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Statut poradních skupin 

Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje  

a Strategie 

Ostravské metropolitní oblasti  

 
Preambule 

1. V programovém období 2014-2020 byl v českém kontextu poprvé využit nástroj 

Integrovaných teritoriálních (územních) investic (dále jen „ITI“), opřený o územní 

strategii metropolitní oblasti či aglomerace. 

2. Integrovaná teritoriální (územní) investice (dále jen „ITI“) je nadále důležitým 

nástrojem realizace tzv. územní dimenze v rámci implementace politiky soudržnosti, 

tzn. nástrojem prosazování územně diferencované podpory (na nižší než národní 

úrovni), provazující více zdrojů z evropských fondů, a v návaznosti na to je důležitým 

nástrojem pro naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR. 

3. Implementace územní strategie ITI a nástroje ITI se v programovém období 2014-

2020 osvědčila a plynule pokračuje i v novém programovém období 2021-2027. 

4. Při přípravě a naplňování Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti 

(dále jen SOMO) a Nástroje ITI (akčního plánu) pro programové období 2021-2027 

je navazováno na dobrou praxi dosavadní metropolitní spolupráce a na principy 

partnerství. 

5. V programových obdobích Evropské unie (dále jen „EU“) 2014–2020 a 2021–2027 jsou 

uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí 

fondů Evropské unie (dále jen „fondy EU“) do specifických typů území České republiky 

(dále jen „ČR“) v souladu s dokumenty jako jsou Národní dokument k územní dimenzi 

pro období 2014–2020 a Územní dimenze v operačních programech (dále jen „ÚDOP“) 

pro období 2021–2027. 

  

6. Samosprávné kraje jsou dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, hlavními činiteli regionálního rozvoje v krajích ČR, kdy pro 

programování regionálního rozvoje svého územního obvodu a územní dimenze vycházejí 

i ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „SRR 21+“), kterou schválila 

vláda ČR usnesením č. 775/2019 ze dne 4. 11. 2019 jako hlavní koncepční dokument 

rozvoje regionů ČR.  

 

7. Na implementaci územní dimenze a naplňování akčních plánů realizace SRR 21+ se 

podílí mimo jiné i Regionální stálá konference (dále jen „RSK“). RSK je jediné krajské 

komplexní seskupení partnerů (regionálních i místních) pro komunikaci a implementaci 

regionální politiky České republiky.  

 

8. RSK je založena a řízena na principu partnerství, který je jedním ze základních principů 

poskytování podpory z fondů EU. Pro implementaci regionální politiky státu je průběžná 

komunikace s územními partnery (zástupci krajů, měst, obcí, neziskového a 

podnikatelského sektoru atd.) nezbytná, a proto je platforma RSK pro tyto účely 
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nezastupitelná. Prostřednictvím konsenzuálního rozhodování zajišťuje rovné postavení 

svých členů.  

 

9. Prostřednictvím svých členů komunikuje a šíří pozitivní dopady podpory získané z 

fondů EU. Podílí se na publicitě programů a projektů v koordinaci s řídicími orgány 

operačních programů. 

 

Článek 1 

Vymezení pojmů 

1.1 Integrovaná územní strategie metropolitní oblasti (dále jen „Strategie MO/A“) – 

územní strategie ve smyslu čl. 29 nařízení EP a Rady EU č. 1060/2021, za jejíž 

zpracování a provádění je odpovědný nositel dle § 17d zákon č. 248/2000 Sb., o 

podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPRR“). Jedná 

se o dokument vyhodnocující problémy a potenciál vymezeného území a navrhující 

jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření financovatelných z Evropských fondů 

(dále jen „EU fondů“) z finanční alokace jednotlivých operačních programů, ale 

i z dalších finančních zdrojů. Součástí Integrované územní strategie jsou také akční 

plány s programovými rámci, obsahujícími seznamy strategických projektů. 

