Výroční zpráva Regionální stálé
konference pro území Středočeského
kraje za rok 2021

Schváleno Regionální stálou konferencí Středočeského kraje dne 30. 3. 2022
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1 Úvod
Regionální stálá konference (dále jen „RSK“) je jedním z podstatných prvků systému koordinace
územní dimenze, do kterého aktivně vstupuje. Svou činností přispívá k naplnění tohoto konceptu v
rámci programového období 2014-2020 a v rámci započatého 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 2021, 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.
Rozhodnutím č. 13/2021 ministryně pro místní rozvoj ze dne 1.4.2021 o vydání aktualizace Statutu
a Jednacího řádu Regionální stálé konference č. 4 byla vydána aktualizace Statutu a Jednacího řádu
Regionální stálé konference č. 4, která tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto rozhodnutí (Usnesení č. 425/2021/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje statut a jednací řád RSK přijato na
25.RSK).
I v roce 2021 ovlivnila pandemická situace v České republice, Středočeském kraji činnost
sekretariátu RSK a RSK jako takovou. Nicméně po zkušenosti z roku 2020 jsme byli již lépe připraveni a
zasedání, setkání či webináře realizovali bez větších komplikací ve virtuálním prostoru.
Pro zpracování výroční zprávy RSK Středočeského kraje byly použity veškeré dostupné zdroje
vztahující se k danému období roku 2021, zápisy a podklady z jednání RSK a pracovních skupin (dále
jen „PS“) při RSK (PS Cestovní ruch, PS Vzdělávání, PS Infrastruktura, PS Venkov), pracovní
dokumentace sekretariátu RSK, informace z Dotačního portálu RSK Středočeského kraje a podklady
týkající se sledovanosti od Společnosti Praha TV, s.r.o. Informace obsažené ve zprávě budou využity
zejména subjekty na národní úrovni. Jedná se především 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 n ěhož je
finančně podpořena činnost RSK.

2 Přehled aktivit RSK
Přehled činností v roce 2021 byl v souladu se statutem RSK.
V roce 2021 proběhla tři zasedání RSK:
• 24. zasedání- 16. 3. 2021 (on line MS Teams)
RSK schválila 4 stanoviska RSK k vymezení území realizace a dopadu MAP III
• 25. zasedání- 22. 6. 2021(on line MS Teams)
RSK schválila aktualizaci Přílohy RAP č. 1 - Seznam projektových záměrů financovaných z
IROP SC 1.1 (2014-2020), schválila 8 stanovisek RSK k vymezení území realizace a dopadu
MAP III; schválila Statut a jednací řád RSK
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• 26. zasedání- 13. 10. 2021 prezenčně
RSK schválila Statut a jednací řád pracovních skupin; schválila 1 stanovisko RSK
k vymezení území realizace a dopadu MAP III, logo RSK
Dle aktuální potřeby proběhla dvě korespondenčních hlasování (KH):
•

16. korespondenční hlasování (červenec/srpen 2021),
V termínu 29. 7. – 13. 8. 2021 proběhlo korespondenční hlasování Regionální stálé
konference (schválení stanoviska RSK k vymezení územní realizace a dopadu MAP III –
ORP Nymburk, Poděbrady (Vrbová Lhota), přičemž jeho původní verze, která byla
schválena na 25. zasedání Regionální stálé konference, byla poznamenána
administrativní chybou.
• 17. korespondenční hlasování (prosinec 2021)
V termínu 10. - 20. 12. 2021 proběhlo korespondenční hlasování Regionální stálé
konference (schválení stanoviska RSK k vymezení územní realizace a dopadu MAP III –
ORP Neratovice, MAS Nad Prahou, o. p. s.).

