Zápis z pracovního setkání Priority
programového období EU 2014-2020

Olomouckého

kraje

v rámci

Termín a místo konání:
30. 1. 2014, Olomouc

Program:
Přivítání účastníků
Na úvod setkání přítomné přivítal moderátor akce Mgr. Tomáš Kocych a představil
jednotlivé přednášející. Poté přivítal účastníky hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří
Rozbořil. Poté seznámil přítomné s programem setkání.
První blok prezentací:
Priority Olomouckého kraje v rámci kohezní politiky EU 2014+
Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Principy kohezní politiky EU 2014+
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Diskuse po první části programu:
Ing. Jan Březina, europoslanec
Hodnotí pozitivně, že Olomouc nezaváhala, použila „ostré lokty“ a dostala se s ITI
Olomoucko do seznamu ITI. V programovém období EU 2014-2020 je nová role vedení
kraje, už ne implementace ROP, ale podpora komunikace a „povzbuzování“ regionu a
území kraje. V našem kraji lze hodnotit ROP jako úspěšný, ale v ostatních krajích neměla
politická reprezentace nejčistší úmysly. V ROP SM nebyl žádný „průšvih“, systém
hodnocení a implementace je v pořádku, můžeme být spokojeni, i když ne vždy šly peníze
tam, kam měly.
Silnými stránkami kraje jsou např. UP, podnikatelský sektor, slabou stránkou je malá a
nedostatečná míra komunikace. Je hodně na kraji, jak dokáže seřadit hráče (obce,
mikroregiony, organizace, podnikatele) do týmu, nebo jestli nebude komunikovat.
Nekomunikace může znamenat celkovou prohru.
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman
Souhlasí s panem europoslancem, proto jsme se tady dnes sešli. V kraji pracuje OK4EU a
OK4Inovace, organizace, ke kterým byl kritický, ale teď vidí, že se s novými pracovníky
význam těchto organizací posílí. V ROP SM je chybovost pouze 1,6%, bohužel po nových
pravidlech výpočtu je vyšší. ROP SM je čerpán dobře, naopak v tematických operačních
programech se vrací peníze zpět.
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz
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Bc. Tomáš Šulák
Jak vznikla mapa ITI Olomoucko?
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman
Bojoval za ROPy, které pokrývají celé území kraje, ty teď však nebudou, není ani ITI
krajské, proto bude podporovat ITI Olomoucko. Není stanoven žádný konkrétní systém
vymezení ITI. Nelze se soustředit pouze na Olomouc, Prostějov a Přerov. Žádný systém
však neuspokojí všechny požadavky.
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora
Nikde zatím nejsou dány pevné hranice ITI. Při vymezování se vycházelo ze statistických
údajů. Jde o území, které bude pólem růstu. Prostor pro rozšíření ITI tu stále je, je to o
diskuzi. Více se bude věnovat této otázce v prezentac.
Ing. Martin Tesařík, senátor
Děkuje moc za připravenou akci a je dobře, že jsem se sešli v takovém počtu. Pan hejtman
i pan náměstek hovořili o prioritách kraje. Ale pokryje EU všechny tyto priority? Máme i
národní dotační tituly, na které bychom neměli zapomínat. Teď víme, co se připravuje
(DoP, OP, ITI), ale měli bychom se potom sejít a říct si, co se tedy konkrétně připravilo. Jak
budou potom moci čerpat peníze aktéři z území kraje? Bylo by vhodné připravit seminář
k RIS 3 strategii před tím, než půjde na schválení do ZOK, abychom věděli, co v ní je, je
nutno tomuto dokumentu porozumět. Je to pro nás „oblek“, pokud bude „malý“ nevlezeme
se tam, pokud bude „velký“, EU to nepřijme. Nabídka na seznámení se s materiály by měla
vzejít z kraje.