1.2 Nástroj ITI (akční plán) – investiční nástroj pro realizaci vyjmenovaných oblastí 

Strategie metropolitní oblasti, umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně 

zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více operačních programů 

EU fondů. V souladu s nařízením ve smyslu čl. 29 nařízení EP a Rady EU č. 1060/2021 

obsahuje seznam strategických projektů.  

1.3 Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje (dále jen „RSK“) – partnerská 

platforma bez právní subjektivity pověřená plánováním, přípravou a realizací územní 

dimenze ESI fondů 2021-2027 na území Moravskoslezského kraje. 

1.4 Regionální akční plán (dále jen „RAP“) – nástroj územní dimenze pro implementaci 

vybraných témat IROP a současně nástroj naplňování územních cílů Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2021+. RAP je schvalován platformou RSK, která zastupuje 

významné aktéry regionálního rozvoje na území každého kraje a zapojuje tak územní 

partnery do realizace regionální politiky. Realizací RAP dojde k zefektivnění čerpání 

fondů EU pro rozvoj území krajů v tématech RAP.  

1.5 Sekretariát RSK – zajišťuje činnost RSK a poradních skupin po administrativní, 

organizační a koordinační stránce. Činnost sekretariátu RSK zajišťuje odbor 

regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

1.6 Nositel Strategie OMO – subjekt odpovědný za přípravu, zpracování, realizaci a 

monitoring Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti. Nositelem 

Strategie Ostravské metropolitní oblasti je dle § 17d ZPRR určeno statutární město 

Ostrava. 

1.7 Nositel integrovaného (strategického) projektu SOMO – subjekt odpovědný za 

přípravu a realizaci projektu, který předpokládá využití alokace nástroje ITI (rezervace 

finančních prostředků v rámci jednotlivých operačních programů, implementujících 

EU fondy). Nositel integrovaného (strategického) projektu ITI je povinen 
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spolupracovat s Manažerem SOMO a poskytovat mu požadované informace 

k projektu. 

1.8 Manažer SOMO – fyzická osoba či osoby určené Nositelem Strategie OMO k zajištění 

organizačního a administrativního zázemí pro naplňování Strategie OMO a realizaci 

nástroje ITI (akčního plánu). Administrativně zajišťuje činnost Poradních skupin 

SOMO (viz dále článek 6 Statutu). Manažeři SOMO jsou administrativně začlenění 

v rámci Magistrátu města Ostravy. 

1.9 Řídicí výbor SOMO – partnerská platforma bez právní subjektivity, která schvaluje 

Strategii SOMO, její akční plán a návrhy na změny. Posuzuje projektové záměry 

přispívající k plnění cílů Strategie OMO. Následně nositelům strategických projektů 

vydává vyjádření o souladu/nesouladu jejich projektového záměru ze seznamu 

strategických projektů se Strategií OMO. 

1.10 Tematický koordinátor (dále jen „Expert“) - je odpovědný za slaďování spolupráce 

subjektů v území souvisejících s daným tématem, podílí se na vytváření partnerství 

mezi subjekty v rámci jednotlivých témat řešených v RAP a Strategii OMO. Dále 

může s potenciálními žadateli konzultovat rozsah a obsahové zaměření projektového 

záměru. Organizačně a administrativně se spolupodílí na zasedání věcně příslušných 

poradních skupin. 

 

Článek 2 

Základní ustanovení poradních skupin RSK a SOMO 

2.1. Poradní skupiny RSK a SOMO (dále jen „poradní skupiny“) jsou poradními 

iniciačními skupinami Regionální stálé konference a Řídicího výboru SOMO, jejichž 

výstupy jsou nezbytným podkladem pro vyšší stupeň řízení Strategie SOMO  

a Regionálního akčního plánu.  

2.2. Poradní skupiny jsou zřízeny RSK a zároveň Nositelem Strategie OMO, a to pro 

tematické oblasti určené pro přípravu a realizaci Strategie OMO a RAP. Pro tyto účely 

je vytvořeno 6 poradních skupin: Podnikavější a inovativnější region, Vzdělanější a 

zaměstnanější region, Čistější a zelenější region, Zdravější a soudržnější region, 

Propojenější a chytřejší region a Atraktivnější a kulturnější region.  