Tab. 1: Statistika zasedání Regionální stálé konference pro území SČK 2018 - 2021
Počet zasedání
RSK
Počet KH

2018
3

2019
2

2

3

2020
4 (z toho 2
online)
3

2021
3 (z toho 2
online)
2

Tab. 2: Statistika zasedání Regionální stálé konference pro území SČK v roce 2021
Forma zasedání
Termín konání
Účast člen/náhradník

24. RSK
online
03/2021
18 (z 23); 78 %

25. RSK
online
06/2021
18 (z 23); 78 %

26. RSK
prezenční
10/2021
19(z 24); 79 %

V průběhu roku 2021 se RSK intenzivně zabývala přípravou Regionálního akčního plánu pro období
2021 – 2027.

2.1 Sekretariát RSK
Činnost sekretariátu RSK byla v roce 2021 vykonávána celkem čtyřmi pracovníky Krajského
úřadu Středočeského kraje, z nichž dva pracují na plný úvazek a dva na zkrácený úvazek.
V průběhu roku 2021 byla činnost sekretariátu RSK poznamenána pokračující fluktuací
zaměstnanců. Ke konci ledna odešel na rodičovskou dovolenou Bc. Petr Čapek, kterého nahradila Ing.
Michala Mácová, počínaje měsícem dubna se Ing. Jiří Kubiš stal pověřeným vedoucím nově vzniklého
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oddělení regionálního rozvoje 1 a od května byl pak do funkce jmenován, jeho místo v rámci
sekretariátu RSK zůstalo neobsazené do poloviny července, kdy na místo koordinátora a vedoucího
týmu nastoupil Mgr. Jana Veselský. Mezi další pracovníky patří Bc. Kristián Kuszniruk a PhDr. Ladislav
Cubr.
Jan Veselský měl od poloviny července 2021 na starosti koordinaci týmu sekretariátu RSK, dále
PS Cestovní ruch a PS Venkov a krátce po svém nástupu též problematiku HSOÚ. Kristián Kuszniruk
spravoval PS Infrastruktura a PS Zdravotnictví a sociální věci a jako krajský správce ISPZ komunikoval
s územím. Michala Mácová spravovala PS Vzdělávání a zajišťovala administraci současného projektu a
projektové žádosti navazujícího projektu OP TP. 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, přenos informací a výstupů ze
zasedání, organizaci webinářů, mapování a obecně koordinaci platforem (RSK, PS, KAP, ITI, RIS 3).
Sekretariátem byla zajištěna povinná publicita formou vyvěšení plakátu na chodbě ve 2. patře u
kanceláře koordinátorů RSK Krajského úřadu a publicita nepovinná formou webových stránek
www.rsk-sk.cz.
V průběhu roku monitoroval sekretariát krajské dotační tituly Středočeského kraje, které byly
následně
zveřejňovány
a
aktualizovány
mj.
na
webu
územní
dimenze
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/ud-typy .
Dle doporučené metodiky MMR byla zpracována Monitorovací zpráva za rok 2020.
Klíčovou oblastí v roce 2021 byla práce na schválení Regionálního akčního plánu 2021+, která
bude finalizovat v prvním kvartálu roku 2022.
Přestože problematika HSOÚ nepatří ve Středočeském kraji k těm nejpalčivějším, byl jí věnován
prostor včetně zadání oponentského posudku externímu subjektu. Předmětem posudku bylo
zhodnocení zvolené metodiky a provedení návrhu vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených území
ve Středočeském kraji, kromě toho se posudek zaměřil na zpracování návrhu vymezení HSOÚ s
ohledem na odlišnost významu indikátoru „intenzita bytové výstavby“ v okrajových a suburbánních
částech kraje.
Mezi další významné aktivity patřila práce s novým Informačním systémem projektových
záměrů (podrobněji v příloze č. 1 této VZ).
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).
Sekretariát rovněž dle metodiky přejímal a předával Strategické rámce MAP.