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman
V rámci přípravy DoP a OP je hlavním problémem nekomunikace s partnery. Všichni
prosazují své dílčí zájmy (AKČR, SMO, MAS), je nutno hovořit spolu a domluvit společný
postup. Teď chceme táhnout za jeden provaz s partnery v území.
Ing. Marie Fomiczewová, starostka Jeseníka
Je ráda za představené priority kraje, je ráda, že se podařilo prosadit ITI Olomoucko. Musí
ale připomenout územní dimenzi, je nutno myslet i na jiná území kraje, na Jesenicko,
Šumpersko. Chce, aby územní dimenze byla dopracována i na sever kraje.
Doc. Pavel Šaradín, UP, katedra politologie a evrospkých studií
Komunikace je základní krok, pokud funguje, tak je to správné. Je nutné rozšířit stálou
konferenci i o aktéry z území – občanská sdružení, neziskové organizace.
Ing. Poles, vedoucí oddělení projektového řízení KÚOK
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Upozornil na problém v připravované legislativě, který bude mít dopad na obce nad 5 000
obyvatel a na podnikatele. Při získání dotací bude na tyto subjekty pohlíženo jako na velké
podniky a bude to znamenat režim veřejné podpory, s dotací kolem 25%. Problém
spolufinancování a předfinancování těchto projektů pro období 2014-2020 obcemi, které už
teď jsou zadlužené, protože čerpaly dotace v období 2007-2013.
Ing. Jan Březina, europoslanec
Ze strany evropské unie není nic nařizováno, ale je vyžadován průmět evropské legislativy
do legislativy ČR, pokud chceme čerpat finančí prostředky. Je nutné tyto otázky prosazovat
v poslanecké sněmovně a v senátu.
Ing. Martin Tesařík, senátor
Olomoucký kraj je v některých ekonomických ukazatelích na posledním místě v ČR.
Musíme se ptát, co je nutné udělat pro to, aby se zvýšil počet pracovních míst. Jaké peníze
pro nás budou připraveny (rozpočet EU) a jaké dokumenty pro jejich čerpání musíme mít
zpracované? Kam směřujeme a zda jsme schopni něco v krátkém čase změnit.
Ing. Jan Březina, europoslanec
Musíme mít vizi, co chceme. To co tu dnes vidíme, je nabídka. Zaleží jestli někdo vizi
ponese a bude ji dál prosazovat.
Druhý blok prezentací:
Partnerská spolupráce v území Olomouckého kraje
Ing. Marta Novotná, vedoucí oddělení regionálního rozvoje
RIS3 strategie Olomouckého kraje
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Prezentace ITI Středomoravské aglomerace
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora, statutární město Olomouc
Diskuse po druhé části programu
Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana
V rámci projektů pro odpadové hospodářství v ORP je nutné nastavit synergii.
Ing. Jan Březina, europoslanec
Děkuje RNDr. Šnevajsovi, je dobře, že se ujal ITI Olomoucko. Urbánní spolupráce má
potenciál. Zástupci Olomouce se zúčastnili na semináři, který pořádalo v roce 2012 OK4EU
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v Bruselu k této tematice. Stále ale není dobojováno.ITI Olomoucko může odčerpat hodně
peněz, což se jiným nemusí líbit.
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora
Je nutné obhájit ITI před EK, protože to musí být smysluplný materiál, je složitější než
IPRÚ.
MUDr. Jitka Chalánková, poslankyně
Akci chápe jako velmi důležitou, je nutné dále v regionu komunikovat a spolupracovat. Je
dobře, že jako poslankyně dostala veškeré informace k ITI Olomoucko od p. Šnevajse. Dále
oslovila primátora Olomouce o zaslání projektů, které jsou připravovány na programové
období EU 2014-2020. Nutné je zaměřit se na okrajové části kraje, Konicko, Jesenicko,
