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1. Úvod 

Regionální stálá konference je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní dimenze, do 

kterého aktivně vstupuje a svou činností by měla přispívat k naplnění tohoto konceptu především 

v rámci programového období 2014-2020, i když její tematický záběr se v čase postupně rozšiřuje 

i mimo problematiku ESI fondů.  

Výroční zpráva RSK vznikla za účelem shrnutí činnosti RSK pro území Středočeského kraje za rok 2016 

a za účelem zhodnocení funkčnosti RSK na různých úrovních. Cílem výroční zprávy je popsat 

nejpodstatnější aktivity RSK, jejích pracovních skupin a sekretariátu v průběhu roku 2016 s ohledem 

na role stanovené statutem RSK, zhodnotit efektivitu této činnosti i samotnou komunikaci, ať už 

v rámci RSK, s jednotlivými řídicími orgány programů ESI fondů či s MMR jakožto subjektem 

odpovědným za naplnění konceptu územní dimenze, identifikovat realizované kroky vedoucí 

k lepšímu naplňování funkcí RSK a rovněž rizika spojená s činností RSK včetně plánu rozvoje fungování 

RSK, mj. eliminujícím stanovená rizika. Podkladem pro vznik výroční zprávy jsou především výsledky 

realizovaných dotazníkových šetření, zápisy z jednání RSK a jejích pracovních skupin. 

Pro zpracování výroční zprávy RSK byly použity veškeré dostupné zdroje vztahující se k danému 

období roku 2016, dotazníkové šetření z mapování pro zpracování RAP, dotazníkové šetření pro členy 

RSK, zápisy a podklady z jednání RSK a pracovních skupin při RSK (PS Vzdělávání, PS Cestovní ruch, PS 

Venkov, PS Infrastruktura), pracovní dokumentace sekretariátu RSK a informace z portálu RSK. 

Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni. Jedná se zejména o odbor 

regionální politiky MMR, jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit fungování RSK a rovněž 

mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze.  

 

2. Přehled aktivit RSK 

Přehled činností v roce 2016 byl v souladu se statutem RSK. V roce 2016 proběhla dvě zasedání RSK: 

7. zasedání 13. 5. 2016 a 8. zasedání 29. 6. 2016, plánované 9. zasedání na 21. 9. 2016 bylo pro 

nízkou účast zrušeno. Dle aktuální potřeby proběhlo 5 korespondenčních hlasování. Výčet oblastí 

schvalovaných korespondenčním hlasováním je součástí přílohy č. 1 – Oblasti korespondenčního 

hlasování_2016. 

Pátým korespondenčním hlasováním koncem září 2016 RSK schválila textovou a tabulkovou část 

aktualizovaného Regionálního akčního plánu.  

 

 RSK jako celek  

RSK efektivně projednávala a schvalovala navrhované dokumenty (např. aktualizace RAP, KAP a jeho 

jednotlivé části) a dle potřeby přijímala podněty pro NSK, které většinou vycházely z přijatých 

usnesení pracovních skupin. V několika případech byl podnět ještě upraven nebo konkretizován. 

V některých případech přijala RSK podnět k NSK na základě diskutovaných témat. Obecně byli 

členové RSK v roce 2016 málo zapojeni do tvorby aktualizace RAP a mapování potřeb v území pro ŘO 

OP.   



 
 
 
 

 

 

Na konci roku 2016 byl členům ze strany MMR rozeslán dotazník ke zhodnocení úspěšnosti nastavení 

platformy RSK , činnosti RSK  a sekretariátu RSK. 

Návratnost dotazníků byla v rámci Středočeského kraje nízká, přesto jsou v této zprávě zhodnoceny 

výsledky šetření. 

Zpět na MMR bylo zasláno 7 vyplněných dotazníků. Odpověděli 2 členové RSK, 2 náhradníci a 3 stálí 

hosté. 5 z nich je zároveň členem některé z pracovních skupin.  

 

Většina dotázaných hodnotí spolupráci s ostatními platformami regionálního rozvoje (pracovní 

skupiny RSK, řídící výbory integrovaných nástrojů, týmy regionální RIS3 strategie aj.)jako formální na 

základě potřeb ostatních platforem. Dle jednoho respondenta spolupráce mezi platformami 

neprobíhá. 

