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1 Úvod
Regionální stálá konference (RSK) je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní dimenze,
do kterého aktivně vstupuje. Svou činností přispívá k naplnění tohoto konceptu především v rámci
programového období 2014-2020 a v rámci přípravy období 2021+, i když její tematický záběr se v čase
postupně rozšiřuje i mimo problematiku ESI fondů.
Cílem výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity RSK Středočeského kraje, jejích pracovních
skupin a sekretariátu v průběhu roku 2020 a to s ohledem na role stanovené statutem RSK. Účelem je
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 kroky vedoucí k lepšímu naplňování funkcí RSK a rovněž rizika spojená s činností
RSK včetně plánu rozvoje fungování RSK, mj. eliminujícím identifikovaná rizika.
Pandemická situace v roce 2020 se výrazným způsobem dotkla i činnosti RSK. Některé aktivity
museli být s ohledem na vládní opatření a navazující opatření vyhlášené na krajském úřadě
Středočeského kraje do jisté míry utlumeny. Většina aktivit, u kterých to bylo možné, probíhala on-line.
Na podzim roku 2020 proběhly krajské volby na jejichž základě vzniklo nové Zastupitelstvo kraje,
vznikla nová Rada kraje a byly přeobsazeny místa předsedů jednotlivých výborů Zastupitelstva kraje.
Na 23. jednání RSK proběhla renominace členů a náhradníků RSK zastupující kraj a funkce předsedkyně
RSK se ujala nová hejtmanka Středočeského kraje, paní Petra Pecková. Jako místopředseda RSK byl
zvolen pan Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování. Členem Národní
stálé konference za Středočeský kraj byl zvolen pan Věslav Michalik, náměstek hejtmanky pro oblast
financí, dotací a inovací a jako jeho náhradník pan Petr Halada, předseda Komise Rady kraje pro
spolupráci s městy a obcemi. Zástupci kraje v RSK a jejich náhradníci byli nominování zejména
s ohledem na očekávanou převažující agendu RSK (zejména aktivity Regionálního akčního plánu 2021+)
Pro zpracování výroční zprávy RSK Středočeského kraje byly použity veškeré dostupné zdroje
vztahující se k danému období roku 2020, zápisy a podklady z jednání RSK a pracovních skupin (PS) při
RSK (PS Cestovní ruch, PS Vzdělávání, PS Infrastruktura, PS Venkov, PS Zdravotnictví a sociální věci),
pracovní dokumentace sekretariátu RSK a informace z Dotačního portálu RSK Středočeského kraje.
Informace obsažené ve zprávě budou využity 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. Řídicímu orgánu
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zpráva poskytne shrnutí činnosti ve vztahu ke
krajským a místním akčním plánům rozvoje vzdělávání včetně hodnocení funkčnosti PS Vzdělávání a
stavu zpracování akčních plánů. V neposlední řadě bude zpráva součástí monitorování projektu
Operačního programu Technická pomoc, z něhož je finančně podpořena činnost RSK.

2 Přehled aktivit RSK
Přehled činností v roce 2020 byl v souladu se statutem RSK.
V roce 2020 proběhla čtyři zasedání RSK:
• 20. zasedání 14.1.2020,
• 21. zasedání 22.6.2020,
• 22. zasedání 22.9.2020 (on-line)
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• 23. zasedání 15.12.2020 (on-line)
Dle aktuální potřeby proběhla tři korespondenčních hlasování (KH):
•
•

•

13. korespondenční hlasování (březen 2020), kterým byl schválen Návrh řešení
Krajského akčního plánu vzdělávání II Středočeského kraje,
14. korespondenční hlasování (květen 2020), kterým byla schválena výroční zpráva
Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje za rok 2019, Zpráva o
hodnocení plnění Regionálního akčního plánu za rok 2019 a Školská inkluzivní koncepce
Středočeského kraje 2020–2023,
15. korespondenční hlasování (srpen 2020), kterým byla schválena oprava Návrhu řešení
Krajského akčního plánu vzdělávání II Středočeského kraje.

RSK efektivně projednávala a schvalovala navrhované dokumenty. Mimo jiné byla schválena např.
výzva adresovaná Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) vyzývající k dokončení přípravy centrální
databáze projektů (nyní Informační systém projektových záměrů) a výzva MMR a MŠMT k finanční
podpoře projektů na rozšiřování kapacit mateřských a základních škol. Ve druhé polovině roku 2020
se RSK intenzivně zabývala přípravou Regionálního akčního plánu pro období 2021 – 2027.

