Zápis z 1. setkání poradní skupiny Vybavenější region
Datum:

Místo:

23. 4. 2015 od 9:00 hod

KÚ MSK, Ostrava

Účastníci jednání – viz prezenční listina
Zápis:
Expert PS p. Gelnar přivítal přítomné a na úvod informoval o záměru zřízení této poradní skupiny,
kdy cílem je vytvořit vstup pro Regionální stálou konferenci a podklady pro tvorbu Regionálního akčního plánu
(RAP) a strategii Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci (ITI). Ve vazbě na tvorbu RAP by si PS
měla zhodnotit zjištěnou absorpční kapacitu nejen u krajských projektů, ale vycházet i z potřeb území.
Z přehledu zjištěné absorpční kapacity vymezit vlajkové projekty, identifikovat vazbu na ESIF a
indikátory/výstupy.
Dále expert PS předal slovo M. Šůstkové, která představila roli RSK a RAP. RSK byla v MSK oficiálně ustanovena
koncem listopadu, zároveň zde bylo schváleno zřízení 4 poradních skupin RSK, které se budou podílet na
zpracování RAP pro území Moravskoslezského kraje – dokument definující aktivity/potřeby MSK vedoucí
k rozvoji regionu. Aktivity pro RAP jsou vymezovány na základě zmapované absorpční kapacity, výstupů
poradních skupin a rovněž členů RSK. M. Šůstková seznámila členy PS s přehledem projektových záměrů kraje,
které jsou však nyní aktualizovány a budou tedy dále blíže zpřesňovány, dále informovala o průběžných
výsledcích mapování absorpční kapacity území, které bylo zahájeno v 2/2015 (s vazbou na mapování
2013/2014).
V druhé části p. Hudec (Magistrát města Ostravy) představil Integrovanou územní investici pro ostravskou
aglomeraci (ITI), tedy strategii, která je připravována ve spolupráci se statutárními městy a dalšími
významnými partnery z území ostravské aglomerace. Byly představeny oblasti, na které se ITI ostravské
aglomerace zaměřuje a pro které jsou a dále budou sbírány projektové záměry, které by vymezené oblasti
naplňovaly. Zároveň p. Hudec informoval, že strategie ITI ostravské aglomerace není přímo zaměřena na
oblast zdravotnictví a obecně na sociální služby.
Dále expert PS představil hlavní tematické oblasti, na které se tato PS zaměřuje, tzn. oblast sociálních služeb,
zdravotnictví, dopravy (silnice II. a III. tříd), IZS, infrastruktura pro E-government, ICT infrastruktura.
S ohledem na široké zaměření jednotlivých témat pan Gelnar navrhnul členům PS uskutečnit dílčí setkání u
jednotlivých vedoucích odborů, v rámci kterých by byly diskutovány zjištěné projektové záměry v dané oblasti
s ohledem na zhodnocení dostačeného zastoupení typových projektů, připravenost, významnost a vazbu na
financovatelnost z ESIF. Na příští schůzce představen výstup individuálních schůzek.
Přehled dílčích schůzek:
-

27. dubna od 13:00 – oblast IZS s p. Vlčkem
27. dubna od 15:00 – oblast zdravotnictví s vedoucí odboru paní Krnáčovou
29. dubna od 13:00 – oblast dopravy s vedoucím odboru p. Murasem
30. dubna od 9:00 - oblast sociálních služeb s vedoucím odboru p. Rychlíkem

2. setkání poradní skupiny Vybavenější region se uskuteční v týdnu od 11.května, přesné datum setkání
bude možno zvolit přes Doodle.

Úkol: sekretariát zašle členům poradní skupiny Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 a
strategii Integrované územní investice

Zapsala: Denisa Toráčová

Datum:
27.4.2015