hranice kraje. Zde je největší nebezpečí vyloučených oblastí, ona sama se zabývá prevencí
kriminality a prevencí problematiky sociálně vyloučených osob, v těchto oblastech nabízí
služby vedení kraje.
Ing. Bořivoj Minář, předseda představenstva KHK OK
Akce se účastní jako zástupce HK, které zastřešují podnikatelský sektor v našem regionu. Z
priorit, které zmínil hejtman a náměstek, jsou podle něho nejdůležitější: podpora
technického školství, podpora exportu, komunikace. Ve vztahu k podnikatelskému sektoru
je prioritou růst DPH, dopravní dostupnost, vyčerpání finančních prostředků ze SF EU,
snížení nezaměstnanosti. Jako jedno z nebezpečí vnímá účelový vznik organizací, přes
které se budou čerpat finanční prostředky ze SF EU v období 2014-2020.
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora
Systém územní dimenze „nalinkovalo“ MMR, statutární město Olomouc, Prostějov a Přerov
jen využili příležitosti k nastavení ITI Olomoucko, chtějí se stát pólem růstu celého kraje,
chtějí „přitáhnout“ podnikatele, snížit nezaměstnanost a zvýšit DPH.
Ing. Martin Tesařík, senátor
Máme k dispozici informace, které nepoužíváme. V prezentaci k RIS 3 strategii je uvedeno,
že v roce 2011 vzniklo OK4Inovace. Jaké jsou v současnosti priority OK4Inovace? Proces
zapojení nejširšího spektra subjektů pokračuje dále. Krajská rada pro inovace bude teprve
ustavena a na první jednání dne 11. 2. 2014 bude pozváno asi 100 podnikatelů.
p. Blanka Kolečkářová, starostka obce Držovice
Do přípravy ITI je potřeba zapojit i menší obce, ne jen Olomouc, Přerov a Prostějov.
Vhodným partnerm, který by mohl při jednáních zastupovat menší obce je SMS.
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora
SMS je na jednání o ITI Olomoucko pozváno a budou se dále obracet na p. Sršně.
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Ing. Oldřich Klemš, místostarosta Mohelnice
Mohelnice je na vnějším okraji ITI Olomoucko. Jaké jsou možnosti, jak se tam dostat?
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora
Jsou otevřeni další diskusi k rozšíření a specifikaci území ITI a k problematice projektů.
Kamil Krč, MBA, ředitel OK4Inovace
RIS3 je důležitý dokument a proces, který vychází z Regionální inovační strategie.
OK4Inovace realizuje RIS s cílem znalostní ekonomiky a inovace ve firmách. Spolupráce
v území s podnikatelskými subjekty je nutná. Sám nastoupil nedávno, původním
pracovištěm bylo Jihomoravské inovační centrum. Vyzývá ke spolupráci a nabízí osobní
kontakt.
Ing. Pavel Pěnička, ředitel SIEMENS, s.r.o.
Formulace priorit OK jsou obecné, už bychom potřebovali slyšet detailnější a konkrétní
informace. Olomoucký kraj nemá technickou univerzitu, problémem a otázkou zůstává, jak
dostat studenty z technických univerzit zpátky do kraje.
Ing. Jiří Herinek, ředitel VTP UP
Tato problematika by měla být obsažena v RIS3.
Ing. Jan Březina, europoslanec
Není pravda, že nejvíce se rozvíjí jen největší města. Stejně tak velký rozvoj zaznamenalo i
Mohelnicko, Šumpersko a Uničovsko. Je třeba podporovat pobočky technických univerzit
v našem kraji, např. VŠB v Šumperku, jejichž absolventy si firmy chválí.
Ing. František Winter, předseda KS MAS ČR
Nutno řešit nezaměstnanost v okrajových místech kraje, jinak z území jako Staroměstsko a
Hanušovicko vzniknout pouze víkendové oblasti. ITI Olomoucko je dobré, ale MASky
z CLLD nevyřeší zbývající části kraje z toho mála, co mají.

Zapsaly: Ing. Leona Valovičová a Mgr. Jitka Macháčková dne 6. 2. 2014
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