Zápis č. 6
ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 20. ledna 2014

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
Ing. Kateřina Marková
Michal Merta
RSDr. Josef Nekl
Ing. Arch Miloslav Tempír
Ing. Zdeněk Vahala

Omluveni:
Ing. Jiří Krátký
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
Ing. Pavel Martínek
Ing. Václav Šmíd
Ing. Marek Zapletal
Mgr. Šárka Zapletalová
PhDr. Jan Závěšický

Tajemník:

Hosté:

Ing. Marta Novotná

Ing. Hana Olejníková
Michaela Škrobánková
Julie Zendulková
Ing. Radek Dosoudil
Ing. Adéla Klásová
Mgr. Ondřej Večeř
Garant za Radu Olomouckého kraje:
Ing. Michal Symerský
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Program:
1.

Kontrola usnesení z minulého jednání, schválení programu jednání

2.

Informace z jednání orgánů kraje

3.

Regionální značení v Olomouckém kraji

4.

S 3 strategie Olomouckého kraje

5.

Různé

Zápis:
1. Úvod, kontrola usnesení, schválení programu jednání
Úvodem zasedání přivítal předseda Výboru Bc. Vladimír Urbánek, DiS. všechny
přítomné a konstatoval usnášeníschopnost shromáždění. Program byl členy
jednomyslně schválen. Přítomné přivítal také 2. náměstek hejtmana Ing. Michal
Symerský. Po kontrole usnesení z minulého zasedání předal slovo vedoucí oddělení
regionálního rozvoje Ing. Martě Novotné.
2. Aktuální informace z jednání orgánů kraje
Ing. Novotná seznámila členy Výboru s aktuálními informacemi z jednání ROK a
ZOK. Od posledního jednání Výboru se konala 3 jednání ROK a 1 zasedání ZOK.
V úvodu Ing. Novotná informovala o projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji
– II. Etapa“. V ROK 12. 12. 2013 byla schválena dokumentace k projektu a dne
6. 1. 2014 byla vyhlášena výzva, žádosti jsou přijímány od 20. 1. 2014. Ing. Novotná
dále informovala o zahraniční pracovní cestě Ing. Symerského do polského
Walbrzychu, kde byly projednány připravované projekty v OP Přeshraniční
spolupráce ČR-PL. Z materiálů předkládaných OSR do ROK dne 23. 1. 2014
vyzdvihla souhrnný materiál „Příprava Olomouckého kraje na nové plánovací období
EU 2014 – 2020“ či informace o zpracovávané RIS 3 strategii Olomouckého kraje.
3. Regionální značení v Olomouckém kraji
Ing. Novotná prezentovala informace o systému regionálního značení v ČR a EU.
V úvodu představila základní charakteristiky a hlavní přínosy značek ve vztahu
k udržitelnému rozvoji venkova. Následně se zaměřila na regionální značky v ČR,
sdružené v Asociaci regionálních značek. Představila jednotný grafický manuál
značek, který je dodržován při tvorbě propagačních materiálů, na webových
stránkách asociace, sociálních sítích a při realizaci dalších navazujících aktivit.
V poslední části prezentace se Ing. Novotná věnovala aktivitám Olomouckého kraje
na podporu regionálních značek – kromě prezentace regionálních značek na akcích
kraje a propagace prostřednictvím vlastních informačních kanálů kraj každoročně
poskytuje finanční příspěvek do 100tis. Kč jednotlivým koordinátorům na další
propagaci. V letošním roce OSR navrhl do Edičního plánu kraje E-katalog výrobců
sdružených v regionálních značkách Olomouckého kraje. Jedná se o nový, jednotný
typ propagace. V závěru Ing. Novotná představila zástupkyně jednotlivých
koordinátorů a předala slovo.
Předsedkyně MAS Moravská cesta Julie Zendulková představila území působnosti
značky Haná – regionální produkt. V současnosti je zde 65 certifikovaných výrobků
od 62 výrobců. Po představení některých z konkrétních výrobců v druhé části
prezentace představila dva projekty spolupráce: „Nová energie pro regionální
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značku“ a projekt „Cílem společného snažení je rozvoj regionálního značení“.
Ředitelka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková představila značku
Moravská brána – regionální produkt. Ve třech kolech certifikace (poslední proběhla
v listopadu 2013) bylo certifikováno celkem 19 výrobků od 16 výrobců.
Zástupkyně MAS Horní Pomoraví Ing. Hana Olejníková představila značku Jeseníky
– originální produkt. Certifikace výrobků probíhá od roku 2010, (v současnosti 48
výrobků), od roku 2011 probíhá certifkace služeb (18 certifikovaných služeb)
a nejnověji od roku 2012 probíhá také certifkace zážitků (7 certifikovaných).
K tématu následně proběhla diskuse zaměřená na certifikační kritéria jednotlivých
značek a možnosti dalšího územního rozšíření značek. Členové Výboru následně
jednomyslně schválili usnesení: Výbor pro regionální rozvoj ZOK doporučuje ZOK
nadále propagovat regionální značky působící na území Olomouckého kraje.
4. S 3 strategie Olomouckého kraje
Ing. Jiří Herinek, ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci
v úvodu prezentace představil koncept RIS 3 – Research and Innovation Strategies
for Smart Specialisation. Jedná se o nový koncept strategického rozvoje regionu,
ideálně vedený soukromým sektorem. Zpracování RIS 3 je podmínkou pro schválení
operačních programů z Evropského fondu regionálního rozvoje (zejména OP
Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Podinikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Národním koordinátorem zpracování RIS 3 je MŠMT ČR.
Následně Ing. Herinek informoval o výběru Facilitátora RIS3 v listopadu 2013
a zpracování tzv. draftu regionálního anexu pro Olomoucký kraj. Národní RIS3
strategie společně s regionálními anexy byla na MŠMT ČR odeslána 20. prosince
2013. Dále Ing. Herinek popsal hlavní problémové okruhy RIS3 a také harmonogram
dalších prací. V nejbližších měsících budou regionální anexy projednány
v jednotlivých krajích. V červnu 2014 bude schválení regionální RIS3 strategie
projednáno v ZOK, v červenci 2014 by pak mělo dojít k odeslání národní i
regionálních RIS3 Evropské komisi.
5. Různé
Bc. Vladimír Urbánek, DiS. navrhnul termín konání příštího zasedání Výboru pro
regionální rozvoj na pondělí 10. 3. 2014 ve 13.00 hod. Ing. Novotná pro příští
jednání navrhla témata Plnění Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého
kraje a Příprava OK na nové programovací období EU 2014 – 2020. V této
souvislosti přítomné vyzvala k předkládání návrhů dalších témat k projednání.

V Olomouci 21. 1. 2014
……………………………….
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
předseda výboru
Příloha:

Prezenční listina
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