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Role Regionální stálé konference po roce 2020 

 

1. RSK by měla být centrálně respektovaná  

2. RSK by měla dávat především doporučení  

3. Nevázat činnost RSK pouze na dotace EU  

4. Činnost RSK by měla překračovat politické období 

5. RSK jako partner v území pro vyjednávání 

6. RSK by si měla diskutovat a ujasnit potřeby regionu  

7. RSK jako iniciátor a koordinátor aktivit v regionu 

8. Posilovat význam pracovních skupin RSK  

9. RSK jako efektivní platforma pro spolupráci v regionu 

10. Posilovat vazbu RAP a ostatních plánů a strategií  

 

 

1. RSK by měla být centrálně respektovaná  

Posílit roli RSK a NSK v regionálním rozvoji a vytvořit si vzájemný respekt nejen u národních 

resortů pro otevřený dialog nad potřebami regionů 

 RSK by měla být dále prostředníkem mezi partnery v území a poskytovateli dotací, RSK jako 

partner při vyjednávání s ministerstvy při nastavení výzev (v současnosti se toto nedaří), 

platforma RSK je důležitým stmelovacím prvkem partnerů v kraji (otupí se hrany), na níž jsou 

subjekty schopné se dohodnout 

 

2. RSK by měla dávat především doporučení  

RSK by neměla zasahovat do gescí subjektů daných zákonem, ale doporučovat jim na základě 

znalosti regionu a jeho specifik 

 RSK by měla doporučovat, a to těm, co rozhodují (stát, kraj, obce), např. doporučující 

stanoviska na výběr projektů do výzev, pro nastavení a harmonogramu výzev, dále doporučit 

projekty, které jsou v souladu s potřebami regionu - nesmí však tvořit bariéry a blokovat 

projekty 

 zachovat schvalování Seznamu silnic (příloha RAP) – jedná se o všeobecný souhlas 

s rozvojovými záměry regionu, RSK nemá vybírat konkrétní silnice, její úlohou je 

připomínkovat návrhy, tento postup vnímán pozitivně (podobný přístup např. i u projektů v 

rámci rámce KAP, v rámci cestovního ruchu, akčního plánu RIS3) 
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3. Nevázat činnost RSK pouze na dotace EU  

Činnost RSK na základě současných zkušeností by neměla být vázána pouze na dotace EU, ale i 

ostatní zdroje státu, kraje, ale i celou regionální politiku  

 RSK mapuje bílá místa v dotacích ve vazbě na národní dotační programy, RSK sbírá v regionu 

projektové záměry pro Národní investiční plán ČR 

 role RSK v implementaci akčního plánu SRR ČR, ve strategii revitalizace brownfields ČR, RSK je 

zapojena do tvorby krajské strategie (využití pracovních skupin) 

 

4. Činnost RSK by měla překračovat politické období 

Přidanou hodnotou  RSK je, že není vázána na čtyřleté politické období a může řešit i 

dlouhodobější problémy (RSK jako nositel paměti území) 

 příkladem jsou např. územní disparity v rámci regionu, klimatická změna, problémy se 

suchem, sociální začleňování 

 

5. RSK jako partner v území pro vyjednávání 

RSK je průřezová a je zastoupena téměř všemi klíčovými regionálními aktéry, kteří jsou 

rovnocenným partnerem za celý region při vyjednávání nastavení podpor 

 důležitá je silná role RSK ve vyjednávání podmínek v dalším programovém období (RSK jako 

partner v území pro vyjednávání) 

 

6. RSK by si měla diskutovat a ujasnit potřeby v regionech 

RSK na základě znalosti územních partnerů a odborných podkladů (RAP, analýzy, mapování, 

zkušenosti,…) zná své potřeby a identifikuje priority k řešení 

 územní partneři vítají diskuzi na úrovni RSK, která ujasní potřeby regionu, možné větší 

zaměření na místa, která je potřeba podporovat (např. vybrané problémové region, oblasti se 

špatnou dostupností a služby v nich)  

 v rámci RSK dobře funguje oblast mapování bílých míst, tj. identifikace oblastí, do kterých je 

třeba zacílit dotační programy 

 

7. RSK jako iniciátor a koordinátor aktivit v regionu 

RSK na základě identifikace problémů či podnětů z regionu iniciuje řešení daného problému u 

dotčených subjektů včetně úspěšného čerpání dotací 

 RSK by měla usilovat o úspěšné čerpání finančních prostředků při vypsání dotačních 

programů, iniciace potenciálních žadatelů o dotaci na základě monitoringu a aktivizace 

„spících území a aktérů“ (dotační poradenství, semináře, dotační rozcestník,…) 

 RSK jako iniciátor rozvoje např. v periferiích a problémových regionech (není iniciativa, chybí 

zde personální kapacity a nepodávají se projekty), RSK by mohlo pomoci zacílení aktivit pro 

specifické výzvy, podpora dalších aktivit (sociální podnikání a bydlení, chytrá řešení,…) 
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8. Posilovat význam pracovních skupin RSK 

Činnost pracovních skupin by neměla být formální, očekává se aktivní účast členů a ti musí 

vidět výsledek a dopad své činnosti  

 hlasy jednotlivých subjektů v PS by měly mít stejnou váhu, je možné v případě potřeby 

zakládat operativní tematicky užší PS řešící konkrétní téma 

 činnost a aktivity by měly vykazovat prvky strategického řízení, soustředit se na větší 

participativnost procesu 

 přidanou hodnotou v rámci RSK je, že pracovní skupiny RSK jsou provázány s fungujícími 

platformami v regionu (pakt zaměstnanosti, RVVI,…) 

 

9. RSK jako efektivní platforma pro spolupráci v regionu 

RSK funguje dobře jako platforma pro přenos informací z regionu na centrální úroveň a zpět, na 

základě RSK se prohlubuje konkrétní spolupráce a partnerství v regionu 

 na základě RSK se zlepšuje konkrétní spolupráce partnerů v regionu, různé obory se prolínají 

a v RSK se setkávají, v tomto je RSK silná a důležitá 

 RSK = možnost setkávat se, získávat tak přehled o dění v regionu, je potřeba se zaměřit na 

větší propagaci RSK navenek 

 ITI i MAS mají pozitivní vztah k RSK, cítí silnou pozici RSK a chápou ji jako fungující platformu 

(dobrá informační základna, propojuje vzájemně subjekty, které by se ani jinak nepotkaly), 

další rozvoj vzájemné spolupráce  

 

10. Posilovat vazbu RAP a ostatních plánů a strategií  

RSK se aktivně podílí na podpoře regionálního rozvoje území včetně participace na tvorbě 

koncepcí a akčních plánů, klade důraz na integritu a synergie strategií 

 Regionální stálá konference zpracovává Regionální akční plán, mapuje absorpční kapacitu v 

území a participuje na tvorbě dalších strategií v regionu s důrazem na integritu a synergii 

strategického plánování 

 Regionální akční plán by měl odrážet celkovou absorpční kapacitu území (kraje) ve vazbě 

nejen na dotace EU a Národní investiční plán, ale i pro strategie ITI, CLLD a prioritizace 

projektů v rámci KAP a MAP 

 v dalším programovém období by měla existovat silnější vazba mezi RAP a strategií ITI a CLLD 

(komplexní zaměření strategií, nejen dotace EU), integrované nástroje by neměly 

přerozdělovat pouze dotační prostředky EU (intervenční role), ale měly by plnit i další funkce 

ve vazbě na naplňování strategie, která bude řešena i pomocí dalších finančních zdrojů 