1

Dnem 1. dubna 2021 vstoupilo v platnost opatření č. 3/2021, které s sebou přineslo mj. změnu organizační
struktury, a to v té podobě, že činnost sekretariátu Regionální stálé konference byla zajišťována v rámci
Oddělení regionálního rozvoje přímo podřízené Sekci řízení úřadu a samosprávy . Následně dle opatření
ředitele č. 7/2021 bylo oddělení zařazeno nově pod odbor Územního plánování a stavebního řádu.
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2.2 Pracovní skupiny
V roce 2021 probíhala jednání čtyř pracovních skupin. Pracovní skupina Věda a výzkum a Zdravotnictví
a sociální věci nebyly v roce 2021 aktivní.

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 2021 proběhla čtyři jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch.
V červnu (15. června) byl zvolen nový předseda (V. Pošmurný) a místopředseda (V. Švenda),
diskutovalo se o stavu oblastních a lokálních DM, spolupráci s MMR na NPPCR, podpoře CR během
COVID-19, diskutovány byly marketingové plány SCCR a jednotlivých DMO a jejich koordinace,
certifikace IC, dotační programy na podporu cestovního ruchu.
Zářijová pracovní skupina (10. září) diskutovala o přípravě krajských dotačních titulů pro
podporu turistických informačních center a podpoře akcí rozvíjejících CR s velkou návštěvností, řešilo
se téma Edičních plánů turistických oblastí, návrh nových pravidel pro financování DMO a pravidel pro
certifikaci DMO, byla diskutována příprava dokumentu Programu rozvoje CR 2024+ a členům byl též
představen ISPZ.
Na listopadovém setkání (2. listopadu) se řešil zejména možný překryv krajských dotací pro CR
a dotací pro KS MAS a Marketingový plán SCCR na roky 2022+.
Před koncem roku (6. prosince) se PS stačila sejít ještě jednou, a to v prosinci, zde byli členové
informováni o zadání tvorby nového dokumentu Program rozvoje cestovního ruchu 2022+, dále se
dověděli více o aktuálním stavu přípravy brožury – SCCR, byl prezentován projekt Via Czechia a byl
konzultován program k DMO a k Programu na podporu IC – pro DMO.

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 (dále jen „OP“) a národních dotačních titulů (dále jen „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 2021 proběhlo jedno jednání pracovní skupiny (10. prosince), kde byla mj. diskutována
problematika komunitní energetiky, dále byli účastníci seznámeni s postupem RAP 2021+, přičemž byla
diskutována prioritizace dopravních projektů.
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2.2.3 Pracovní skupina Venkov
Náplň činnosti PS Venkov tvoří diskuse 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 2021 proběhla tři jednání PS Venkov.
Na první setkání PS v roce 2021 (25. února) byla diskutována směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, představen program Broadband Competence
Offices a ze strany sekretariátu byli členové informováni o postupu RAP2021+.
Zářijové setkání PS (2. září) řešilo mj. personální obsazení členů, došlo k seznámení
s aktualitami týkající se standardů dopravní obslužnosti, seznámení s aktuálním stavem koncepce
odpadového hospodářství SČK, došlo k představení ISPZ.
Hlavní náplní prosincového setkání členů Pracovní skupiny (9. prosince) byla problematika
maloobchodního prodeje na venkově, dále došlo k odvolání několika členů.

2.2.4 Pracovní skupina Vzdělávání
Náplní činnosti PS Vzdělávání je vytvoření Krajského akčního plánu (dále jen „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, naléhav osti,
přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP je zpracováván ve spolupráci s územními
partnery a ve spolupráci s odborným garantem KAP.
V roce 2021 se uskutečnilo jedno jednání PS (7. ledna), kde byl druhým místopředsedou zvolen
Petr Halada, v rámci personálií došlo k re/nominaci několika člen, schválení návrhu kritérií Souhrnného
rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol (výběrová kritéria RAP 2021+)
a postupu jejich výběru a dále schválení vzniku Hodnotící komise výběrových kritérií Souhrnného
rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol.
Na základě schváleného postupu došlo během letních měsíců ke sběru projektových záměrů do IROP.
V průběhu prosince 2021 byli obesláni zástupci vybraných skupin (obce, KHK, církev, Odbor školství
KÚ) s žádostí o nominaci svého zástupce do Hodnotící komise (viz výše).

