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REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE

• projekt financovaný z OP Technická pomoc na období 2014-2020

• regionální platforma pro koordinaci efektivního využití finančních prostředků 
ESIF v kraji

zajišťuje komunikaci v regionu mezi hlavními partnery

zjišťuje a sleduje absorpční kapacitu území kraje

zajišťuje zpracování Regionálního akčního plánu

dává doporučení k zacílení výzev operačních programů

hledá shodu nad problémy a potřebami v kraji

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE 
LIBERECKÉHO KRAJE

• ustanovena na prvním jednání v prosinci 2014 

statut a jednací řád

předseda … hejtman Libereckého kraje 

sekretariát RSK  … odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

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

• již proběhlo 11 jednání RSK (cca každé 3 měsíce)

• 12. jednání se uskuteční 25. 9. 2017  
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SLOŽENÍ REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE LK

Liberecký kraj 
5

Statutární města
1

Středně velká města
1

Malá města
1

Venkov – SMS ČR
1

Venkov - SPOV
1

Strategie inteligentní 
specializace 1

Krajská síť MAS
1

Krajská hospodářská 
komora

1

Nestátní neziskové 
organizace

1

Akademický sektor
1

Agentura pro sociální 
začleňování

1

Úřad práce ČR
1

Agentura ochrany 
přírody a krajiny

1

Sdružení pro rozvoj 
cest. ruchu v LK

1

MMR
zprostředkující subjekt IROP
Agentura pro podnikání a inovace
katolická církev
+ sekretariát RSK

19

+ hosté

PRACOVNÍ SKUPINY RSK LK

Inovace

Cestovní ruch

Vzdělávání

Sociální začleňování

plánovaná
(podnět na 
11. jednání)

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN LIBERECKÉHO KRAJE

podklad pro zacílení výzev operačních programů

provazuje aktivity realizované v rámci územní dimenze 
s aktivitami jednotlivých aktérů v území

souhrn záměrů a projektů

zpracovatelem je sekretariát RSK

aktualizace 1x za rok

DATABÁZE RAP http://www.rsk-lk.cz/databaze

Prostřednictvím databáze probíhá: 

• sběr a aktualizace projektů do RAP

• komunikace se zapsanými subjekty
(lze filtrovat podle kategorií – např. zaměření projektu)

2 798
projektů

345
subjektů
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REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN LIBERECKÉHO KRAJE

850
projektů

124
subjektů

• města a obce

• členové ZK, výborů ZK a komisí RK

• členové pracovních skupin PRLK 2014-2020

• subjekty poskytující zdravotní a sociální péči

• subjekty z oblasti školství a cestovního ruchu

• subjekty z neziskového sektoru

• příspěvkové organizace LK

• …

4. 8. 2017
aktualizace

osloveno přes 
700 subjektů

WEBOVÉ STRÁNKY RSK LK

• aktuality a výzvy

• zprávy o činnosti RSK LK

• pracovní skupiny

• integrované nástroje

• důležité dokumenty

• odkazy

• vstup do databáze

KONTAKTY

SEKRETARIÁT REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE

Mgr. Barbora Ledlová
e-mail: barbora.ledlova@kraj-lbc.cz
tel: (+420) 485 226 518

Ing. Přemysl Bureš
e-mail: premysl.bures@kraj-lbc.cz
tel: (+420) 485 226 416

www.rsk-lk.cz


