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Příloha č. 2: Výzva 2016 
 

Krajský úřad Libereckého kraje 
 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

V Liberci, 25. 4. 2016 
 
Vážená paní, Vážený pane, 

 

v rámci programového období Evropské unie 2014-2020 mají všechny kraje ČR 

zpracovány tzv. Regionální akční plány (dále „RAP“), které mapují připravenost a 

schopnost subjektů realizovat projekty nejen z Evropských strukturálních a investičních 

fondů, ale také prostřednictvím národních či krajských finančních zdrojů. Základním 

datovým zdrojem pro zpracování RAP jsou informace poskytnuté od partnerů a aktérů 

regionálního a místního rozvoje, kteří se podílejí na mapování absorpční kapacity a 

vytváří tak přehled o záměrech a připravovaných projektech na území kraje. Na základě 

těchto informací lze identifikovat nejen potřeby a požadavky jednotlivých krajů, ale také 

překážky, které brání čerpání finančních prostředků. Tyto informace pak kraje předávají 

řídícím orgánům operačních programů EU a národním ústředním orgánům vyhlašujících 

národní dotační tituly jako podklad o připravenosti území čerpat finanční prostředky 

i jako podnět pro úpravu výzev. 

Liberecký kraj ve spolupráci s aktéry ze svého území zpracoval RAP již v roce 2015. 

V současné době zahajujeme aktualizaci RAP 2016 s cílem aktualizovat stávající údaje  

a doplnit jej o nové záměry, připravované projekty a další doplňující informace. 

Současná aktualizace RAP se týká projektových záměrů, které jsou plánovány 

k předložení ve výzvách od 2. poloviny roku 2016 (tj. od 1. 7. 2016) do roku konce 

roku 2020. 

Dovoluji si Vás tímto požádat o spolupráci při sběru nových projektových záměrů 

s cílem nastavit připravované výzvy operačních programů a připravované národní 

dotační tituly tak, aby byly územně a věcně zacíleny na skutečné potřeby našeho kraje. 

Lze uvádět i projektové záměry, u kterých v současné není známo jejich financování  

(z Evropských strukturálních a investičních fondů nebo ze státního rozpočtu). 

Informace o Vašich projektových záměrech nám předejte elektronicky jedním  

ze dvou způsobů: 

 vyplněním excelové tabulky, kterou naleznete v příloze (vč. návodu pro vyplnění) 

a odesláním na naši e-mailovou adresu rsk@kraj-lbc.cz do 31. 5. 2016 pouze ve 

formátu excel 

 vyplněním on-line formuláře, který naleznete na www.kraj-lbc.cz/rsk - 

Možnosti zasílání projektových záměrů do 31. 5. 2016 

 

mailto:rsk@kraj-lbc.cz
http://www.kraj-lbc.cz/rsk


Konkrétní údaje o jednotlivých projektech nebudou veřejně dostupné, avšak 

v případě potřeby budou vybrané údaje poskytnuty řídícím orgánům operačních 

programů nebo ústředním orgánům poskytujících podporu z národních dotačních titulů. 

Současně s Vašimi záměry nám můžete zasílat připomínky a podněty k vyhlášeným 

výzvám operačních programů EU i národním dotačním titulům, resp. ke stanoveným 

podmínkám či schváleným příručkám, které ovlivňují podobu Vašich projektových 

žádostí nebo omezují možnost čerpání finančních prostředků. 

Veškeré dotazy ohledně vyplnění tabulek a zasílání projektových záměrů prosím 

směřujte na Mgr. Martinu Sochorovou (martina.sochorova@kraj-lbc.cz, 485 226 543)  

a na Mgr. Anetu Štíchovou (aneta.stichova@kraj-lbc.cz, 485 226 518). 

Další informace k nástrojům programového období Evropské unie 2014-2020 jsou 

dostupné na novém webovém portálu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 

www.uzemnidimenze.cz a na www.kraj-lbc.cz/rsk.  

Dovoluji si Vás požádat, abyste využili tuto možnost a pomohli nám připravit pro 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR kvalitní materiál, který bude co nejpřesněji vypovídat 

o potřebách Libereckého kraje, o připravenosti území realizovat projekty a efektivně 

využívat finanční prostředky určené na období 2014-2020.  

Věřím, že toto naše společné úsilí bude mít smysl a že se nám podaří připravit 

smysluplné projekty, které povedou k vyváženému rozvoji celého území kraje.  

 

Děkuji za spolupráci. 

 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Michael Otta 

vedoucí odboru regionálního rozvoje  

a evropských projektů 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: excelová tabulka 

Příloha č. 2: návod pro vyplnění excelové tabulky 
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