2.1 Sekretariát RSK
Činnost sekretariátu RSK je vykonávána celkem čtyřmi pracovníky Krajského úřadu
Středočeského kraje, z nichž dva pracují na plný úvazek a dva na částečný úvazek. Činnost sekretariátu
RSK v roce 2020 zajišťovali Ing. Jiří Kubiš, PhDr. Ladislav Cubr, Bc. Kristián Kuszniruk a Bc. Petr Čapek.
V uplynulém roce došlo ke změně v pracovním týmu Sekretariátu RSK. K 30. září 2020 ukončil
svou činnost na Sekretariátu pan Jakub Stojan, kterého 1. října 2020 nahradil pan Kristián Kuszniruk.
Jiří Kubiš, měl v roce 2020 na starosti koordinaci týmu sekretariátu RSK, dále PS Cestovní ruch a
PS Venkov. Jakub Stojan spravoval PS Infrastruktura a PS Zdravotnictví a sociální věci, které po jeho
odchodu převzal Kristián Kuszniruk. Petr Čapek spravoval PS Vzdělávání. Ladislav Cubr zajišťoval správu
Dotačního portálu RSK včetně vyhledávání jednotlivých výzev a přípravu analytických podkladů.
Do činnosti sekretariátu byl zapojen i externí spolupracovník, pan Šimon Krbec, který se zaměřil
na Pražskou metropolitní oblast, resp. na mapování absorpční kapacity, přípravu projektů a přípravu
strategie ITI.
Sekretariát RSK zajišťoval organizaci zasedání RSK a jednání PS, připravoval podklady pro RSK a
PS, navrhoval programy zasedání, zajišťoval zápisy a jejich distribuci, zajišťoval přenos informací a
výstupů ze zasedání, organizaci seminářů, mapování a obecně koordinaci platforem (RSK, PS, KAP, ITI,
RIS 3). Sekretariátem byla zajištěna povinná publicita formou vyvěšení plakátu 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. Mezi další významné aktivity patřila
aktualizace mapování projektových záměrů pro potřeby Národního investičního plánu a mapování
absorpční kapacity v oblasti mateřských a základních škol na území Středočeského kraje. Dalším
nosným tématem pro RSK a PS byla příprava plánovacího období 2021+ EU, včetně přípravy strategie
ITI zejména Pražské metropolitní oblasti. V této oblasti spolupracovala RSK úzce s interní krajskou PS
pro přípravu politiky soudržnosti a financování strategických plánů rozvoje kraje 2021+ (PS Strategie).
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2.2 Pracovní skupiny
V roce 2020 probíhala jednání pěti pracovních skupin. Pracovní skupina Věda a výzkum nebyla v roce
2020 aktivní. Činnost PS byla utlumena vlivem protiepidemických opatření.

2.2.1 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 kraje.
V roce 2020 proběhlo vzhledem k pandemické situaci pouze jedno jednání PS Cestovní ruch (další
plánované jednání bylo zrušeno z důvodu havárie v budově krajského úřadu).
Jednání PS se týkala aktuálního stavu oblastních a lokálních organizací destinačního managementu na
území kraje a seznámení s podporou cestovního ruchu Středočeským krajem v souvislosti
s koronavirem „COVID 19“, podpory oblastních destinačních managementů, činnosti Středočeské
centrály cestovního ruchu a informací o přípravě plánovacího období EU 2021+.
Usnesením RSK došlo k reorganizaci PS z důvodu změny organizace cestovního ruchu ve Středočeském
kraji, zejména v oblasti destinačních managementů a vymezení turistických oblastí.

2.2.2 Pracovní skupina Infrastruktura
Náplň činnosti PS Infrastruktura je účast na aktualizaci Regionálního akčního plánu nejen v oblasti
dopravy, ale i dalších témat, jako např. odpadové hospodářství, problematika energetického
managementu, cirkulární ekonomiky, internetové konektivity aj. PS rovněž shromažďuje podklady a
problematické okruhy z procesního hlediska, metodiky a projednává zaměření a alokace v oblastech
operačních programů (OP) a národních dotačních titulů (NDT). Ve vztahu k OP má pracovní skupina
získávat informace o absorpční kapacitě, získávat předpokládané záměry v rámci OP a mapovat
prioritní problémy, které nejsou kryté z dotací OP ani NDT.
V roce 2020 proběhlo jedno jednání pracovní skupiny, zaměřené na témata dopravy. Zde byl
projednán a schválen seznam projektů Regionálního akčního plánu 2021+ z oblasti dopravy – silnice II.
třídy. Představena byla také agenda Energetického manažera pro Středočeský kraj, jehož pozice byla
zřízena v rámci Odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Středočeského kraje.

