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Doporučení RSK pro její další činnost

Národní stálá konference
Jednání Komory regionální 

22. března 2017 

Doporučení RSK pro její další činnost 
Z čeho vychází:

• Výroční zprávy RSK  (návrhy)

• Setkávání sekretariátu RSK (účast zástupců ŘO)

• Výsledky dotazníkového šetření mezi členy RSK

• Jednání RSK, výměny zkušeností mezi sRSK

• Konzultace s MMR
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„ RSK informuje potencionální žadatele v regionu v souladu s příslušnými komunikačními strategiemi 
Národního orgánu pro koordinaci a programů ESI fondů o příležitostech, …prostřednictvím svých členů 
komunikuje a šíří pozitivní dopady evropské podpory a v koordinaci s řídícími orgány prostřednictvím 
NSK přispívá k pozitivní publicitě programů a projektů;

Jak se naplňuje role RSK  informační a propagační

Nyní:
• Pravidelná jednání RSK (v případě pozvání účast zástupce ŘO (IROP, 

OP VVV, OP Z, …) a dalších partnerů (NIDV, ASZ,…) 
• Vzájemná komunikace členů RSK a návrhy na společná stanoviska k 

řešení problémů
• Přenos informací zástupců nositelů ITI, IPRÚ a CLLD  - společné 

projektové záměry a problematika čerpání z ESI fondů

Co lze dále: pokračovat a

• aktivity dovnitř RSK – např. výraznější zapojování zástupců některých organizací v RSK,

zintenzivnit komunikaci některých členů RSK se svou členskou základnou (požadavky a 
stanoviska členské základny k tématům jednání)

• eliminovat rizika snížení aktivního zapojení členů RSK ve vztahu ke komunikaci s ŘO a 
NSK ve vazbě na reálnou možnost ovlivnit územní a tematické nastavení výzev 

• snaha o zajištění kontinuity práce členů RSK a aktivní účast  - práce členů RSK je 
poměrně komplexní a rozsáhlá a vyžaduje relativně dobrou znalost fungování a cílů a 
úkolů RSK 

Jednání a výstupy RSK

Pracovní skupiny

Nyní:

• Sestavení a funkčnost  PS dle potřebných oblastí v regionu

• Fungování např. : PS vzdělávání, cestovní ruch, pro inovace, pakt zaměstnanosti, Smart 

region, pro absorpční kapacitu v území, sociální oblast, zaměstnanost, Venkov,   

Infrastruktura, Obce a města, Platforma MAPů,  Vzdělávání, vysoké školy, výzkum a 

vývoj,  Doprava, Životní prostředí, Zdravotnictví a sociální věci, IT a veřejná správa,…

• Podněty z PS pro RSK, pro ŘO OP, ministerstva

Co lze dále : pokračovat a 

• činnost pracovních skupin bude s přibývajícími aktivitami souvisejících 
krajských projektů významnější a aktivnější

• nadále posilovat aktivitu členů  PS skupin, podněty, diskuze, návrhy,  
šíření informací 

„Pro vedení debaty o jednotlivých tématech může RSK vytvořit dočasné pracovní 
skupiny za účasti představitelů regionálních, hospodářských, sociálních partnerů 
a zájmových sdružení a dle příslušného tématu.“
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Komunikace v regionu a  spolupráce  RSK,  PS  a dalších platforem

Nyní:

• Navázána komunikace a spolupráce s dalšími partnery: zástupci CRR, Agentura pro 
podporu podnikání a investic, NIDV, Eurocentra

• týmy projektů Smart Akcelerátor,  týmy Krajských akční plánů rozvoje vzdělávání a 
Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání 

• výbory Zastupitelstva, komise Rady kraje 

• pakty zaměstnanosti, rada hospodářské a sociální dohody, mikroregiony a dobrovolné 
svazky obcí, …

Co lze dále: 
• pokračovat ve spolupráci se subjekty podílející se na implementaci ESI 

fondů v území a na komplexním regionálním rozvoji 

• dále navazovat a rozšiřovat partnerství RSK

• rozšiřovat spolupráci PS s dalšími platformami

Odborné, iniciační semináře, konference

• Tematické semináře pro územní partnery, pro žadatele,..- sociální podnikání, veřejná 
podpora, pro integrované nástrojů, semináře po vyhlášení výzev ve spolupráci s ŘO 
apod.

