Zápis z 2. setkání poradní skupiny Vybavenější region
Datum:

Místo:

13. 5. 2015 od 9:00 hod

KÚ MSK, Ostrava

Účastníci jednání – viz prezenční listina
Zápis:
Expert PS p. Gelnar představil výstupy z dílčích schůzek k tématům v oblasti integrovaných záchranných
systémů, zdravotnictví, dopravy, sociálních služeb a v oblasti ICT infrastruktury (vč. e-governmentu), v rámci
kterých byla vedena debata k připravovaným krajským projektům a zjištěným průběžným výsledkům absorpční
kapacity z území, posouzení financovatelnosti z ESIF a připravenosti projektových záměrů.
1.

Oblast IZS
V této oblasti budou ještě ze strany p. Vlčka zhodnoceny a doplněny potřeby JPO, které mají
zmapovány (v rámci IROP i OP ŽP)
Dále bylo na PS dohodnuto, že by bylo vhodné iniciovat ze strany AKČR návrh na úpravu okruhu
příjemců v rámci SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, konkrétně
aby oprávněnými příjemci byly rovněž kraje.

2.

Oblast dopravy
V rámci železniční osobní dopravy nejsou zmapovány potřeby území. Odbor dopravy má k dispozici
informace o potřebách/absorpci v této oblasti, tyto budou ze strany p. Murase doplněny
do Regionálního akčního plánu (podporováno v rámci OP Doprava, SC 1.5).

3.

Oblast ICT
Na jednání PS byla zhodnocena zjištěná absorpce z území a porovnána s navrženou alokací
na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy. Na konferenci k tématu Rozvoj
e-Government služeb v Moravskoslezském kraji, která se koná 20. 5. 2015, budou obcím předneseny
možnosti podpory v rámci IROP(konkrétně SC 3.2) a současně budou obce požádány o zaslání svých
potřeb/požadavků do AbsKap.
Další možností k řešení je problematika zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
v rámci OP PIK, SC 4.1, kde nebyla dosud zjištěna žádná absorpce (na kraj by mohla být alokace
až 2 mld. Kč). Kraje zde však nejsou možnými příjemci. Je možno iniciovat projekty po dohodě s
poskytovateli služeb.

4.

Oblast sociálních služeb
V oblasti sociálních služeb probíhá v současné době aktualizace krajských neinvestičních projektových
záměrů a současně i sběr projektových záměrů z území, které bylo iniciováno ze strany odboru SOC.
V této oblasti tedy bude do konce měsíce května provedena ještě aktualizace zjištěné absorpční
kapacity.
Dosavadní zjištěná absorpční kapacita však zahrnuje i projektové záměry, u kterých není zcela zřejmá
možná podpora z OP (konkrétně např. podpora modernizace domovů pro seniory apod.)

5.

Oblast zdravotnictví
Koncem dubna byly osloveny veškeré nemocnice splňující kritéria IROP, konkrétně SC 2.3 Rozvoj

infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Zjištěná absorpční kapacita v území
(konkrétně pouze od MNOF a PN Opava) však obsahuje projektové záměry, které pravděpodobně
z větší části nebudou moci být financovány z IROP.
Výstupy ze schůzek i zjištěná absorpční kapacita u dalších subjektů z území jsou průběžně zapracovány
do struktury Regionálního akčního plánu (viz příloha), které budou zaslány jednotlivým odborů ke kontrole
a případnému doplnění a úpravě.
Úkol:
1. Sekretariát zašle příslušným odborům výstupy z dílčích schůzek zapracované do struktury Regionálního
akčního plánu s prosbou o kontrolu údajů a doplnění textové části v relevantních oblastech (stručný obsah
aktivity RAP = obsah zaměření typových projektů, zdůvodnění aktivity/potřebnosti _excel list_RAP text),
a to do čtvrtku 21. 5.
2. sekretariát provede průběžnou aktualizaci dat na základě zaslaných údajů, včetně doplnění zjištěné
absorpce z území (případně kraj)
3. expert ve spolupráci se sekretariátem provede doplnění cílových hodnot indikátorů do tabulek RAP. V
případě potřeby bude vyžádána konzultace s členy Poradní skupiny

Zapsala: Miriam Šůstková

Datum:
13. 5. 2015

