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Regionální akční plán 2016

Aktualizace 2016

• Celkem sesbíráno 2484 projektových záměrů

• Celkové předpokládané náklady projektů: 42,6 mld. Kč

• Schválen RSK dne 7. 9. 2016 a odeslán na MMR → podklad pro 
ŘO operačních programů



Mapování absorpční kapacity 

• Mapování potřeb v sociální oblasti (viz dotazník MMR+ASZ)

• ŘO OP Životní prostředí

– SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

– SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie 

• ŘO IROP

– SC 2.1 – Sociální bydlení 

– SC 3.2 – kyberbezpečnost a služby eGovernmentu

– SC 3.3 – uzemní plány a regulační plány 

• ŘO OP Zaměstnanost 

– IP 1.2 Rovnost žen a mužů 

– IP 1.3 Adaptabilita

– PO4 Efektivní veřejná správa (viz dotazník) 

• ŘO OP Doprava

– SC 2.2 

• Podpora rozvoje sítě dobíjecích stanic

• Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic 

3



Dotazníková šetření v rámci mapování 
absorpční kapacity

OP Zaměstnanost (PO4 Efektivní veřejná správa)
• informace z obcí, krajů apod. ve struktuře on-line dotazníku 

• dotazník zjišťuje identifikaci tazatelů, zájmu/nezájmu o PO4 OPZ, termíny realizací a výši 
rozpočtu a zájem o možné aktivity k financování 

• do 31. 12. 2016

Dotazník MMR+ASZ (říjen 2016)
cíle

• zmapovat rozvojové potřeby v sociální oblasti, které nejsou prozatím dostatečně 
finančně pokryty z evropských nebo národních zdrojů,

• určit, jak jsou vytipované nástroje nebo opatření atraktivní 

• zájem o realizaci vlastního projektu v rámci dané aktivity či nástroje

výsledky
• využití pro následnou diskusi s relevantními poskytovateli dotací (z národních nebo EU 

zdrojů) s možných úprav jejich zaměření, případně zřízení nových dotačních titulů
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• Všechny kraje celkem 1 198 respondentů, 663 z nich vyplnilo všechny otázky 

• Asi 2/3 respondentů tvoří obce 

Liberecký kraj:

‒ 77 respondentů

‒ 81 % obce
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Dotazníková šetření v rámci mapování 
absorpční kapacity

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Regionální rozložení respondentů, kteří zodpověděli všechny otázky 

Celkem



Kraj Počet odpovědí

Jihočeský kraj 5

Jihomoravský kraj 7

Karlovarský kraj 2

Kraj Vysočina 1

Královehradecký kraj 7

Liberecký kraj 6

Moravskoslezský kraj 3

Olomoucký kraj 5

Pardubický kraj 10

Plzeňský kraj 10

Středočeský kraj 7

Ústecký kraj 11

Zlínský kraj 4
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Dotazníkové šetření pro členy RSK

• termín do 16.12.2016

• anonymní, odpovědi nebudou publikovány v individuální podobě

• cílem je zhodnotit dosavadní působení RSK

• výsledky šetření mohou být mj.:

→ podnětem pro zlepšení komunikace s řídicími orgány

→ změnu statutu RSK či zaměření další činnosti RSK 

→ vstup pro zpracování zpráv hodnotících nastavení konceptu územní 
dimenze



Seznam silnic do IROP (SC 1.1)

Zdůvodnění:

Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod 
Ralskem - rekonstrukce



Různé

• Výroční zpráva RSK

– schválení RSK v březnu 2017 (termín pro MMR do 
31. 3. 2017)

• Seminář ASZ

– Sociální začleňování v LK

– čtvrtek 15. 12. 2016
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Sekretariát RSK
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Mgr. Aneta Štíchová
tel.: 485 226 518

e-mail: aneta.stichova@kraj-lbc.cz

Mgr. Martina Sochorová
tel.: 485 226 543

e-mail: martina.sochorova@kraj-lbc.cz

www.kraj-lbc.cz/rsk

rsk@kraj-lbc.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Přemysl Bureš
tel.: 485 226 416

e-mail: premysl.bures@kraj-lbc.cz