2.2.3 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 s
vazbou na financování z ESIF; navrhování řešení problémů a podnětů pro Středočeský kraj a Regionální
stálou konferenci; navrhování změn a doporučení, která se týkají Regionálního akčního plánu.
V roce 2020 proběhlo jedno jednání PS Venkov. Předmětem jednání byla družstevní bytová výstavba
v obcích a možnosti jejího financování, problematika veřejných služeb, Akční plán Strategie
regionálního rozvoje ČR, a zapojení RSK do nástrojů územní dimenze v novém programovém období.
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2.2.4 Pracovní skupina Vzdělávání
2.2.4.1 Činnost pracovní skupiny
Náplní činnosti PS Vzdělávání je vytvoření Krajského akčního plánu (KAP), tj. plánu pro rozvoj
středního a vyššího odborného školství ve Středočeském 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.
Práce započaté v únoru 2019 na Krajském akčním plánu Vzdělávání II (KAP II), vyústily o rok
později schválením dokumentu Návrh řešení Krajského akčního plánu vzdělávání II Středočeského
kraje.
Pracovní skupina rovněž schválila Školskou inkluzivní koncepci Středočeského kraje 2020-2023.
S ohledem na skutečnost, že pro programové období kohezní politiky 2021-2027 byly
kompetence pro výběr projektů v rámci Regionálního akčního plánu (RAP 2021+), jehož financování se
předpokládá z IROP2 částečně přeneseny na Kraje, měla pracovní skupina zejména za úkol vytvoření a
schválení Rámců do infrastruktury, vytvoření výběrových kritérií pro výběr projektů a dalších
souvisejících podkladů. Zpracované rámce byly předloženy k projednání Regionální stálé konferenci,
která je 22. září 2020 vzala na vědomí.
V druhé polovině roku 2020 došlo ke sběru jednotlivých projektových záměrů, ty byly následně
shromážděny do návrhu přílohy RAP 2021+ Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury a
Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve
školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální školství), v listopadu 2020 pak
doplněny a následně předloženy pracovní skupině ke schválení. Pracovní skupina rovněž projednávala
a vzala na vědomí kritéria pro výběr projektů v Souhrnném rámci pro investice do infrastruktury.
Vzhledem k výraznému převisu objemu finančních prostředků plánovaných projektových
záměrů nad avizovanou alokací a s ohledem na stále se vyvíjející požadavky a podmínky pro jejich
čerpání, lze očekávat i v příštím roce nutnost dalších sběrů a schválení kritérií pro jejich výběr.

2.2.4.2 Jednání pracovní skupiny v roce 2020
V roce 2020 proběhlo jedno jednání pracovní skupiny a čtyři korespondenční hlasování. Na jednáních
PS bylo informováno o aktuálních činnostech v řešených v rámci projektu KAP, byla diskutována
Analýza potřeb škol v rámci území, řešena problematika aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury,
Analýza potřeb území Středočeského kraje pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání,
Evaluace Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje a další.
V rámci korespondenčních hlasování došlo ke schválení dvou aktualizací Rámce pro podporu
investic, Konceptu Školské inkluzivní koncepce Středočeského kraje 2020–2023, Prioritizace potřeb na
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území Středočeského kraje a aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury a pro integrované
nástroje CLLD.

2.2.5 Pracovní skupina Zdravotnictví a sociální věci
Činnost PS Zdravotnictví a sociální věci se sestává především z diskuzí o prioritních problémech
na pomezí, kde se střetává sociální a zdravotní péče. Upozorňuje na hlavní obtíže a přináší cenné
podněty a zpětnou vazbu z praxe. PS rovněž shromažďuje podklady pro aktualizaci Regionálního
akčního plánu a mapuje absorpční kapacitu a bílá místa národních dotačních titulů a operačních
programů.
V roce 2020 proběhlo jedno jednání pracovní skupiny. Na tomto jednání byly projednávány a schváleny
seznamy projektů Regionálního akčního plánu 2021+. První seznam projektů se týkal Zdravotnické
záchranné služby Středočeského kraje, a to modernizace transportní techniky, modernizace a výstavby
výjezdových základen a rozšíření uzlů pro připojení zdravotnických zařízení do systému E-Health. Další
seznam projektů byl z oblasti sociální, kde jsou projekty nositeli změny v oblasti bydlení klientů se
zdravotním postižením, které se z nevyhovujících - institucionálních prostor mění na komunitní.

2.2.6 Pracovní skupina Věda a výzkum
V roce 2020 byla PS Věda a výzkum nečinná. Její činnost nahradily aktivity Středočeského inovačního
centra a Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje.

