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Zápis z 21. korespondenčního hlasování Regionální stálé konference pro území 

Středočeského kraje 

Název 21. korespondenční hlasování Regionální stálé konference 

Datum 16. prosince - 28. prosince 2022  

Účastníci viz hlasovací listina 

Přílohy zápisu Příloha č. 1: Model a kritéria hodnocení pro iniciativu Rozvoj 

regionálních a kulturních a kreativních center, verze 3.0 

Příloha č. 2: Stručný popis předložených projektů 

Příloha č. 3: Hodnotící matice projektů 

Příloha č. 4: Hlasovací listina 

 

 

Úvod 

Dne 16. 12. 2022 byla členům Regionální stálé konference rozeslána prostřednictvím elektronické pošty 

výzva k písemnému projednání a korespondenčnímu elektronickému hlasování, čímž bylo zahájeno 

korespondenční hlasování. Zároveň byly rozeslány podkladové materiály.  

 

Bod č. 1: Závazek mlčenlivosti v souvislosti s výstupy hodnocení projektů v rámci výzvy č. 

0231/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních 

kulturních a kreativních center z Národního plánu obnovy 

 
Příloha č. 1: Model a kritéria hodnocení pro iniciativu Rozvoj regionálních a kulturních a kreativních 

center, verze 3.0 

Příloha č. 2: Stručný popis předložených projektů 

 

Návrh usnesení č. 4-1/KH/2022/RSK: Členové Regionální stálé konference Středočeského kraje, 

se v souvislosti s hodnocením projektů předložených v rámci Národního plánu obnovy Výzvy č. 

0231/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních 

a kreativních center zavazují zachovat mlčenlivost a prohlašují, že získané informace nevyužijí k 

vlastnímu prospěchu a získané informace neposkytnou třetím osobám. 
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Bod č. 2: Stanovisko k hodnotící matici projektů 

 

Příloha č. 3: Hodnotící matice projektů 

 

Návrh usnesení č. 4-2/KH/2022/RSK: RSK Středočeského kraje bere na vědomí prioritizovaný 

seznam projektů v podobě Hodnotící matice projektů do výzvy č. 0231/2022 k předkládání žádostí o 

poskytnutí dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center z Národního 

plánu obnovy. 

 

Závěr 

Dne 28. 12. 2022 bylo ukončeno korespondenční hlasování Regionální stálé konference. 

   

Výsledek korespondenčního hlasování: z 22 členů hlasovalo 18 členů, z toho se jeden zdržel. 

 

Číslo návrhu 

Hlasování 

(PRO/PROTI/ 

ZDRŽUJI SE) 

Poznámka 

Návrh usnesení č. 4-1/KH/2022/RSK 17/0/1 Návrh usnesení byl přijat. 

Návrh usnesení č. 4-2/KH/2022/RSK 17/0/1 Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Příloha č. 4: Hlasovací listina 

 

 

Schválená usnesení: 

 

Usnesení č. 4-1/KH/2022/RSK: Členové Regionální stálé konference Středočeského kraje, se v 

souvislosti s hodnocením projektů předložených v rámci Národního plánu obnovy Výzvy č. 0231/2022 

k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a 

kreativních center zavazují zachovat mlčenlivost a prohlašují, že získané informace nevyužijí k 

vlastnímu prospěchu a získané informace neposkytnou třetím osobám. 

 

Usnesení č. 4-2/KH/2022/RSK: RSK Středočeského kraje bere na vědomí prioritizovaný seznam 

projektů v podobě Hodnotící matice projektů do výzvy č. 0231/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí 

dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center z Národního plánu 

obnovy. 
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Zapsala: Ing. Michala Mácová, koordinátor Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje 

 

Zápis schválila: Mgr. Petra Pecková, hejtmanka, předsedkyně Regionální stálé konference pro území 

Středočeského kraje 

 

 

Dne: 

 

 

Podpis: 
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