Důležitost RAPu je dle výsledků dotazníkového šetření průměrná. 70% dotazovaných odpovídá, že 

RAP odráží potřeby subjektů z regionu jen částečně. Dalším zajímavým výsledkem jsou odpovědi na 

vnímání dopadu navrhovaných podnětů ze strany RSK na územní a věcné zaměření výzev OP. 70% 

odpovědělo, že je minimální či žádný. Pouhých 30% odpovědělo, že je významný či rozhodující. 

Činnost sekretariátu RSK z hlediska sběru informací potřebných pro vyhodnocení realizovaných 

intervencí hodnotí dotázaní jako velmi aktivní nebo středně aktivní. Pouze jeden dotázaný hodnotí 

činnost RSK z hlediska sběru informací jako málo aktivní. 57% respondentů se aktivně zapojuje do 

sběru dat pro identifikaci bariér a bílých míst. Organizace RSK je dle dotazovaných funkční a 

bezproblémová nebo dostačující s možností zlepšení. Stejně tak je hodnocena i činnost sekretariátu 

RSK. Činnost jednotlivých pracovních skupin vychází dle odpovědí jako středně aktivní. 

Dále byly seřazeny činnosti RSK dle jejich významu. První činnost má dle respondentů největší 

význam. 

1. informování potencionálních žadatelů v regionu o příležitostech  ESI fondů pro rozvoj 

území  

2. příprava Regionálního akčního plánu (jako společné představy o potřebách a skutečnosti 

směřování ESI fondů a národních zdrojů do území tematicky, územně) 

3. doporučení územního a věcného zaměření výzev  

4. komunikace RSK mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry regionálního 

rozvoje v daném území 

5. projednávání návrhů předložených členy RSK směřujících k naplnění územní dimenze  

6. doporučení na sladění harmonogramu výzev   s potřebami regionu (zejména pro 

individuální projekty naplňující územní dimenzi) 

7. spolupráce RSK s ostatními platformami (týmy regionální RIS3 strategie, řídící výbory 

integrovaných nástrojů, strategické expertní skupiny krajů, pakty zaměstnanosti atd.) 

8. podpora vytváření synergií a návazností projektů a integrovaných nástrojů   

9. komunikace s řídícími orgány a s NSK prostřednictvím zástupce RSK 

10. řízení Regionálního akčního plánu  

11. iniciace absorpční kapacity regionu 



 
 
 
 

 

12. doporučení a námětů nositelům integrovaných nástrojů, informování o přípravě 

a realizaci integrovaných nástrojů na daném území   

13. šíření pozitivních dopadů evropské podpory a pozitivní publicity programů a projektů.  

 

 Sekretariát RSK  

Sekretariát RSK byl personálně obsazen v březnu 2016 dvěma zaměstnanci na plný pracovní úvazek: 

Ing. Martina Kýzlová, která měla v roce 2016 na starosti zejména PS Cestovní ruch a Mgr. Jan 

Veselský, který měl v roce 2016 na starosti zejména PS Venkov. 

V dubnu 2016 byl sekretariát doplněn dvěma zaměstnanci na poloviční pracovní úvazek: PhDr. 

Ladislav Cubr, který zajišťuje správu portálu RSK a podílí se na mapování a aktualizaci RAP, a Bc. Petra 

Sovišová, která měla na starosti zejména PS Infrastruktura. Kromě toho má tuto agendu (mimo 

projekt OP TP) částečně na starosti stálá zaměstnankyně Odboru regionálního rozvoje, Mgr. Martina 

Vycudilíková Outlá, která zajišťuje koordinaci činností a poskytuje metodickou podporu pracovníkům 

sekretariátu, a dále organizačně zajišťuje PS Vzdělávání. 

 

Sekretariát RSK zajišťoval organizaci jednání PS a zasedání RSK, připravoval podklady pro PS a RSK, 

program zasedání, zajišťoval zápisy a jejich distribuci, zajišťoval přenos informací a výstupů ze 

zasedání, organizaci seminářů, mapování pro ŘO OP, aktualizace RAP a obecně koordinaci platforem 

(RSK, PS, KAP, ITI, RIS 3).  Dále byla sekretariátem zajištěna povinná publicita formou vyvěšení letáku 

u vchodu do budovy Krajského úřadu a publicita nepovinná formou webových stránek www.rsk-sk.cz. 

