlejnek (CIRI, Sekretariát RSK) poděkoval všem účastníkům a ukončil jednání.

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Prezentace na PS
Prezentace a další dokumenty pracovních skupin Obce a města + Venkov RSK KHK jsou dostupné na
http://www.cirihk.cz/pracovni-skupiny-obce-a-mesta-venkov.html.

Záznam vyhotovil:
Bc. Karel Šimek - sekretariát RSK/CIRI
V Hradci Králové, dne 10. 4. 2017
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