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Informace o činnosti sekretariátu 
Regionální stálé konference

Mgr. Barbora Ledlová
Ing. Přemysl Bureš

11. jednání Regionální stálé konference – 26. 6. 2017

Aktualizovaný seznam silnic – IROP 1.1
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 RK LK schválila nové projektové záměry čtyř krajských silnic, které 
byly nyní přidány do seznamu projektů realizovaných z IROP 1.1.

 podmínkou předložení žádosti je schválení v RSK

 členům RSK předkládáme seznam všech krajských projektů na 
rekonstrukci silnic, s tím, že nově přidané úseky silnic jsou 
vyznačeny červeně
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Návrh usnesení č. 6/2/2017

RSK schvaluje

aktualizovaný seznam silničních projektů na 
rekonstrukci krajských silnic v rámci IROP 1.1. 
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Aktualizace RAP 2017

 aktualizace od 1. 6. do 17. 7. 2017

 výzva ke sběru projektových záměrů

 oslovení stávajících + nových subjektů 

– zapojení členů RSK a pracovních skupin RSK

– email, webové stránky, média

 RAP LK v současné době tvoří databáze 2487 

projektů od 288 uživatelů ve výši 

Co registrace subjektům přinese?

 cílené informace o aktuálních výzvách

 pravidelný informační servis z oblasti dotací

 efektivní nasměrování veřejných prostředků

4



3

Databáze RAP

Jak sbíráme:

 sběr a aktualizace 
projektových záměrů 
prostřednictvím 

„DATABÁZE RAP“

 www.rsk-lk.cz/databaze

Co sbíráme:

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY

 název a popis

 tematické zaměření

 stav rozpracovanosti

 předpokládaný termín 
zahájení realizace

 předpokládané celkové 
náklady

 hlavní zdroj financování
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Harmonogram 2017

ČERVEN/ČERVENEC
 sběr projektových záměrů a zpracování dat

ČERVENEC 
 zhotovení RAP (textová a tabulková část)
 předložit pracovní verzi RAP na MMR

ČERVENEC/SRPEN
 předložit RAP členům RSK k připomínkování prostřednictvím 
e-mailu

ZÁŘÍ
 projednání a schválení RAP v RSK
 předložit schválený RAP na MMR

6



4

Webové stránky RSK LK
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 informační portál z oblasti 
regionální politiky (aktuality, 
výzvy)

 zprávy o činnosti RSK
 důležité informace (pracovní 

skupiny, integrované nástroje 
apod.)

 dokumenty týkající se RSK a 
regionálního rozvoje

 odkazy na webové portály
 vstup do databáze

Informace o projektu OPTP
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 1. 6. 2017 skončila 3.etapa projektu
 do 27. 6. 2017 musí být podaná žádost o platbu a zpráva o realizaci 

projektu
 projekt RSK LK končí k 30. 9. 2017
 navazující projekt RSK II, který by měl začít od 1. 10. 2017
 je schváleno podání projektové žádosti RK LK (Usnesení č.  

1199/17/RK - tento bod bude předložen ke schválení ZK LK jako 
bod č. 73 dne 27. 6. 2017

 proběhla kontrola prvních dvou etap ze strany ŘO OPTP
 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, pouze drobné 

pochybení ve mzdových nákladech
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SRR ČR 21+

 byla zahájena příprava Strategie regionálního 
rozvoje ČR na období 2021+

 jedná se o základní strategický dokument 
regionálního rozvoje

 pořizovatelem je MMR, kraje jsou zapojeny do 
pracovních skupin

 dokončení se předpokládá v r. 2019
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Sekretariát RSK
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Mgr. Barbora Ledlová
tel.: 485 226 543

e-mail: barbora.ledlova@kraj-lbc.cz

www.rsk-lk.cz

rsk@kraj-lbc.cz

DĚKUJEME ZA 
POZORNOST

Ing. Přemysl Bureš
tel.: 485 226 416

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


