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Regionální akční plán 

 Co to je? 

 K čemu to je? 

 Proč se to aktualizuje? 

 Konkrétní příklady využití… 



Aktualizace: Proč? 

 Nový obsah – vývoj IN v území, nové výzvy = zveřejnění podmínek, 

nové záměry, aktualizace již zaslaných záměrů 

 Nově zjišťované informace 

 Identifikace bílých míst = podněty k NDT 

 Význam aktivit AP SRR pro region + návrhy na změny 

 Bariéry čerpání 

 Abkap všech SC OP (dříve vazba pouze SC s ÚD) 

 

 



Průběh aktualizace RAP 2016 

1. Květen: aktivace území a sběr informací (projektových záměrů) 

 Realizace šetření a analýz 

 

2. Červen – červenec: vlastní zpracování aktualizace 

 

3. Červenec – září: projednání a schválení (PS RSK, RSK) 

 



Aktualizované verze RAP – podněty k NDT 

 Podněty k národním dotačním titulům 

 Dopravní infrastruktura (místní komunikace, silnice II. a III. třídy, opravy mostů, parkoviště) 

 Cestovní ruch (rozvoj cyklotras, propagace cestovního ruchu, podpora doprovodné 

infrastruktury) 

 Infrastruktura veřejných služeb (školství, zdravotnictví, sociální služby) 

 Zázemí pro spolkovou činnost (sportoviště, dětská hřiště, hasičské zbrojnice) 

 Kulturní a technické památky (památkové zóny, obnova památek, obnova kulturního a 

technického dědictví) 

 Bydlení (Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů, revitalizace sídlišť) 

 Veřejná správa (kybernetická bezpečnost, komunikační infrastruktura ICT) 

 Životní prostředí (čistící a zametací vozy, protihluková opatření) 

 Podnikání (poradenské služby pro podnikatele) 

 



Aktualizované verze RAP - priority 

 Priority regionů (dle aktivit AP SRR)  

 2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T) a rychlostních 

komunikací  

 4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní 

komunikace, cyklostezky) 

 1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání 

 1.1.2 Podpora propojování inovační infrastruktury s vysokými školami, včetně rozšíření 

jejich mezinárodní spolupráce apod. 

 3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, zdravotnických 

zařízení a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i 

budoucí potřeby  

 



Výstupy z aktualizovaných RAP 
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K čemu je možné RAP využít? 

 ŘO: Připravenost území – vliv na plnění SRP 

 ŘO: Potřeba úpravy podmínek výzev (v možnostech pravidel fondů) 

 Resorty: Diskuse o dotačních titulech – zaměření, alokace apod. 

 MMR: Nastavení regionální politiky – priority státu vs. priority 

regionů 

 RSK: Detailní informace o záměrech aktérů v území 

 

 



Představení RAP na NSK 

 Žádost ŘO o zpřesnění dat uvedených v RAP 

 OP Doprava, OP Životní prostředí, OP zaměstnanost, IROP 

 Zohlednění podmínek programu/výzev 

 Místo realizace projektu (vazba na stanovenou územní dimenzi) 

 Bližší specifikace předpokládaného termínu předložení žádosti 

 

 RAP na www.uzemnidimenze.cz v sekci dokumenty 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Dokumenty


 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

 
ondrej.pergl@mmr.cz 

 

www.uzemnidimenze.cz 
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