2.3 Komunikace s ŘO
Zástupci Středočeského kraje se zúčastnili v roce 2020 všech zasedání Národní stálé konference.
Informace z NSK byly následně dále šířeny v rámci RSK Středočeského kraje, pracovníkům relevantních
odborů, členům Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum, krajské PS Strategie,
zaměřené na přípravu nového plánovacího období 2021+ apod.

2.4 Komunikace s MMR
Komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj probíhala pružně, především na pravidelných setkáních
sekretariátů RSK, která byla dobře organizována (regionálně doplněna i zajímavým programem
umožňující výměnu zkušeností mezi pracovníky RSK jednotlivých krajů). Sekretariátům RSK bylo vždy
umožněno navrhovat nová témata na program setkání. Oceňovaná je i komunikace s pracovníky MMR
Odboru regionální politiky, kteří vždy ochotně poskytovali sekretariátu konzultace, zejména v době
fluktuace pracovníků sekretariátu. V roce 2020 probíhala jednání převážně on-line formou. I přes
objektivně vynucenou potřebu dálkového způsobu komunikace se tato forma komunikace osvědčila
zejména s ohledem na účast členů sekretariátů ze všech krajů ČR a šetření jejich časových a finančních
nákladů.
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V roce 2020 probíhala setkání sekretariátů každý měsíc. Společných jednání se častěji účastnili zástupci
dalších ministerstev dle projednávané tématiky, jako vhodné se ukázalo i občasné společné jednání
s PS Regionální při MMR. Mezi nejdůležitější projednávaná témata patřila např.:
-

Koncepce rozvoje venkova
Akční plán Strategie rozvoje ČR 21+
Informace o aktivitách MMR v souvislosti s COVID-19
Informování o přípravě a zapojení do testování Informačního systému projektových záměrů
(ISPZ)
Aktualizace Implementačního plánu ČR 2030
Hospodářsky a sociálně ohrožená území
Aktivity Czechinvestu na podporu podnikatelského prostředí v obcích
Činnost RSK po roce 2021
Národní plán obnovy

Podstatná část jednání byla věnována přípravě Regionálních akčních plánů 2021+, za účasti zástupců
příslušných řídících orgánů IROP 2 a OP JAK.

2.5 Komunikace s územím
S územím bylo komunikováno především prostřednictvím Dotačního portálu RSK a e-mailovou
komunikací s informačními e-maily.

2.6 Mapování kapacit mateřských a základních škol na území kraje
Mapování kapacit MŠ a ZŠ a absorpční kapacity v této oblasti na území Středočeského kraje bylo
iniciováno přípravou Strategie ITI Pražské metropolitní oblasti v září 2019. Vzhledem k identifikaci
závažnosti tohoto problému zejména na území suburbánního prstence hl. m. Prahy bylo přistoupeno
k detailnímu zmapování tohoto problému. Jako cílová oblast bylo vymezeno území pěti ORP
(Černošice, Říčany, Beroun, Český Brod a Brandýs n. Labem – Stará Boleslav), které byly na základě
analýzy MŠMT identifikovány jako nejrizikovější. Mapování probíhalo ve spolupráci s MŠMT a zástupci
příslušných Místních akčních plánů. Cílem mapování bylo:
1. Zmapovat vývoj kapacit MŠ a ZŠ v čase (prognóza do roku 2030) a nastavit systematické
sledování.
2. Zmapovat vývoj počtu žáků MŠ a ZŠ v čase (prognóza do roku 2030) a nastavit systematické
sledování.
3. Identifikovat existující projekty na zvyšování kapacit škol a zajistit jejich financování
4. Identifikovat místa kde projekty nevznikají včas a zajistit jejich přípravu a financování
5. Vytvořit model financování se zapojením svazkových obcí nebo obcí společného školského
obvodu a tím přispět k narovnání finančních vztahů mezi obcemi, které staví spádové školy,
a obcemi, které jejich kapacity využívají
V rámci pilotního šetření obcí DSO Jihozápad byla nastavena metodika a následně v období 7-10/2020
proběhl sběr dat ve vymezené oblasti. Z celkového počtu 262 obcí bylo dosaženo 76% návratnosti
dotazníků, zbývající data byla dopracována z veřejně dostupných zdrojů. V souvislosti s mapováním
Středočeský kraj v srpnu 2020 vyhlásil dotační podporu na přípravu projektů rozšiřujících kapacitu MŠ
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a ZŠ. Výstupy mapování byly zpracovány na úrovni obvodu obcí s rozšířenou působností (ORP) a obcí
s pověřeným obecním úřadem. Zohledněny byly i kapacity církevních a soukromých škol. Dílčím
výstupem bylo mapování investičních projektů. Na základě mapování byla identifikována potřeba
výstavby celkem 14 nových ZŠ, 2x9 (1x ORP Beroun, 5x ORP Brandýs n.L., 4x ORP Černošice, 1x ORP Č.
Brod, 3x ORP Říčany) s odhadovanými náklady 5,7 mld. Kč. Variantní výstup uvažující reálnější využití
rejstříkové kapacity škol ve výši 93 % potom představuje potřebu výstavby 16 nových ZŠ s náklady 6,5
mld. Kč. Součástí výstupu je rovněž návrh modelu financování nových kapacit škol.