• Iniciační semináře pro odbornou veřejnost, cílené na zvýšení absorpční kapacity 
průřezově nebo v dílčích tématech 

• Semináře k realizaci projektů v rámci IROP (CRR), OP VVV (s důrazem na MAP, KAP), 
OP Z,…

• Seminář pro obce ze sociálně vyloučených lokalit s Agenturou pro sociální 
začleňování (ASZ)

• Semináře k aktuálním výzvám OP PIK ve spolupráci s Agenturou pro podnikání 
a novace (API)

• Semináře cílené na podporů vzdělávání : zástupci KAP, nositelé a zpracovatelé MAP, 
účast NIDV 

„RSK …šíří pozitivní dopady evropské podpory a přispívá… k 
pozitivní publicitě programů a projektů

Co lze dále: pokračovat a 

• Navazovat a rozvíjet další kontakty s konkrétními pracovníky, osobní aktivní 
komunikaci a oboustranný přenos informací

• poskytovat poradenský a konzultační servis ze strany Sekretariátu RSK

• Prezentovat úspěšně realizované projekty, konkrétní přínosy a dopady  projektů 
(vazba na územní dimenzi)

• vytipovat stěžejní oblasti pro rozvoj kraje 

• ve spolupráci s ŘO připravit iniciační semináře na oblasti s nízkou absorpční 
kapacitou
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Webové portály

• Zřízeny a v provozu portály RSK

• Významný informační a propagační nástroj  k ESI fondů, národním dotačním titulů, 
informační rozcestník pro široký okruh zájemců, tzn. pro komunitu RSK i pro veřejnost

• Vytvořeny různé moduly: mapové aplikace: Typologie území kraje územní dimenze,  
informace o stavu čerpání v kraji, odběr novinek,  

• sjednocená  e- mailová komunikace všemi RSK:  rsk@kraj... 

Co lze dále: pokračovat

• zlepšování funkčnosti portálu, další moduly, provázaní s dalšími weby ,…

• nadále potřeba šíření povědomí o portálu do území 

• dále zapojovat členskou základnu RSK, jejich vysílající organizace, členy 
pracovních skupin do šíření informací,…

• propojení s připraveným Facebookem NSK

Zpravodaje, publikace

• Aktuality, newsletter , Informace o  průběhu programovacího období EU a  stavu čerpání 
apod. 

• Brožury (Evropské zdroje pro financování projektů ,…)

• Letáky na období 2014-2020 - stručné a přehledné informace pro žadatele
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„RSK zároveň slouží jako platforma pro komunikaci zástupců 
regionu s řídicími orgány prostřednictvím NSK“

Nyní:
• Slabé propojení mezi regionálními stálými konferencemi a národní stálou konferencí
• Reálný dopad  a propojení aktivit regionálních stálých konferencí  a národní stálé 

konference  není příliš patrný

„RSK nemá právní subjektivitu, nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v 
oblasti regionálního a místního rozvoje; 
neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů ESI fondů v ČR.
RSK je schopna přijímat stanoviska …Stanoviska RSK jsou přijímána na základě konsensu“

Co lze dále:
• intenzivnější propojení RSK a NSK

• silnější  ukotvení role RSK – najít a stanovit výhodnější a silnější pozici platformy 
RSK v prosazování svých stanovisek

• jaká je závaznost usnesení NSK pro ostatní organizace a subjekty zapojené do 
problematiky čerpání finančních prostředků z EU?  kompetence a pravomocí 
NSK vůči řídícím orgánům operačních programů, vůči ministerstvům a vůči 
krajům

Komunikace RSK prostřednictvím NSK
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„RSK projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění 
jejich harmonogramu zejména pro individuální projekty naplňující územní 
dimenzi v programech ESI fondů a toto komunikuje prostřednictvím svého 
zástupce v NSK“

Role RSK plánovací a koordinační

Nyní:
• Dopady výstupů a podnětů zpracovávaných ze strany RSK mají minimální dopad na 

rozhodování na národní úrovni
• Role RSK je vnímána jako formální s minimální možností prosadit svá stanoviska k zacílením 

výzev či nastavení jejich harmonogramu
• Výzvy neodráží specifické potřeby území, doporučení a výstupů ze strany RSK, podněty 

subjektů z území na bariéry
• Slabá nebo žádná zpětná vazba ze strany ŘO
• Změny  výzev (harmonogram, zkrácení lhůt alokace,…) mohou mít zásadní dopad na 

potencionální žadatele území

Co lze dále:
• zvýšení významu RSK pro územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich 