Sekretariát rovněž dle metodiky přejímal a předával strategické rámce MAP a zajišťoval průtok financí 

ze strany MŠMT do obcí, které jsou zpracovatelé MAP. V roce 2016 sekretariát pravidelně 

monitoroval stav podání žádostí do MAP pro ŘO OP VVV.  

V roce 2016 pravidelně (převážně 1x týdně) probíhala setkání zástupců sekretariátu RSK (Mgr. 

Vycudilíková, Ing. Kýzlová) s realizačním týmem KAP za účelem sladění harmonogramu činností a 

vzájemné informovanosti o aktivitách obou platforem. Mgr. Vycudilíková je také členem odborného 

týmu KAP a členkou PS Vzdělávání (zástupce v oblasti regionálního rozvoje). 

 

Sekretariát RSK v roce 2016 aktivně zorganizoval tři semináře, které se konaly na Krajském úřadu 

Středočeského kraje, čímž byla naplněna polovina indikátorů projektu.  

Dne 13. 6. 2016 se konaly dva semináře ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 

nositelem ITI, k plánovaným výzvám IROP v rámci specifického cíle 2.4 pro zájemce spadající do 

území ITI PMO (Integrovaná územní investice Pražské metropolitní oblasti). V dopoledním bloku 

proběhl 1 seminář pro MŠ a ZŠ a v odpoledním bloku 1 seminář pro SŠ. 

Třetí seminář se konal ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Středočeského kraje dne 30. 6. 2016. 

Seminář byl určen pro Místní akční skupiny (MAS) k problematice výzvy č. 047 Operačního programu 

Zaměstnanost - Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, která je 

určena na podporu sociálních služeb. 

 

 

https://rsk-sk.cz/integrovane-nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/


 
 
 
 

 

 Pracovní skupiny  

V roce 2016 probíhala jednání čtyř PS, přičemž nejaktivnější pracovní skupinou v roce 2016 byla PS 

Cestovní ruch (5 jednání), následuje PS Vzdělávání a PS Venkov (po 4 jednáních) a PS Infrastruktura (1 

jednání). 

 

 

Popis pracovních skupin: 

Pracovní skupina Cestovní ruch 

Náplní činnosti PS Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního 

ruchu ve Středočeském kraji a problematika destinačního managementu v kraji. V souvislosti s 

Národním programem podpory cestovního ruchu v regionech také pracovní skupina hodnotí žádosti 

o podporu z hlediska souladu se strategickými dokumenty. 

Jednotlivá jednání této pracovní skupiny byla zaměřena zejména na rozdělení a fungování 

destinačních společností ve Středočeském kraji, Národní program podpory cestovního ruchu 

v regionech (2016 – 2020), spolupráci kraje a destinací na tuzemských a zahraničních veletrzích, 

propagační materiály, aktualizaci cyklogenerelu  a certifikaci a fungování infocenter. 

Proběhlo celkem 5 jednání PS Cestovní ruch 

 

Pracovní skupina Infrastruktura 

Náplní činnosti PS Infrastruktura je spoluúčast na aktualizaci Regionálního akčního plánu především 

v oblasti dopravy, shromažďování podkladů a problematických okruhů z procesního hlediska, 

metodiky i z hlediska obsahu. PS by měla řešit jak zaměření, tak alokace v oblastech operačních 

programů (OP) a národních dotačních titulů, které jsou finančně nebo i věcně poddimenzovány. Ve 

vztahu k OP má pracovní skupina získávat informace o absorpční kapacitě, získávat předpokládané 

záměry v rámci OP, mapovat bílá místa, která nejsou pokryta z dotací OP ani NDT. 

Proběhlo 1 jednání PS Infrastruktura 

 

Pracovní skupina Venkov 

Náplň činnosti PS Venkov tvoří diskuze dílčích témat souvisejících s venkovským prostorem (doprava, 

kanalizace a čističky odpadních vod, regionální školství, venkovské památky apod.); identifikace 

nejožehavějších problémů, se kterými se potýkají obce ve venkovském prostoru Středočeského kraje; 

navrhování řešení problémů a podnětů pro Středočeský kraj a Regionální stálou konferenci; 

navrhování změn a doporučení, která se týkají Regionálního akčního plánu. 