 

Článek 3 

Předmět činnosti poradních skupin RSK a SOMO 

3.1. Úkoly poradních skupin ve vztahu k SOMO: 

a) v době přípravy / aktualizace akčního plánu – posuzování projektových záměrů na 

seznam strategických projektů do programových rámců (akčního plánu), 

b) v době implementace akčního plánu – posuzování projektových záměrů předkládaných 

k financování z hlediska souladu projektového záměru ze seznamu strategických projektů 

se Strategií OMO,  

b) iniciace nových projektových záměrů, 

c) posuzování věcného naplňování Strategie OMO, 
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d) návrhy na změnu Strategie OMO v dané oblasti a jejich doporučení Řídicímu výboru 

SOMO, 

e) dle potřeby plní další úkoly související s realizací Strategie OMO a Nástroje ITI 

(akčního plánu). 

3.2. Úkoly poradní skupiny ve vztahu k RSK: 

a) definování problémových oblastí a společných představ o potřebách a směřování ESI 

fondů a národních zdrojů do území,  

b) iniciace absorpční kapacity regionu, 

c) mohou doporučovat RSK územní a věcné zaměření výzev pro individuální projekty 

naplňující územní dimenzi v programech ESI fondů; RSK tato doporučení projedná  

a přijatá stanoviska přenáší prostřednictvím svého delegovaného zástupce na úroveň 

NSK.   

d) reagují na požadavky, které vyplynuly ze zasedání RSK, 

e) doporučují strategické oblasti změn v rámci Strategie rozvoje kraje 

f) projednávají strategické oblasti změn v rámci Strategie restrukturalizace kraje 

RE:START 

f) dle potřeby plní dále úkoly související s přípravou a realizací RAP. 

 

Článek 4 

Složení poradních skupin RSK a SOMO 

4.1. Složení poradních skupin je vytvořeno na základě Strategie SOMO (v souladu se 

závěry analýzy stakeholderů) a dle cílů RSK. Členy poradních skupin RSK a SOMO 

schvaluje Řídicí výbor SOMO a RSK bere na vědomí. 

 

Článek 5 

Organizace poradních skupin RSK a SOMO 

5.1. Poradní skupiny vede tematický koordinátor (dále jen „Expert“). 

5.2. Expert je odpovědný za slaďování spolupráce subjektů v území v rámci jednotlivých 

témat. S potenciálními žadateli může konzultovat rozsah a zaměření projektových 

záměrů tak, aby v co největší míře naplňovaly cíle Strategie SOMO. Expert 

organizačně zabezpečuje jednání pracovní skupiny.    

5.3. Jednání poradních skupin svolává po dohodě s Expertem Manažer SOMO nebo 

Sekretariát RSK, kteří organizačně a administrativně zajišťují jednání poradních 

skupin. 

5.4. Jednání poradních skupin se mohou účastnit hosté bez hlasovacího práva. 
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Článek 6 

Jednací řád 

6.1. Způsob jednání a rozhodování je upraven Jednacím řádem. 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

7.1. Statut projednává a schvaluje, včetně jeho případných změn RSK a Řídicí výbor 

SOMO po jeho předchozím schválení Nositelem Strategie OMO. 

7.2. Platný Statut Poradních skupin RSK/SOMO je přístupný na webových stránkách 

Nositele Strategie OMO. 

7.3. Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení RSK, Řídicím výborem SOMO a 

Nositelem Strategie OMO. 

7.4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O schválení  

Statutu a Jednacího řádu Poradních skupin SOMO rozhodla rada města usnesením č. 

… ze dne …  

  

 

Schváleno Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje dne …………………… 

 

Schváleno Řídicím výborem SOMO dne 1. 6. 2022. 

 

 

 

……………………………………… 

Podpis předsedy Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje 

 

 

……………………………………… 

   Podpis předsedy Řídicího výboru SOMO 

 


