Výroční zpráva Regionální
stále konference Kraje Vysočina
za rok 2018
Zasedání RSK 2. 4. 2018

Účel zprávy o činnosti RAP
proč se dělá ?
popis a zhodnocení efektivity činnosti RSK, zpětná vazba
podklad i pro subjekty na národní úrovni (zhodnocení fungování pro MMR, a
některé ŘO)
součástí monitorování projektu podpořeného z OP Technická pomoc
struktura zprávy:
struktura dle metodiky MMR

nejpodstatnější aktivity RSK (zasedání RSK, PS, činnosti sekretariátu atp.)
identifikace realizovaných kroků vedoucí k lepšímu naplňování funkcí RSK
identifikace rizik spojených s činností RSK
plán rozvoje fungování RSK (výhled do roku 2019)
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Přehled aktivit RSK
Zasedání RSK
3x prezenčně – 22.1., 28.3, 4.9.
- stav KAP a MAP

- informace o integrovaných nástrojích
- informace o IROP
- výstupy z NSK
- aktualizace přílohy RAP (záměry na silniční síti do IROP SC 1.1)

- příprava na programové období EU 2021
- příprava SRR ČR 2021+
- Analýza potřeb měst a obcí ČR
- pozice územních partnerů k politice soudržnosti po 2020
1x elektronicky (červen 2018) – aktualizace rámce pro investice KAP + změna
nositele MAP
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Přehled aktivit RSK
Zasedání PS RSK (7 PS):
PS Venkov (projednání připravovaných krajských DT pro oblast venkova; změna
dotační politiky kraje)
PS Školství (aktualizace rámce pro investice KAP; rámec pro investice do
infrastruktury pro oblast speciálního školství)
PS Doprava (příloha RAP – projekty na silniční síti pro IROP)
Sekretariát RSK (ORR):
- organizační chod RSK a PS
- organizace odborných seminářů
- sběr projektových záměrů pro NIP (červenec-srpen 2018)
- mapování abkap pro ŘO OP u vybraných SC
- upřesňování bariér a bílých míst u ESIF a DT státu
- komunikace s MMR (setkání sRSK, připomínkování SRR ČR, NKR)
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Rizika činnosti + vyhodnocení rizik
Pravděpodobnost
(1-5)

Dopad
(1-5)

Významnost
(P * D)

Public relations RSK
v rámci regionu

Malé povědomí o roli, činnosti a
významu RSK v regionu; slabý přenos
aktuálních a relevantních formací mezi
všemi úrovněmi (SRSK-členové RSKsubjekty v území)
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Aktivita subjektů
z regionu

Nezájem subjektů z regionu o zapojení
se do činností kolem RSK; zejména ve
vazbě na sběr absorpční kapacity pro
tvorbu RAP a nastavení OP a DT státu
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Název rizika

Metodická pomoc ze
strany MMR a
související koordinační
činnost
Aktivita členů RSK

Popis rizika

Neposkytování odborné koordinační a
metodické pomoci ze strany MMR;
nepřenášení informací v rámci MMR a
s dalšími ministerstvy
Malá aktivita členů RSK jak vůči
sekretariátu RSK, tak i národním
orgánům přímo či přes NSK

Slabé využívání výstupů RSK (zejména
RAP) ze strany ŘO OP a ministerstev
při nastavení OP a DT státu, popř.
Využívání výstupů RSK
dalších nástrojů regionální politiky;
na národní úrovni
neakceptace doporučení a výstupů ze
strany RSK na národní úrovni;
neexistence pozitivní příkladů
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Plán činnosti na rok 2019
Zapojení RSK do diskuse o přípravě PO EU 2021 – 2027 (nové pojetí RAP,
připomínkování OP), prosazování krajských priorit
Zapojení RSK do aktualizace SRK
Příprava odborných seminářů
Sběr projektových záměrů z území (aktualizace NIP ?, RAP ?, připravuje se
databáze na úrovni státu),
Spolupráce se subjekty podílející se na implementaci ESIF (CRR, Czechinvest,
Eurocentrum, NIDV apod.)
Spolupráce s nositeli MAP II
Zasílání informací na subjekty z území týkající se možných dotačních
příležitostí
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Děkuji za pozornost.
Dušan Vichr
vichr.d@kr-vysocina.cz
Tel.: 564 602 541
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