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Regionální akční plán 

 Základní dokument regionální stálé konference založený na sběru 

projektových záměrů z území 

 

 Obsah 

 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 

 Vazba na strategii rozvoje kraje 

 Identifikace finančních zdrojů 

 Finanční plán 



 Využití dokumentu v r. 2016-17 z pohledu MMR: 
 tvorba akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 

 Stanovení významu aktivit 

 Bílá místa – podněty pro zaměření národních dotačních titulů 

 informace o absorpční kapacitě v území a podklad pro nastavení výzev 
pro rok 2017 

 Využití dokumentu v r. 2016-17 z pohledu územních partnerů v 
Regionální stálé konferenci: 

 nástroj k vyjednávání s řídícími orgány o nastavení podmínek 
budoucích výzev 

 lze využít pro strategické projekty i pro „společné“ problémy dílčích 
projektů měst a obcí 

 co se již podařilo…..  

 Využití dokumentu v dlouhodobém horizontu do r. 2020: 
 podklad pro vyhlašování výzev po r. 2017 

 „znalostní základna“ bude využita při přípravě 2021+ 

Smysl a využití Regionálního akčního plánu 



Cílem je ověřit nastavení podmínek podpory a výzev  

po prvním roce čerpání 

  RAP byl zpracován v době, kdy jsme ještě neznali finální 

podobu a zaměření operačních programů  

  Od té doby došlo ke spoustě změn a zpřesnění do detailu 

výzev 

  Od července 2015 jsou předkládány 1. projekty 

  Proto se aktualizují nejen „čísla“, ale také informace z území 

o problémech při čerpání 

 

Cíl aktualizace Regionálního akčního plánu 



 Metodika MMR „Postup zpracování Regionálních akčních 

plánů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020“ 

 Doporučení z koordinačních schůzek zástupců MMR se 

zástupci Regionálních stálých konferencí z jednotlivých krajů 

 Komunikace s řídicími orgány 

Východiska aktualizace Regionálního akčního 

plánu  



Aktivace území a sběr informací z území: 

realizace šetření a analýz  

za účelem získání informací potřebných 

k naplnění obsahu RAP 

Projednání a schválení  

Regionálního akčního plánu  

na úrovni RSK 

Vlastní zpracování / aktualizace RAP: 

sumarizace získaných informací o  

absorpční kapacitě a rozvojových prioritách  

i překážkách rozvoje 

Předložení Regionálního akčního plánu  

na zasedání Národní stálé konference 

05/2016 

6-9/2016 

06/2016 

09/2016 

Dílčí kroky aktualizace Regionálního akčního plánu  



 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

 
ondrej.pergl@mmr.cz 

 

 

 

 

 

 


