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Organizační začlenění v rámci MMR

•
 

Náměstek ministra pro regionální, územní a bytovou 
politiku:

–
 

Ing. Miroslav Kalous
 

Vrchní ředitel sekce regionální politiky:
–

 
Ing. Jiří Vačkář

 
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Odbor evropské územní spolupráce

Samostatné oddělení regionálních pracovišť

http://www.mmr.cz/Kontakty/Sekce-regionalni-politiky/Odbor-rozvoje-a-strategie-regionalni-politiky
http://www.mmr.cz/Kontakty/Sekce-regionalni-politiky/Odbor-evropske-uzemni-spoluprace
http://www.mmr.cz/Kontakty/Sekce-regionalni-politiky/Samostatne-oddeleni-regionalnich-pracovist
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Čtyři pilíře činnosti oddělení
 

Hlavním posláním samostatného oddělení regionálních pracovišť je

 

zejména zajišťovat soustavný a bezprostřední kontakt při plnění

 

úkolů ministerstva v 

regionech.

 

Přitom plnit úkoly spojené s monitorováním implementace programů strukturálních fondů v rámci NOK, evaluace, zajišťovat metodickou podporu a 
poradenství v rámci program IOP/IPRM a podílet se na zajišťování

 

publicity a realizaci dalších aktivit organizovaných ministerstvem včetně národních 
programů a přitom úzce spolupracovat se subjekty na regionální úrovni. Při zajišťování těchto úkolů úzce spolupracuje s dalšími odbory v rámci NOK, 

publicity

 

a věcně příslušnými odbory/řídícími/národními orgány

•
 

Informační a poradenská podpora regionů, udržování kontaktu 
mezi městy, obcemi a ministerstvem pro místní rozvoj

•
 

Podpora implementace IOP/IPRM

•
 

Práce pro Národní koordinační orgán a podpora publicity

•
 

Národní programy MMR v regionech a řešení krizových stavů



4

Činnosti SORP zajišťované pro IOP/IPRM

metodická pomoc městům s přípravou, realizací a řízením IPRM

nastavení systému výzev města pro předkládání projektů, zejména 
systému výběru a evidence projektů předkládaných do IPRM v 
jednotlivých městech

monitorování výběru projektů, dohled nad transparentním výběrem 
projektů

monitorování a metodická podpora činnosti CRR při poskytování 
konzultačních služeb

monitorování realizace IPRM v IOP

zajištění přenosu informací mezi městy a ŘO IOP

sledování změn v IPRM, konzultace oznámení o změnách v IPRM
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Činnosti SORP zajišťované v rámci NOK
sběr informací, monitorování podmínek a realizace ROP a TOP v regionech, 
včetně jejich vazeb a hodnocení v pravidelných zprávách

informace získávají z pracovních setkání, jednání pracovních skupin, monitorovacích 
výborů, od subjektů implementace OP, žadatelů o dotaci, z MSC 2007

informace ve formě zápisů (zpráv) pak využívá Odbor řízení NSRR pro souhrnné 
analytické zprávy, příp. pro vznik opatření ke zvýšení kvality a účinnosti pomoci z 
evropských fondů

monitorování realizace IPRM a poskytování odborné podpory

vyhodnocování monitorovacích zpráv, spolupráce na aktualizaci metodiky IPRM

spolupráce s Odborem podpory bydlení a Odborem řízení operačních programů 
(informace pro hodnocení naplňování cílů reg. politiky v NUTS II)

metodické řízení a evaluace

získávání dat a informací  z NUTS II

spolupráce na vyhodnocování realizace operačních programů v rámci evaluací NUTS II
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Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy 
venkova

pracovníci SORP organizačně zajišťují krajská kola soutěže v roli krajských tajemníků 
soutěže: 

příjem a evidence přihlášek obcí

příprava krajského kola soutěže
•

 

harmonogram návštěv obcí
•

 

kontakt se starosty přihlášených obcí

provedení návštěv a místních šetření v soutěžních obcích
•

 

dohled nad dodržováním pravidel a průběhem hodnocení v krajském kole
•

 

protokol o vyhodnocení krajského kola soutěže

příprava slavnostního vyhlášení krajského kola soutěže

metodická a věcná doporučení k aktualizaci podmínek soutěže

péče o mediální obraz soutěže na regionální úrovni
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Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci programu regenerace MPR a MPZ

spolupráce s Ministerstvem kultury a Sdružením historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska na organizaci celostátního kola a krajských kol

pracovníci SORP jsou členy komise regionálních kol soutěže, kde:

•
 

navštěvují přihlášené obce

•
 

hodnotí výsledky měst v péči o MPR a MPZ

•
 

podílí se na přípravě Závěrečného protokolu regionálních kol soutěže

•
 

podílí se na hodnocení žádostí v celostátním kole

•
 

zajišťují podklady pro vyhodnocení soutěže včetně podkladů pro ministra 
na slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola
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Ostatní činnosti v regionech soudržnosti 
zastupování ministerstva v regionech při řešení krizových stavů podle zákona    
č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení

poskytování součinnosti  a informací z regionů a podkladů pro návrh Strategie 
obnovy území v souvislosti se zákonem č. 12/2001 Sb. o státní pomoci při 
obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou 

spolupráce na přípravě programu a organizaci výjezdů ministra do regionů

organizační zajištění pracovních výjezdů náměstků, včetně přípravy podkladů pro 
jednání s představiteli krajské a místní samosprávy a dalšími organizacemi v 
NUTS II

zastupování MMR na konferencích a seminářích

spolupráce s regionálními organizacemi při přípravě a realizaci programů 
regionálního rozvoje

místní šetření na základě požadavků věcně příslušných odborů MMR
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Personální zabezpečení a struktura  SORP

•
 

12 pracovníků, z toho 

•
 

2 v Praze  

•
 

10 v jednotlivých NUTS II, pracujících na principu vzájemné zastupitelnosti,

•
 

pracovníci oddělení:

–
 

znají podrobně regiony ve kterých působí, jejich hlavní problémy, udržují 
kontakty se starosty a klíčovými institucemi v regionech

–
 

znají problematiku výkonu státní správy v oblasti regionální politiky, 
zajišťují poradenství a informovanost žadatelů (konzultace) o programech 
a činnosti MMR 

–
 

ohledem na znalosti a zkušenosti zastupují ministerstvo při řešení např. 
krizových situací 

–
 

Regionální kanceláře samostatného oddělení jsou
 

umístěné v každém 
regionu NUTS II, 
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Základní informace 
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Kontakty v regionech
•

 

Region soudržnosti Střední Čechy 
•

 

Staroměstské nám. 6, Praha 1

 
JUDr. Antonín Krejčí

 
+420 731 628 226

 
kreant@mmr.cz

•

 
Region soudržnosti Severovýchod

•

 

Soukenická 1245, 500 02 Hradec Králové

 
Neobsazen, zastupuje JUDr. Antonín Krejčí

 
+420 731 628 226

 
kreant@mmr.cz

•

 
Region soudržnosti Jihozápad

•

 

B. Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice

 
Ing. Marcela Houdková

 
+420 386 720 753, +420 731 628 225

 
houmar@mmr.cz

•
•

 

Pražská 22, 339 01 Klatovy

 
Jiří Mäntl

 
+420 739 682 826

 
manjir@mmr.cz

•

 
Region soudržnosti Severozápad

•

 

Školní 5336, 430 01 Chomutov

 
Ing. Lenka Kynčilová

 
+420 474 623 424, +420 731 628 337

 
kynlen@mmr.cz

•

 
Budovatelů 2830, 434 01 Most

 
Martina Aubrechtová-Havlová

 
+420 476 706 039, +420 731 628 151

 
1kancelar1@centrum.cz

•

•

 

Region soudržnosti Střední Morava
•

 

Jeremenkova

 

40B, 772 00 Olomouc

 
Ing. Jana Římská

 
+420 587 334 400, 731 628 165

 
rimjan@mmr.cz

•

 
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín

 
Ing. Josef Pokorný

 
+420 731 643 696

 
pokjos@mmr.cz

•

 
Region soudržnosti Jihovýchod

•

 

Moravské nám.3, 602 00 Brno

 
Ing. Marcela Ondráčková

 
+420 542 519 177, +420 731 628 266

 
ondmar@mmr.cz

•

 
Moravské nám.3, 602 00 Brno

 
Ing. Jitka Burová

 
+420 542 519 177, +420 731 643 695

 
burjit@mmr.cz

•

 
Jihlava

 
Ing.Miroslav Houška

•

 
Region soudržnosti Moravskoslezsko

•

 

28. října 165/68, 709 00 Ostrava -

 

Mariánské Hory

 
Ing. Miroslav Kopečný

 
+420 597 081 233, +420 731 628 287

 
kopmir@mmr.cz
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Řízení oddělení 

Vedoucí oddělení: 
RNDr. Ivo Ryšlavý

 Tel.: +420 224 864 023
 E-mail:

 
Ivo.Ryslavy@mmr.cz

Adresa: 
Staroměstské nám. 6

 110 15 Praha

mailto:Ivo.Ryslavy@mmr.cz
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