Proběhla 4 jednání PS Venkov 

 

Pracovní skupina Vzdělávání 

Náplní činnosti PS Vzdělávání je vytvoření Krajského akčního plánu (KAP) pro Středočeský kraj, tj. 

plánu pro rozvoj středního a vyššího odborného školství v tomto kraji. KAP stanovuje priority a 

jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, 

přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP je zpracováván ve spolupráci s územními 

partnery a ve spolupráci s odborným garantem KAP. 



 
 
 
 

 

Činnost Pracovní skupiny Vzdělávání je od prosince 2015 realizována v rámci projektu Krajský akční 

plán vzdělávání Středočeského kraje, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021. Hlavním výstupem projektu bude Krajský 

akční plán vzdělávání v roce 2018 a 2021. 

Proběhla 4 jednání PS Vzdělávání 

 

Výstupy: KAP  

Na 8. zasedání RSK byly schváleny následující dokumenty: 

 

Usnesením č. 6-8/2016/RSK: dokument Analýza potřeb v území Středočeského kraje pro potřeby 

Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání.  

 

Usnesením č. 7-8/2016/RSK: dokument Rámec pro podporu infrastruktury. 

 

Na 9. zasedání RSK byly schváleny následující dokumenty KAP 

Usnesením č. 4-9/2017/RSK: dokument Prioritizace potřeb 

 

Usnesením č. 5-9/2017/RSK: 

dokument KAP - Krajský akční plán 1, návrhy řešení a problémy obecné, systémové a legislativní 

povahy 

 

Usnesením č. 6-9/2017/RSK: kompletní dokumentaci Krajského akčního plánu vzdělávání 

 

 

 Komunikace s ŘO 

Společná pro všechny RSK  

Zástupci Středočeského kraje se účastnili jednání NSK v roce 2016: 4. zasedání NSK 29. 4. 2016 se 

zúčastnil Mgr. Karel Horčička, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje. 5. zasedání NSK, 

které se konalo 5. - 6. 10. 2016 v Poděbradech se zúčastnila z pověření Mgr. Karla Horčičky Mgr. 

Martina Vycudilíková, referentka Odboru regionálního rozvoje.  

 

Individuální 

V návaznosti na usnesení RSK, RSK Středočeského kraje v roce 2016 komunikovala postoupením 

podnětů na 4. a 5. zasedání NSK. V rámci 4. zasedání byly podněty NSK zaslány společně za všechny 

kraje na základě předchozího spolčeného jednání. Na 5. zasedání NSK byl předložen 1 podnět 

Středočeského kraje ohledně zpětné vazby na využití informací z RAP ze strany ŘO OP. Kromě 

zasedání NSK komunikovala RSK Středočeského kraje své podněty především několika dopisy. 

Dopisem MŠMT 18.7.2016 Č.j.: 103625/2016/KUSK:  



 
 
 
 

 

Usnesením č. 4-7/2016/RSK RSK SčK vyjadřuje nespokojenost s přípravou, stavem, projednáváním a 

nesystémovým vyhodnocením žádostí řešitelů MAP Středočeského kraje, dále s nevyjasněným 

postupem využití, zpracování a nastavení Strategického rámce a žádá o jasné formulace a stanovení 

harmonogramu postupu projektu MAP. 

Dopisem MMR 4.10.2016 Č.j.: 147001/2016/KUSK: 

Usnesením č. 4-8/2016/RSK RSK SčK žádá o navýšení alokace národního dotačního titulu MMR pro 

rekonstrukci místních komunikací (Podpora obnovy místních komunikací) a na vytvoření nového 

dotačního titulu pro obce nad 3.000 obyvatel na rekonstrukci místních komunikací. 

Dopisem MMR 4.10.2016 Č.j.: 147001/2016/KUSK: 

Usnesením č. 7-KH/2016/RSK RSK SčK žádá navýšení alokací národních dotačních titulů pro oblast 

podpory základních a mateřských škol (MŠMT - Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol, 

MF – Podprogram 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol 

v okolí velkých měst). 

