Zápis č. 2
ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 8. 4. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Ing. Jaromír Czmero
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Ivana Dvořáková
PhDr. Petr Hanuška
Ing. Jiří Herinek
Mgr. Dušan Hluzín
Martin Kofroň
Ing. Jiří Krátký
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
Ing. Kateřina Marková
Ing. Pavel Martínek
Michal Merta
RSDr. Josef Nekl
Ing. Václav Šmíd
Ing. Arch Miloslav Tempír
Ing. Zdeněk Vahala
Ing. Marek Zapletal
PhDr. Jan Závěšický

Omluveni:

Tajemník:

Hosté:

Ing. Marta Novotná

Ing. Michal Symerský
Mgr. Ondřej Večeř
Garant za Radu Olomouckého kraje:
Ing. Michal Symerský
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Program:
1.

Úvod, kontrola usnesení, schválení programu jednání

2.

Aktuální informace z jednání ROK, ZOK

3.

Příprava Olomouckého kraje na Kohezní politiku 2014-2020

4.

Různé

Zápis:
1. Úvod, kontrola usnesení, schválení programu jednání
Úvodem zasedání přítomné přivítal předseda Výboru Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost shromáždění. Informoval
o programu zasedání, který byl členy jednomyslně schválen. Po kontrole usnesení
z minulého zasedání předal slovo vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Martě
Novotné.
2. Aktuální informace z jednání ROK, ZOK
Ing. Marta Novotná seznámila členy Výboru s aktuálními informacemi z jednání ROK
a ZOK. Od posledního jednání Výboru se konala 4 jednání ROK a 1 zasedání ZOK.
Projednáno tak bylo například vyhodnocení Akčního plánu Územně energetické
koncepce OK za rok 2012 a plán na rok 2013. Návrhem na zajištění činností v této
oblasti se bude zabývat ROK na jednom ze svých nejbližších jednání. ROK schválila
finanční podporu ve výši 45 tis. Kč klastru MedChemBio na uspořádání semináře
k farmaceutické chemii. Podpořeno bylo pokračování projektu Krajské hospodářské
komory Olomouckého kraje nazvaného BusinessPoint. Příspěvek ve výši 491 tis. Kč
bude využit na zajištění chodu konzultačních a informačních center pro podnikatele
v sídle KHK OK a ve všech okresních městech.
Na svém jednání dne 4. 4. 2013 ROK vyhodnotila žádosti v Programu obnovy
venkova. Podpora byla v letošním roce určena na budování a obnovu infrastruktury v
obcích, tvorbu strategií Místních akčních skupin a zpracování územně plánovací
dokumentace obcí. Příjemci podpory budou schvalováni v ZOK dne 26. 4. 2013.
Rozhodnutím ZOK Olomoucký kraj částkou 300.000,-Kč podpořil realizaci konference
Venkov 2013, kterou pořádá Spolek pro obnovu Venkova ČR. Schváleny byly také
významné projekty na regionální značení, tj. 100.000,-Kč na podporu značky
„JESENÍKY originální produkt“ a 50.000,-Kč na podporu značek HANÁ
a MORAVSKÁ BRÁNA.
3. Příprava Olomouckého kraje na Kohezní politiku 2014-2020
Ing. Marta Novotná prezentovala přípravu Kohezní politiky 2014+ na úrovni EU, ČR
a Olomouckého kraje. V úvodu se věnovala návrhům Nařízení Evropské komise,
která měla být schválena do konce roku 2012, jejich příprava však nabrala zpoždění.
Bez pravidel pro čerpání nemůže ČR předložit návrh budoucích operačních
programů. Dále se Ing. Novotná věnovala finančnímu rámci a zeměpisnému pokrytí
podpory. Objem financí na příští období se snížil z 26,7 na 20,6 mld. EUR, tj. na 77%
původního rozpočtu. V této souvislosti také představila mapku s rozdělením EU na
méně rozvinuté, přechodné a rozvinuté regiony.
Strana 2 (celkem 3)

V další části prezentace se Ing. Novotná věnovala východiskům ČR pro zaměření
budoucí kohezní politiky, tj. nejvýznamnějším dokumentům, které reagují na
požadavky EK (Rámcová pozice, Národní program reforem, Dohoda o spolupráci pro
rozvoj a investice). Představila návrh budoucích operačních programů, který se stále
diskutuje. Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 28. 11. 2012 bylo vymezeno 8 operačních
programů: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP Životní prostředí, Integrovaný
regionální operační program, OP Praha – pól růstu ČR a OP Technická pomoc.
Strukturu budoucích OP Ing. Novotná doplnila o Program rozvoje venkova 2014+,
kde je z hlediska kohezní politiky nejdůležitější Priorita č. 6: Podpora sociálního
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských
oblastech.
Dále se Ing. Novotná věnovala typologii území ČR, která vychází ze Strategie pro
regionální rozvoj a rozděluje ČR na rozvojová, stabilizovaná a periferní území.
Představila vymezení Hospodářsky problémových regionů (tato definice spojuje tzv.
strukturálně postižené a hospodářsky slabé do jediné kategorie). V hospodářsky
problémových regionech žije 302 357 obyvatel Olomouckého kraje, tedy cca 47 %
obyvatel kraje, což je ve srovnání s ostatními kraji ČR výrazně nadprůměrná
hodnota. Vyšší podíl hospodářsky problémových regionů mají pouze kraje Ústecký a
Moravskoslezský.
V poslední části prezentace představila Ing. Novotná zapojení Olomouckého kraje do
přípravy kohezní politiky a definovala úkoly, které je nutné v blízké budoucnosti
naplnit. Jedná se zejména o zpracování Strategie 2020, které požaduje i MMR.
Dokument bude vymezovat priority, a to včetně těch, které jsou „odlišné“ (územně
specifické) pro Olomoucký kraj. V závěru prezentace Ing. Novotná představila témata
intervencí pro územní dimenzi (MMR). V současnosti Olomoucký kraj spolupracuje
s krajem Zlínským na přípravě Integrované rozvojové strategie kraje. První návrh
strategie bude představen Výboru regionální rady v květnu 2013 a ROK v červnu
2013 a následně budou cíle strategie dále distribuovány. Cíle této strategie budou
dále diskutovány s partnery v území.
4. Různé
Bc. Vladimír Urbánek, DiS. navrhnul termín konání 3. zasedání Výboru pro regionální
rozvoj na pondělí 3. 6. 2013 ve 13.00 hod. V reakci na návrh Ing. Arch Tempíra
z minulého zasedání Výboru navrhnul nosné téma příštího jednání: Představení
dokumentů územního plánování a územně plánovacích podkladů Olomouckého
kraje. Ing. Arch. Tempír v této souvislosti požádal rovněž o zpracování informace
k problematice tvorby územních plánů obcí v návaznosti na plánovaný kanál DunajOdra-Labe. Předseda Výboru Bc. Vladimír Urbánek DiS vyzval k hlasování o hlavním
tématu a termínu příštího jednání, návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými.

V Olomouci 10. 4. 2013

Příloha:

Prezenční listina

……………………………….
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
předseda výboru
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