2.2.5 Pracovní skupina Zdravotnictví a sociální věci
Činnost PS Zdravotnictví a sociální věci se sestává především z diskusí 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
7

akčního plánu a mapuje absorpční kapacitu a bílá místa národních dotačních titulů a operačních
programů.
V roce 2021 byla PS Zdravotnictví a sociální věci nečinná.

2.2.6 Pracovní skupina Věda a výzkum
Její činnost nahradily aktivity Středočeského inovačního centra a Rady pro konkurenceschopnost
Středočeského kraje. Podle nového statutu a jednacího převzala činnost PS Rada pro
konkurenceschopnost Středočeského kraje. V roce 2021 byla PS Věda a výzkum nečinná.

2.3

Komunikace s ŘO

Zástupci sekretariátu se zúčastnili online schůzky s příjemci OPTP 2014-2020 ITI_RSK_22.4.2021. Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci byly vždy předloženy v řádném termínu. V roce
2021 byly celkem podány tři žádosti o změnu, z čehož dvě se týkaly úpravy rozpočtu projektu z důvodu
co nejhospodárnějšímu a nejefektivnějšímu čerpání rozpočtu.
Intenzivnější komunikace probíhala zejména ke konci roku, a to z důvodu přípravy a předložení nového
projektového záměru v rámci OP TP (výzva č. 3).
V průběhu července se uskutečnila kontrola na místě dle §8a (§8/§9) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, projektu financovaného z OP TP. Číslo kontroly 000031-2021/OPTP, kontrolované
období 1. 3. 2020- 28. 2. 2021. Předmětem kontroly byly doklady vztahující se k výdajům uplatněným
v ŽoP č. 1 a 2. Z celkové výše 100 % způsobilých výdajů ve výši 2.120.269,42 Kč (kontrolního vzorku) by
identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 384,44 Kč.

2.4

Komunikace s MMR

Zástupci Středočeského kraje se v roce 2021 zúčastnili všech zasedání Národní stálé konference
(17. a 18. NSK). 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.
Komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj probíhala pružně, především na pravidelných
setkáních sekretariátů RSK, která byla dobře organizována (doplněna o příklady dobré praxe
z vybraných RSK i tipy na zajímavé a podnětné akce). Sekretariátům RSK bylo vždy umožněno navrhovat
nová témata na program setkání. Oceňovaná je i velice vstřícná a pružná komunikace s pracovníky
MMR Odboru regionální politiky, kteří vždy ochotně poskytovali sekretariátu konzultace. V roce 2021
probíhala jednání převážně on-line formou.
V roce 2021 probíhala pravidelná setkání sekretariátů až na výjimky každý měsíc. Společných
jednání se účastnili i zástupci dalších ministerstev dle projednávané tématiky. Mezi nejdůležitější
projednávaná témata patřila např.:
-

Akční plán Strategie rozvoje ČR 21+
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-

Informační systém projektových záměrů (dále jen „ISPZ“)
Územní dimenze v OP 2021+
Metodika odevzdávání strategických rámců MAP
Metodický pokyn pro využití ITI a RAP
Hospodářsky a sociálně ohrožená území
Činnost RSK po roce 2021
Národní plán obnovy (především komponenta 2.8)

Podstatná část jednání byla věnována přípravě Regionálních akčních plánů 2021+ za účasti
zástupců příslušných řídících orgánů IROP. Kromě pravidelných setkání sekretariátů se uskutečnilo
několik dalších setkání, kde byla podrobněji řešena problematika HSOÚ a ISP Z.