Usnesením č. 8-KH/2016/RSK SčK vyjadřuje nespokojenost s úrovní poskytovaných služeb Centra pro 

regionální rozvoj České republiky žadatelům, a to z hlediska konzultací a připravenosti pracovníků 

Centra poskytovat detailní informace k jednotlivým výzvám IROPu, včetně dodržování 

harmonogramu při kontrole žádostí o podporu. 

Usnesením č. 9-KH/2016/RSK SčK vyjadřuje nespokojenost s připraveností čerpání z ESI fondů, 

omezenou možností konzultací, a dále se změnami znění podmínek v již vyhlášených výzvách. 

Tabulka s podněty je přílohou č. 2 – Podněty RSK_2016 

 

Zástupce územních partnerů v platformách OP zatím RSK Středočeského kraje nevyužila. 

 

 

 Komunikace s MMR  

Komunikace s Ministerstvem probíhala pružně, především na pravidelných setkáních sekretariátů 

RSK, která byla dobře organizována (regionálně doplněna i zajímavým programem nad rámec 

setkání). Sekretariátům RSK bylo vždy umožněno vnášet témata do programu setkání.  

 

 Komunikace s územím  

S územím bylo komunikováno především prostřednictvím portálu RSK a e-mailovou komunikací 

s informačními e-maily. Byla zpracována 2 čísla tzv. Zpravodaje portálu RSK, který byl taktéž rozesílán 

e-mailem všem obcím SčK a zveřejněn na portálu RSK. Na přelomu března a dubna 2016 proběhlo 

mapování pro aktualizaci RAP, které proběhlo formou on-line dotazníku dostupného na portálu RSK, 

k jehož vyplnění byli žadatelé (obce a PO) osloveni e-mailem, nicméně návratnost dotazníku byla 

velice nízká.  

Dotazník je přílohou č. 3 - Dotazník_průzkum_2016 



 
 
 
 

 

Komunikace s územím probíhala i prostřednictvím externího terénního pracovníka, jehož role 

propagace RSK, portálu RSK a informativní role o možnostech financování projektů obcí za účelem 

větší zpětné vazby při mapování však nebyla zcela naplněna. V průběhu roku 2016 a na přelomu roku 

2016/17 probíhala různá mapování pro ŘO, během mapování OPZ sekretariát RSK obdržel podnět od 

zástupců Úřadu práce v RSK, kteří by uvítali výzvy či projekty zaměřené na podporu vzniku a 

udržitelnosti sociálních podniků v rámci Středočeského kraje.   

 

3. Dobrá praxe  

Dle názoru sekretariátu RSK spočívá dobrá praxe středočeské RSK především v kvalitě a rostoucím 

využívání portálu RSK, který je hlavním informačním a propagačním nástrojem. Přínosná pro tvorbu 

strategických dokumentů je i jeho provázanosti s webem Sč KAP.   

 

V roce 2016 probíhala také dobrá spolupráce s nositelem ITI PMO: Institutem plánování a rozvoje hl. 

m. Prahy, díky které byli kvalitně informováni potenciální žadatelé v území (např. prostřednictvím 

seminářů pořádanými ve spolupráci sekretariát RSK – výkonný tým ITI). Probíhala také intenzivní 

komunikace s věcně příslušnými odbory Středočeského kraje a s RSK (manažer ITI byl pokaždé 

přítomen na jednání RSK).  Mgr. Vycudilíková, která má částečně na starosti agendu RSK, je zároveň 

členem výkonného týmu ITI jako koordinátor za Středočeský kraj. 

 

Naopak terénní pracovník RSK se neosvědčil a spolupráce s ním byla ukončena ke konci roku 2016. 

 

4. Rizika činnosti RSK a naplňování rolí RSK sekretariátu RSK  

 

Název rizika Popis rizika 
Pravděpodobnost 

(1-5) 
Dopad 
(1-5) 

Významnost 
(P * D) 

Neúčast členů RSK na 
zasedáních, 
především zástupců 
kraje (hejtman) 

Dopadem rizika je 
nízká váha této 
platformy a návazná 
nižší účast ostatních 
členů RSK, potažmo 
pracovních skupin. 

2 4 8 

Nízké zapojení členů 
RSK do aktivit 
sekretariátu 
(mapování, RAP…) 

Dopadem je špatné 
povědomí o 
činnostech 
sekretariátu, které 
může vést ke snížení 
váhy této platformy a 

3 3 9 



 
 
 
 

 

následné nízké 
aktivity členů RSK. 