2.7 Semináře
Pořádání seminářů a workshopů bylo v roce 2020 patrně nejvíce postiženo pandemickou situací
v tomto roce, která neumožnovala pořádání těchto akcí prezenční formou. Přesto se podařilo alespoň
on-line formou zrealizovat několik akcí:
-

-

Webináře v rámci mapování kapacit MŠ a ZŠ (červenec- srpen)
Webinář pro potenciální žadatele Programu Smart akcelerátor II – Asistence pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském
kraji. (3. 11. 2020)
Webinář Chytrý venkov (19.11.2020)

3 Dobrá praxe
Dle názoru sekretariátu RSK spočívá dobrá praxe středočeské RSK především v kvalitě a využívání
Dotačního portálu RSK, který je hlavním informačním a propagačním nástrojem. Přínosná pro tvorbu
strategických dokumentů je i jeho provázanosti s webem středočeského KAP.
V roce 2020 nadále probíhala dobrá spolupráce s nositelem ITI Pražská metropolitní oblast –
Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, díky které byli potenciální žadatelé v území kvalitně
informováni i prostřednictvím Dotačního portálu RSK. Vedoucí sekretariátu RSK byl pravidelně zván
k účasti na jednáních Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum (poradní orgán
Zastupitelstva kraje), kde informoval o činnosti RSK.

4 Rizika činnosti RSK a naplňování rolí RSK
Název rizika

Popis rizika

Pravděpodobnost
(1-5)

Dopad
(1-5)

Významnost
(P * D)

Neúčast členů RSK
(především zástupců
kraje) na zasedáních a
jednáních pracovních
skupin

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

4

4

16

9

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
následné nízké aktivity členů
RSK.

2

3

6

Nedostatečné šíření
informací členů RSK
do svého zájmového
území

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

2

2

4

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

5 Plán rozvoje RSK
Role RSK bude v nadcházejícím období determinována zejména zahájením nového programového
období 2021 – 2027 a očekávanou aktualizací statutu RSK v 1. čtvrtletí 2021.
Klíčovou oblastí bude dokončení a schválení Regionálního akčního plánu 2021+ a zapojení RSK do
nových finančních nástrojů, jako např. Národní plán obnovy. Předpokládá se i zavedení delší čas
diskutované a ze strany MMR iniciované funkce regionálního manažera a koordinátora hosp. a soc.
ohrožených území (v případě SČK vzhledem k marginálnímu vymezení těchto území ve Strategii
regionálního rozvoj ČR spíše okrajová funkce).
RSK a její funkční subjekty se staly unikátní platformou územní spolupráce a klíčovým partnerem MMR
v oblasti regionálního rozvoje. Lze tedy předpokládat., že tato spolupráce bude nadále růst a bude nově
zahrnovat i další oblasti, pro které je vhodné tuto platformu využít, jako např. oblast regenerace
brownfieldů připomínkování celostátních strategií, zapojení do implementace víceletého finančního
rámce EU a dalších nástrojů apod.
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Jedním z významných nástrojů monitorování absorpční kapacity se může stát aktuálně testovaný
centrální Informační systém projektových záměrů v gesci MMR, do jehož realizace budou sekretariáty
(krajský koordinátor ISPZ) zapojeny. Jeho efektivita bude ovšem záležet na funkčnosti, uživatelské
přívětivosti a motivaci a ochotě nositelů projektů zapojit se do tohoto systému.
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 a informační e-maily.
Je potřeba zdůrazňovat nutnost šíření informací ze strany členů RSK a členů pracovních skupin do jejich
zájmového území. Sekretariát RSK se snaží neustále zlepšovat funkčnost Dotačního portálu.
RSK nadále bude své území informovat především prostřednictvím portálu RSK a e-mailové
komunikace a účelově zaměřených seminářů a workshopů.
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