Zápis z 15. pracovního setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje
Termín a místo konání: 25. 6. 2013, Městys Dřevohostice, Mikroregion Moštěnka

Program
Přivítání účastníků
Na úvod setkání přítomné pozdravil hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil a přestavil
přednášející a vystupující za Olomoucký kraj, a to 2. náměstka hejtmana Ing. Michala
Symerského a vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Martu Novotnou a za ÚRR ROP
SM Ing. Zdeňka Bogoče. Hejtman Olomouckého kraje seznámil účastníky s programem akce
a vyzval je k diskusi k tématům kohezní politiky EU 2014+. Zástupce venkova Olomouckého
kraje potom přivítal i 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Michal Symerský.
Představil projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 a informoval o aktivitách
oddělení regionálního rozvoje, které jsou zaměřeny na venkov. Poté účastníky přivítal za
Mikroregion Moštěnka v krásných prostorách Dřevohostického zámku pan starosta Městyse
Dřevohostice Stanislav Skýpala, a představil manažerku mikroregionu Markétu Kropáčkovou
a předsedu MAS Moštěnka Bc. Tomáše Šuláka.
Prezentace Městyse Dřevohostice a Mikroregionu Moštěnka
Stanislav Skýpala (starosta Městyse Dřevohostice) a Markéta Kropáčková (manažerka
mikroregionu)
Starosta městyse ve své prezentaci představil historii obce, kulturní památky, které se
nacházení na území městyse a zmínil členství Dřevohostic v Mikroregionu Moštěnka, v MAS
Moštěnka, ve Svazu měst a obcí a ve Spolku pro obnovu venkova. Poté starosta pokračoval
úvodem k prezentaci Mikroregionu Moštěnka a okomentoval historii mikroregionu.
Dále v prezentaci pokračovala manažerka mikroregionu a seznámila účastníky s aktivitami
a projekty mikroregionu, které byly spolufinancovány jak z operačních programů SF EU – OP
ŽP, Česko-polské přeshraniční spolupráce, tak z MMR a krajských zdrojů. Na konci
prezentace zmínila plány mikroregionu, další projekty a záměry.
Prezentace MAS Moštěnka
Bc. Tomáš Šulák (předseda MAS)
Předseda MAS Moštěnka představil místní akční skupinu a strategii rozvoje na roky 20072013. Podrobně informoval ve své prezentaci o postupu výběru a hodnocení projektů
v jednotlivých fischích a o monitoringu a evaluaci projektů. Zdůraznil, že MAS Moštěnka se
umístila na prvním místě v pořadí hodnocení MAS ČR za roky 2010-2012. Poté předseda
prezentoval projekty spolupráce MAS Moštěnka s ostatními MAS a aktivity krajského sdružení
Národní sítě MAS v ČR v Olomouckém kraji. Velký prostor ve svém vystoupení věnoval
Bc. Šulák informacím z přípravy strategie na programové období EU 2014-2020. Přípravě
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz
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integrované strategie rozvoje území „Náš region – naše radost“ se zapojením komunit CLLD
se věnoval v další části prezentace, kdy seznámil účastníky s návrhem priorit a opatření po
1. kole veřejných projednávání 2012-2013. Závěr prezentace byl věnován spolupráci MAS
Moštěnka s obcemi a mikroregiony a projektům Středomoravské agentury rozvoje venkova
(SMARV). Od poloviny roku 2013 se MAS Moštěnka o.s. transformuje na MAS Moštěnka
o.p.s.
Aktuální informace z Regionálního operačního programu Střední Morava
Ing. Zdeněk Bogoč (vedoucí odboru Metodiky a monitoringu, ÚRR regionu soudržnosti
Střední Morava)
Přednášející ve svém vystoupení představil aktuální informace o stavu čerpání finančních
prostředků ROP Střední Morava a ukázal pokrok v realizaci operačního programu včetně
stavu a počtu projektů. Dále informoval o věcném plnění vybraných monitorovacích
indikátorů. Ing. Bogoč upozornil na skutečnost, že cca 52% z objemu finančních prostředků
ROP Střední Morava je již certifikováno – to je druhé místo ze všech operačních programů v
ČR.
V další části prezentace se věnoval aktualizaci podmínek administrace projektů z důvodu
nejzazšího termínu podpisu smluv o poskytnutí dotace do 31. 12. 2013, ukončení projektů do
30. 6. 2015 a rizik spojených s posuzováním veřejné podpory.