2.5

Komunikace s územím

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

2.6

Webináře

V průběhu roku 2021 uspořádal sekretariát Regionální stálé konference 6 webinářů a 3 školení.
Vyjma školení k ISPZ proběhly webináře online formou.
Webinář k vybraným aktuálně vyhlášeným krajským dotacím v roce 2021 pro města a obce
Středočeského kraje (22. dubna), počet sledujících 166.
Webinář Doprava: Prioritizace dopravních staveb/Fond homogenizace/Odstraňování autovraků (18.
května), počet sledujících 90.
Dva webináře (resp. 2 bloky webinářů) pro budoucí žadatele v rámci IROP 2021-2027 (3.června)
29 účastníků dopoledního bloku, 21 účastníků odpoledního bloku.
Webinář Vysokorychlostní internet ve Středočeském kraji (15. června), počet sledujících 17.

Webinář Příběhy středočeských Brownfieldů (24. června), počet sledujících 51.
Sekretariát RSK SČK uspořádal dne 25. srpna školení pro zástupce jednotlivých Odborů Středočeského
kraje (jako správcům KÚSK) k představení Informačního systému projektových záměrů (11 účastníků).
Webinář Smart projekty obcí (9. prosince), počet sledujících 51.
S ohledem k potenciálnímu rozsahu budoucích uživatelů, uspořádal sekretariát další dvě školení
k ISPZ, která byla tentokrát určena zástupcům PO školských zařízení, a to 8. prosince (26 účastníků) a
16. prosince (22 účastníků).
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3 Dobrá praxe
Vzhledem ke skutečnosti, že pandemická situace neumožňovala ve většině případů prezenční
formu konání webinářů a s ohledem k množství potenciálních zájemců o ně, kdy žadatelem mohla být
každá obec ve Středočeském kraji, rozhodli jsme se o vysílání online formou. Tato forma taktéž
umožnila sledovat záznam i po zhlédnutí samotného webináře, a tudíž rozšíření množství sledujících.
Ke konci roku jsme též začali využívat možnosti širší propagace aktivit RSK prostřednictvím Online
zpravodaje pro obce (webináře, podpora brownfieldů…).
V roce 2021 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 oddělení regionálního rozvoje 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.
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

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

Dopadem je nízké povědomí o
činnostech sekretariátu, které
může vést ke snížení váhy
této platformy a následné
nízké aktivitě členů RSK.

3

3

9

Nedostatečné šíření
informací členů RSK
do svého zájmového
území

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

2

3

6

3

4

12

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

10

Špatná zpětná vazba z území
ovlivňuje relevantnost údajů
Nedostatečná zpětná v RAP a dat v rámci dalších
vazba z území
mapování potřeb. Návratnost
odpovědí, reakcí je velmi
nízká.

4

4

16

4 Plán rozvoje RSK
RSK Středočeského kraje i nadále plánuje zachovat svou komunikační, plánovací, koordinační a
iniciační roli směrem do území.
Role RSK bude v nadcházejícím období determinována mj. očekávanou aktualizací statutu RSK
v 1. čtvrtletí 2022.
Klíčovou oblastí bude dokončení a schválení Regionálního akčního plánu 2021+ a zapojení RSK do
nových finančních nástrojů, jako např. Národní plán obnovy. V souvislosti s tím bude RSK zapojena do
schvalování vhodných projektových záměrů do výzvy ke komponentě 2.8 Revitalizace území se starou
stavební zátěží, Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro
nepodnikatelské využití.
Úkolem a výzvou je a bude zaktivovat území a motivovat ho, aby si osvojilo užívání Informačního
systému projektových záměrů, aby se naplnil záměr jednoho místa, kde budou evidovány projektové
záměry a obcím tak ubude administrativa s opakovanými požadavky k jejich vyplnění od různých
subjektů veřejné správy.
RSK bude nadále své území informovat především prostřednictvím Dotačního portálu RSK a emailové komunikace a účelově zaměřených seminářů/webinářů, workshopů či školení. Sekretariát RSK
se neustále snaží zlepšovat přívětivost webu a rozšířit a šířit informace ohledně relevantních webinářů,
seminářů, konferencí, výzev a programů směrem do území.
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