Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2011
konaného 28. listopadu 2011

Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

7. Vymazal Jaroslav

2. Martinec Jan

8. Popelka Miloslav

3. Medová Rubišarová Marie

9. Vlach Jiří

4. Lukáš Miroslav

10. Moravec Karel

5. Dračka Emil

11. Vrbka Miroslav

6. Vystrčil Miloš (předseda)

12. Fryšová Iveta (tajemnice)

Hosté:
Viz prezenční listina

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Vystoupení prvního náměstka MMR Ing. Daniela Brauna, MA na téma:
„Příprava ČR na období 2014 – 2020, rizika a příležitosti“;
3. Diskuze, různé;
4. Závěr.

1. Zahájení, schválení programu
Miloš Vystrčil, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
(dále jen „Vrr“), přivítal všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatoval,
že výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesl návrh programu, který byl 10 hlasy schválen.
2. Vystoupení prvního náměstka MMR Ing. Daniela Brauna, MA na téma: „Příprava
ČR na období 2014 – 2020, rizika a příležitost“
V průběhu jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.
Daniel Braun, první náměstek MMR, okomentoval prezentaci na téma: „Příprava ČR na období
2014 – 2020, rizika a příležitosti“. Pro kohezní politiku na roky 2014 – 2020 je v plánu vyčlenit
finanční prostředky ve výši 336 mld. EUR. V současné době není známa alokace evropského
rozpočtu. Výše alokace pro ČR bude známa na konci roku 2012. Návrh evropského rozpočtu by
měl obsahovat balíček nových nařízení: obecné nařízení, které stanoví společná ustanovení pro
čerpání peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu
(ESF), Fondu soudržnosti (FS), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)
a Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF) a obecná ustanovení pouze pro ERDF,
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ESF a FS. Tři samostatná/specifická/fondová nařízení – ERDF, ESF, FS, Cíl Evropské územní
spolupráce, Novelizace nařízení o Evropských seskupeních pro územní spolupráci (ESÚS).
Novinky, které mohou ovlivnit přípravu návrhu evropského rozpočtu: pět fondů se bude řídit
v některých oblastech jedním souborem pravidel, EK vyjedná s členskými státy Smlouvy
o partnerství, princip koncentrace a propojení na Strategii Evropa 2020 - povinné minimální
podíly, Ex-ante a ex-post kondicionality (rámec provádění), makroekonomické kondicionality,
EK bude mít pravomoc požádat o revizi programů nebo pozastavit financování, pokud nebudou
přijata nápravná opatření. Co navrhuje ministerstvo: zachování silné kohezní politiky, zachování
současné architektury kohezní politiky s akcentem na hlavní cíl – podpora vyrovnávání
disparit = konvergence, zaměření na výsledky, efektivitu, měřitelný pokrok, aj., strategický
přístup k politice soudržnosti a její významný příspěvek k naplňování cílů Strategie Evropa 2020,
dostatečnou flexibilitu umožňující reagovat na skutečné potřeby jednotlivých území
(států, regionů, měst a obcí), zachování Fondu soudržnosti jako osvědčeného a klíčového
nástroje pro financování infrastruktury v méně vyspělých členských státech EU, zjednodušení
procesů, a snížení administrativní zátěže. ČR odmítá a vnímá jako rizikové vyčlenění prostředků
Fondu soudržnosti do nového Nástroje k propojení Evropy, příliš těsnou vazbu kohezní politiky
na proces Evropského semestru, pojetí dokumentu „Smlouva o partnerství", omezení
způsobilosti DPH oproti současné praxi, využití některých prvků systému řízení a kontroly
politiky rozvoje venkova v rámci politiky soudržnosti, navrženou „performance framework“
a vytvoření 5% výkonnostní prémie na úrovni EU, vyloučení velkých podniků s výjimkou
specifických investic podporujících výzkum a inovace. V roce 2013 bude členský stát požádán
o vypracování „Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice“. Vláda ČR projednala materiál
„Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky“ dne 31. srpna 2011, kde bylo navrženo
5 základních rozvojových priorit. Mezi další priority patří nastavení strategie kohezní politiky
v ČR na programové období 2014 – 2020. Vyjednávání víceletého finančního rámce – do konce
2012. Vyjednávání o návrzích nových nařízení – do konce 2012, 1. etapa – během roku 2013.
Vymezení struktury operačních programů – duben 2012.
Martin Černý vznesl dotaz na problematiku venkova – hranice venkova. Marta Sargánková
pohovořila o problematice regionálních operačních programů. ROP svoji funkci plní velice dobře
a cílem by mělo být jejich zachování a pokračování v těchto programech. Upozornila,
že v otázkách základních priorit v regionální dimenzi, MMR nebyly zapracovány došlé
připomínky od krajů. Daniel Braun odpověděl, že ze strany MMR je ochota jednat a nesouhlasil
se stanoviskem pí. Sargánkové. Model konkurenceschopnosti MMR obdrželo na začátku
měsíce října. Asociace krajů zaslala MMR pouze tabulku s regionálními prioritami. Na to téma
se uskutečnilo několik jednání, kde byli přítomni zástupci všech krajů. Došlé připomínky byly
do materiálu zapracovány. V materiálu je i systematicky zapracována regionální dimenze.
Jedná se o směry, nikoliv priority. Pro účely regionální dimenze proběhlo zasedání, kde bylo
navrženo, že strategie regionálního rozvoje bude dokument, který bude definovat místní
a regionální priority a sektorové strategie. Marta Sargánková dodala, že nelze sestavit kvalitní
strategii regionálního rozvoje, když není známa legislativa. Daniel Braun řekl, že k návrhům
evropské komise, je nutné znát priority, které mají být řešeny. Nejprve je nutné vytvořit model
kohezní politiky, kde bude ve strategii resortu včleněna regionální dimenze. Dále doplnil, že u
programu „Venkov“ by bylo vhodné zvolení tématického rozdělení. Byl vydán nový návrh
k zemědělské politice, kde je specifičtěji uvedeno, co bude podporováno a za jakých podmínek.
Zdeněk Kadlec pohovořil o budoucím administrativním zajištění operačních programů, pokud by
kraje měly fungovat jako dnes u některých programů jako zprostředkující subjekty. Iveta Fryšová
vznesla dotaz na oblast Evropské územní spolupráce. Zda-li postoj ČR v této oblasti je stále
stejný. Daniel Braun odpověděl, že u Evropské územní spolupráce dojde k navýšení alokace
a pro ČR je nejdůležitější oblast operačních programů přeshraniční spolupráce.
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3. Diskuze, různé
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 je naplánováno
na pondělí 16. ledna 2012 od 10.00 hodin.
4. Závěr
Miloš Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 7. prosince 2011.
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