Dále představil aktuálně vyhlášené výzvy a harmonogram výzev na rok 2013 včetně
plánované 44., 45. a 46. výzvy, ve kterých se objeví dodatečná realokace finančních
prostředků ve výši 646 mil. Kč z ROP Severovýchod a OP Technická pomoc.
V prezentaci Ing. Bogoč také zmínil aktuální úpravu výběrových kritérií pro podoblast podpory
ROP SM 2.3.1 – Fyzická revitalizace území, která je nyní předložena Monitorovacímu výboru
ROP SM ke schválení.
Dalším bodem vystoupení byla podrobná informace o probíhajících auditech u vzorku 47
příjemců podpory z ROP SM. Kontroly, které nyní probíhají, jsou velmi přísné a soustředí se
zejména na dodržování postupů v rámci zadávání veřejných zakázek a na vícepráce
u investičních projektů. Ing. Bogoč vyzval všechny příjemce podpory, aby v okamžiku auditu
jejich projektu kontaktovali ÚRR ROP SM, který bude nápomocen při sestavení námitek
k daným zjištěním. Pracovníci úřadu se budou těmto případům věnovat přednostně.
Priority vedení Olomouckého kraje v programovém období EU 2014-2020
Nové programové období EU na evropské a národní úrovni a příprava na kohezní
politiku EU 2014+ na krajské úrovni
Ing. Marta Novotná (vedoucí oddělení regionálního rozvoje KÚOK)
Vedoucí oddělení regionálního rozvoje v první prezentaci nejdříve nastínila legislativní
vymezení působnosti kraje a priority dané programovým prohlášením ROK. Poté seznámila
účastníky s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK) a jeho
rozvojovými prioritami. Dále se soustředila na informace o pokrytí území kraje mikroregiony
a místními akčními skupinami a zmínila důležitost partnerů v území při přípravě Regionální
dohody o partnerství (RDoP), která se bude opírat o Integrovanou rozvojovou strategii kraje.
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz
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Přednášející ve své druhé prezentaci velmi podrobně informovala účastníky o aktuálním
stavu přípravy kohezní politiky EU 2014+ na úrovni evropské, na úrovni státu a vlády a na
úrovni krajské.
Nejprve účastníky seznámila s východisky EU pro zaměření kohezní politiky 2014+, a to
s Finančním rámcem EU 2014-2020, s fondy společného strategického rámce (SRR)
a návrhy Nařízení pro využití fondů SRR.
V další části prezentace představila priority pro Českou republiku dle EU a také oblasti, do
kterých EK nedoporučuje investice bez zdůvodnění jejich přínosu pro naplnění cílů strategie
Evropa 2020 (sportovní infrastruktura, nemocnice, místní silnice, všeobecná vzdělávací
infrastruktura, kultura a komerční turistická zařízení).
V rámci přípravy kohezní politiky 2014+ na úrovni ČR přednášející představila návrhy
operačních programů, jak byly schváleny vládou ČR loni na podzim. V další části prezentace
seznámila účastníky s uplatněním územní dimenze (územní, tematický a integrovaný přístup)
a typologií dle Strategie regionálního rozvoje (rozvojová území, stabilizovaná území a
periferní území). Dále podrobně popsala náhled MMR na integrované přístupy, a to
Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně
vedený místní rozvoj (CLLD).
Další část prezentace byla věnována přípravě na úrovni krajů. Ing. Novotná představila
závěry z jednání Asociace krajů ČR (AK ČR) k územnímu přístupu, kdy kraje požadují 60 %
z celkových zdrojů EU do územní dimenze, a z toho 50% uplatnit integrovaně. Kraje požadují
regionální obálky s alokací na konkrétní kraj naplněné Integrovanou rozvojovou strategií
kraje, která bude na základě RDoP projednána v daném regionu s ostatními partnery. V rámci
každé regionální obálky kraje požadují přímou správou řídit 30 % alokace a na ostatní mít
koordinační vliv. RDoP naváže na Dohodu o partnerství mezi ČR a EK, a bude obsahovat
opatření vztahující se k potřebám jednotlivých území ČR. Dále byl představen časový plán na
další období a další kroky přípravy kohezní politiky 2014+.
V poslední části prezentace byli účastníci seznámeni s konkrétním zapojením Olomouckého
kraje do přípravy kohezní politiky EU 2014+ na národní úrovni, na úrovni AK ČR a v rámci
NUTS II Střední Morava.
