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PS VZD byla schválena RSK dne 14. 9. 2015: 

 USN č. 4/3/2015 - složení pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ v podobě seznamu 

zastupujících organizací a příslušného počtu zastoupených osob a uložila sekretariátu 

RSK oslovit jednotlivé subjekty ve věci nominace konkrétních osob, vč. náhradníka. 

V roce 2016 členové RSK schválili Rámce pro podporu infrastruktury 1, 2, 3, 4 pro potřeby 

čerpání z IROP a také jeden z finálních výstupů projektu, kterým je samotný Krajský akční 

plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. (KAP LK I.): 

 USN č. 3/2/2016 - rozšíření pracovní skupiny Vzdělávání o Českou školní inspekci a 

příslušného počtu zastoupených osob a ukládá sekretariátu RSK oslovit subjekt ve 

věci nominace konkrétních osob, vč. náhradníka. 

 USN č. 4/2/2016 - Rámec pro podporu infrastruktury 1 včetně seznamu projektových 

záměrů pro investiční intervence ve specifickém cíli 2.4 IROP. 

 USN č. 5/2/2016 - Rámec pro podporu infrastruktury 2 včetně seznamu projektových 

záměrů pro investiční intervence ve specifickém cíli 2.4 IROP. 

 USN č. 4/3/2016 - Prioritizaci cílů vzdělávání v Libereckém kraji pro potřeby Krajského 

akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. 

 USN č. 5/3/2016 - finální podobu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

Libereckého kraje I. 

 USN č. 3/4/2016 RSK - aktualizovaný Rámec pro podporu Infrastruktury 2 včetně 

seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP. Usnesení 

nabývá účinnosti 23. 12. 2016. 

 USN č. 4/4/2016 RSK - aktualizovaný Rámec pro podporu Infrastruktury 3 včetně 

seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP. Usnesení 

nabývá účinnosti 23. 12. 2016. 

 USN č. 5/4/2016 RSK - aktualizovaný Rámec pro podporu Infrastruktury 4 včetně 

seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP. Usnesení 

nabývá účinnosti 23. 12. 2016. 

PS CR byla schválena RSK dne 14. 12. 2015: 

 USN č. 5/4/2015 Regionální stálá konference schvaluje vznik „Pracovní skupiny 

CESTOVNÍ RUCH“ a její složení, které odpovídá Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

v Libereckém kraji a schvaluje zařazení nového stálého hosta zastupujícího „Pracovní 

skupinu cestovní ruch“ a ukládá sekretariátu RSK oslovit Sdružení pro rozvoj 

cestovního ruchu v Libereckém kraji ve věci nominace konkrétní osoby, 

vč. náhradníka do role stálého hosta RSK 
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Na základě požadavku z MMR byl upraven Statut a Jednací řád RSK LK ve věci rozšíření 

o dalšího člena, a to zástupce reprezentující cestovní ruch (CR), který se doposud jednání RSK 

účastnil jako stálý host: 

 USN č. 3/3/2016 Regionální stálá konference schvaluje na základě specifických potřeb 

regionu členskou instituci dle vlastního výběru - Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

v Libereckém kraji a bere na vědomí jejího zástupce Mgr. Daniela Davida a 

náhradníka Ing. Lidii Vajnerovou, MBA.  

 

PS I byla schválena RSK dne 22. 6. 2016: 

 USN č. 6/2/2016 Regionální stálá konference schvaluje vznik pracovní skupiny 

INOVACE a její složení, které odpovídá Radě pro výzkum, vývoj a inovace 

v Libereckém kraji a její složení, které odpovídá Radě pro výzkum, vývoj a inovace 

v Libereckém kraji. 

 