harmonogramu

• intenzivnější zpětná vazba ze strany ŘO

• prezentace dobrých příkladů a akceptace úspěšných podnětů ze strany RSK

Územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu

Regionální akční plán 

Co lze dále: 
• posílit význam RAP
• sjednocení metodiky sběru dat a mapování potřeb
• přesnější a konkrétnější zadání potřeb mapování absorpční kapacity a bariér
• využít výstupy šetření využity pro nastavení národních dotačních titulů – podněty 

z území

Nyní:
• Využívány webové aplikace  pro snadný sběr a vedení projektových záměrů, jejich průběžnou 

aktualizaci, monitoring a další
• Využití a propojení s dalšími databázemi subjektů v regionu: regionální RIS3 strategie, nositel ITI
• Identifikace „bílých míst“ z národních dotačních zdrojů
• Nepoměr hodnot uvedených v RAP s reálnou situací dle předložených projektových žádostí apod.
• Metody mapování v rámci RSK rozdílné
• Slabé využívání výstupů RSK (zejména RAP) ze strany ŘO OP a ministerstev při nastavení OP a DT 

státu, popř. dalších nástrojů regionální politiky

• RSK představuje platformu, která pomocí souhrnného dokumentu – Regionálního akčního plánu – definuje
společnou představu o potřebách a skutečnosti směřování ESI fondů a národních zdrojů do území (tematicky,
územně);

• RSK každoročně, příp. dle potřeby (ad-hoc) předkládá NSK a Ministerstvu pro místní rozvoj Zprávu o
hodnocení plnění Regionálních akčních plánů, dále navrhuje a schvaluje jejich případné doplnění, úpravy či
aktualizace

Mapování absorpční kapacity, sběr projektových záměrů 
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ŘO OP 

chybí rychlá zpětná vazba: jak byla data využita, jak 

byly zohledněny potřeby regionů, …

Mapování 
potřeb, bariér, 

absorpce v 
regionu

Zadání: mapování, bariéry, RAP…

RSK

snížení aktivního zájmu RSK 
a regionálních parterů poskytovat 

podněty, aktivní práce ve vztahu k ŘO, 
ministerstvům

Slábnoucí zpětná vazba z regionu

RSK iniciuje absorpční 
kapacitu regionu

Podněty RSK na 
zacílení výzev, 

úpravy 
harmonogramu, 

Změny výzev, 

Sekretariáty RSK
MMR

Riziko

Sekretariáty RSK 

Nyní:
• Metodická pomoc ze strany MMR a související koordinační činnost
• Pravidelná setkání sekretariátů RSK a sekretariátu NSK: důležitý přenos 

aktuálních informací napříč širokým spektrem témat přímo od zástupců řídících 
orgánů, kteří se setkání dle potřeb také účastní

• Spolupráce mezi sekretariáty RSK, výměny zkušeností, sdílení dobré i špatné 
praxe,…

Co lze dále: pokračovat a 

• eliminovat riziko sníženého zájmů a  zapojení členů RSK do aktivit 
sekretariátu (mapování, RAP…)

• eliminovat personální změny týmu sekretariátu RSK
• pokračovat v podpoře činnosti RSK a sekretariátu RSK ze strany MMR,  

OP TP
• možnost využít a podporovat činnosti RSK ze strany vedení krajů v 

návaznosti na činnost RSK pro regionální rozvoj kraje
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• Využít platformy RSK jako reprezentativní územní platformy 
pro diskuzi, aktivní vstupy v rámci přípravy dalšího 
programového období. RSK jako součást vyjednávací 
platformy  pozice ČR v programovém období EU 2020 +

Příprava na další programovém období EU 2020 +

Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 2020+

• Využít a aktivně zapojit platformy RSK do procesu přípravy 
SRR ČR 2020+

• Platforma pro úzkou spolupráci všech aktérů

Strategie rozvoje kraje

Co lze:
• RSK – platforma o potřebách území kraje ve vazbě na regionální 

potřeby, priority, řešení rozdíly
• návrhy intervencí uvnitř kraje (podklad pro krajské dotační tituly),  

řešení rozvojových problémů území, opatření pro podporu 
hospodářsky slabých oblastí, 

• propojit další aktivity týkající se řešení rozvojových problémů s 
fungováním RSK 

• RSK využít jako platformu pro strategický rozvoj kraje, přípravu a 
implementaci krajských strategických priorit—Strategie rozvoje 
kraje 2020+

• …
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RSK - silný parter pro NSK
Pro MMR

Pro další resorty

RSK - silný parter pro region

Děkuji za pozornost

Zita Kučerová

RSK

Národní stálá konference
Jednání Komory regionální 