Úkolem pro Olomoucký kraj je nyní zpracování Integrované rozvojové strategie kraje. Tato
strategie bude projednávána s jednotlivými ministerstvy a na základě jejich zahrnutí do
operačních programů ČR bude možné uplatnit RDoP a regionální obálku. Postup přípravy
strategie krajská samospráva podrobněji představuje jednotlivým partnerům, zatím městům
Olomouc, Prostějov a Přerov.
Volná diskuse s představiteli Olomouckého kraje
Dotaz
Mgr. Jaroslav Střelák, starosta obce Krumsín, předseda Mikroregionu Plumlovsko:
Jaké bude další pokračování úspěšného krajského dotačního titulu Program obnovy venkova
(POV) v roce 2014?
p. Miluše Stržínková, starostka obce Rouské, předsedkyně Mikroregionu Záhoran:

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz
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Malé obce mají velmi omezené možnosti pro přípravu projektů s dotací, POV je prakticky
jediný dotační titul, kde je možné čerpat finanční prostředky za výhodných podmínek a je
administrativně nenáročný.
Odpověď
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje:
V minulých letech dával Olomoucký kraj do tohoto dotačního titulu 40 – 60 mil. Kč, v letošním
roce byla alokace celkem 22 mil. Kč. Kraj má nyní napjatý rozpočet a i vzhledem
k programovému prohlášení ROK, kde se vedení zavázalo k řešení problematiky dopravy,
sociálních služeb, zdravotnictví, školství a území Jesenicka a Konicka, bude nutné
přehodnotit současný stav krajských dotačních titulů. Na základě vyhodnocení dosavadního
poskytování podpory uvažuje vedení kraje o změně systému poskytování finanční podpory
z rozpočtu kraje významným projektům, pravděpodobně tak, že opravdu významné projekty
budou už součástí jednotlivých kapitol rozpočtu kraje a ostatní finanční prostředky budou
určeny pro nepředvídatelné situace. Dalším faktorem, který je nutno brát v potaz, je řešení
korekce ROP SM a na to musí být Olomoucký kraj připraven.
V roce 2013 dochází vůči roku 2012 k předpokládanému nárůstu výše RUD pro obce o cca
900 mil. Kč. Z výše uvedených důvodů bude proto výše POV na rok 2014 v omezené míře. Je
možné, že pro příští rok bude možnost čerpání z POV omezena velikostí obce, aby opravdu
na podporu dosáhly jen ty obce, které nemohou čerpat v jiných dotačních titulech. Jednání
budou dále probíhat na podzim letošního roku.
V nejbližší době bude kraj řešit:
- centrální nákupy energií pro příspěvkové organizace,
- na podzimním ZOK bude schváleno založení Centrály cestovního ruchu Olomouckého
kraje, o.p.s., která začne pracovat od 1. 1. 2014. Vznik organizace je podmíněn novým
zákonem o cestovním ruchu,
- nakládání s odpady – řešení lokality pro výstavbu spalovny odpadů,
- KIDSOK – pro rok 2014 je stanoven úkol zahájení vyjednávání o sjednocení plateb za
dopravní obslužnost v obcích.
Dotaz
p. Petr Dostál, místostarosta městyse Dřevohostice:
Jaké je zadlužení kraje a bude se zvyšovat?
Odpověď
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje:
Míra zadlužení kraje je velká, ale dluhová služba je ufinancovatelná. Úvěry, které byly
čerpány u EIB byly využity zejména na investice do silnic II. a III. třídy. Žádný další dluh už
kraj nebude čerpat.
Dotaz
Bc. Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko, předseda MAS Moštěnka, o.s.:
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz
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Národní síť MAS předpokládá, že MAS budou implementační strukturou pro IROP a PRV,
probíhají jednání s MMR. Nyní je nastoleno téma změny schválených operačních programů
ČR. Finanční nástroj ITI požadují i města Olomouc, Prostějov a Přerov.
Odpověď
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje:
Prosazení finančního nástroje ITI pro Olomouc, Prostějov a Přerov bude velmi složité. Priority
Olomouckého kraje bude nutné připravit a projednat se všemi partnery v kraji a prosazovat na
národní úrovni.
Prohlídka zámku a zámecké věže a nového hasičského muzea
Velké poděkování patří panu kastelánovi Jiřímu Kasperlíkovi za poutavou prohlídku zámku
a vysoce odborné představení exponátů nového hasičského muzea.
Zapsala: Ing. Leona Valovičová
Dne: 1. 7. 2013
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