
 

 

Strategie regionálního rozvoje ČR – 

Regionální akční plány  
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5. února 2015 



Regionální akční plán (RAP) 

1/ Nástroj pro řízení regionální politiky ČR  

• s přímou vazbou na využití ESI fondů v regionech  

• vznikající na partnerském principu 

• iniciace přípravy projektů z území 



Územní dimenze ESI fondů 



Regionální akční plán (RAP) 

2/ Nástroj naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020  

• Vazba na strategie rozvoje jednotlivých krajů a další sektorové strategie  

• Věcný základ pro činnost RSK 

• Zhodnocení absorpční kapacity a sledování souladu rozvojových priorit 
regionů a intervenčních oblastí ESI fondů 

• Zahrnuta také informace za integrované nástroje ve struktuře RAP 

• Podněty ke zpřesnění SRR 

 



Sekretariát NSK sleduje harmonogram výzev OP 

ŘO na dalším zasedání NSK informuje o zohlednění/nezohlednění doporučení NSK   

ŘO OP projedná  s MMR doporučení NSK k zacílení výzev 

Sekretariát NSK předloží projednané návrhy Řídícím orgánům OP 

NSK projedná návrhy na zacílení výzev 

Sekretariát NSK zkompletuje návrhy RSK dle OP 

RSK navrhne věcné a územní zacílení výzev 

NSK žádá RSK o konkretizaci věcného a územního zacílení výzev 

Zacílení výzev 



• Instrukce pro tvorbu RAP + upřesňující informace 

• Metodická setkání se zástupci RSK (3 kola setkání v regionech)  

• Prosinec 2014 – zpracování pracovních verzí RAP 

• MMR - ORP – analýza vytvořených RAP ve vztahu k AP SRR  
a ESI fondům 

• Zpětná vazba pro RSK v únoru 2015 

 

 

 

 

 

Aktuální stav přípravy RAP 



RAP – příklad naplnění AP SRR 

• Formulace aktivit RAP a jejich průmět do programů ESI fondů 
a také SRR  

• Předpokládaná finanční náročnost aktivit 

• Odhadovaný časový rámec 

• Identifikace nositelů klíčových projektů 

• Plánované výsledky dle NČI, případně dle vlastních 
„rozvojových“ indikátorů 
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• Důraz na územní dimenzi zejména v IROP, OPŽP a OPVVV 

• Identifikována výrazná územní dimenze pro rozvoj měst a jejich 
zázemí, sociální a vzdělávací oblast, životní prostředí a dopravní 
dostupnost 

• Rámcová identifikace absorpční kapacity regionů pro čerpání ve 
specifických cílech vybraných OP do roku 2016 

• Prokazatelný partnerský přístup při tvorbě RAP 

• Identifikované průměty mezi integrovanými nástroji a mezi 
integrovanými nástroji a územní dimenzí 

  

Syntéza – obecné závěry  