Nedostatečné šíření 
informací členů RSK 
do svého zájmového 
území 

Dopadem tohoto 
rizika je snížená či 
špatná zpětná vazba 
z území. 

4 2 8 

Neuspokojivá zpětná 
vazba ŘO na 
mapování a na 
podněty RSK 

Dopadem na špatnou 
zpětnou vazbu na 
mapování je snížená či 
špatná zpětná vazba 
z území. Dopadem 
neuspokojivé zpětné 
vazby na podněty RSK 
je nízká váha této 
platformy, následná 
ztráta motivace členů 
RSK , na kterou 
navazuje nižší účast 
členů RSK na 
zasedání, potažmo 
pracovních skupin. 

3 4 12 

Nedostatečná zpětná 
vazba z území 

Špatná zpětná vazba 
z území ovlivňuje 
relevantnost údajů 
v RAP a dat v rámci 
dalších mapování 
potřeb. 

3 4 12 

 

Ze zhodnocení možných rizik vyplývá jako největší hrozba neuspokojivá zpětná vazba ŘO na 

mapování a na podněty RSK a špatná zpětná vazba z území. 

 

Ovlivnit zpětnou vazbu ŘO na podněty ze strany RSK, či sekretariátu RSK lze detailním popisem 

problému při sestavování jednotlivých podnětů a navržením konkrétního řešení. Zpětnou vazbu na 

mapování lze ovlivnit zvýšenou komunikací při sestavování požadavků mezi RSK, NKS a ŘO. 

 

Zpětnou vazbu z území je možné posilovat jednak pomocí šíření informací skrz členy RSK a webového 

portálu RSK Středočeského kraje, dále také díky zlepšené zpětné vazbě od ŘO a předávání 

konkrétních výsledků mapování. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

5. Plán rozvoje fungování RSK 

RSK nadále plánuje zachovat svou roli informační a propagační směrem do území. Vzhledem 

k velikosti Středočeského kraje a vysokému počtu obcí je ideálním prostředkem portál RSK, 

informační e-maily nebo distribuce Zpravodaje. Je potřeba zdůrazňovat nutnost šíření informací ze 

strany členů RSK a členů pracovních skupin do svého zájmového území. 

Sekretariát RSK se snaží neustále zlepšovat funkčnost portálu, např. zavedením kalendáře akcí (již 

funguje), přihlašováním k odběru novinek (plánováno v nejbližší době). Plánuje také častější vydávání 

a distribuci tzv. zpravodaje portálu.  

RSK nadále bude své území informovat prostřednictvím portálu RSK a e-mailové komunikace. 

Koncem roku 2017 je naplánováno vydání a výtisk obsáhlejšího čísla tzv. Zpravodaje portálu, které by 

bylo distribuováno do území prostřednictvím členů pracovních skupin a členů RSK. 

 

 Plán aktivit pro navazující období 2017 

 

 10. zasedání RSK je plánované na 10. 3. 2017 

 V plánu je zahájit činnost tří pracovních skupin. 

1. jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci je plánováno na přelom března a 

dubna 2017. 

Termín 1. jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum zatím není znám, řeší se složení členů. 

Na návrh členů PS Infrastruktura se předpokládá rozšíření náplně této pracovní skupiny, aby 

nebyla zaměřena pouze na dopravu, ale i na technickou a informační infrastrukturu 

(vysokorychlostní internet a provazbu na OP PIK). 

Cílem je více zapojit členy pracovních skupin i členy RSK do aktualizace RAP a mapování. 

 V roce 2017 se budou konat zbylé tři semináře, přičemž 1 seminář pro žadatele výzev 

Šablony pro SŠ a VOŠ I. (OPVVV) se již uskutečnil dne 1. 2. 2017 v prostorách KÚSK. 

Sekretariát RSK plánuje uspořádat ještě dva semináře pro žadatele území, pravděpodobně 

pro obce a MAS. 

 Schvalování aktualizovaných dokumentů KAP, RAP a jeho příloh. 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Oblasti korespondenčního hlasování_2016 

Příloha č. 2 – Podněty RSK_2016 

Příloha č. 3 - Dotazník_průzkum_2016 

 

 


