MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

Národní stálá konference
komora regionální

Praha, 22. března 2017

Program

13:30 – 13:45

Vypořádání usnesení 5. zasedání NSK

13:45 – 14:15

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci územní dimenze

14:15 – 14:30

Aktualizace RAP

14:30 – 15:45

Výsledky mapování pro potřeby ŘO a zpětná vazba na podněty a výstupy RSK

15:45 – 16:00

Doporučení RSK pro její další činnost

16:00 – 16:30

Různé
Shrnutí závěrů z Komory regionální

Vypořádání usnesení z 5. zasedání NSK
Radana Leistner Kratochvílová

Usnesení NSK-17/2017
Národní stálá konference
I.

II.

doporučuje řídicím orgánům a dalším ústředním orgánům státní správy a jejich příspěvkovým
organizacím nadále využívat při sběru primárních dat z území a dalších šetřeních v maximální možné
míře regionální stálé konference a pro sběr dat stanovit přesnou strukturu,
doporučuje řídicím orgánům IROP, OP ŽP, OP D, OP Z upřesnit své potřeby pro mapování absorpce,
T: 5. 11. 2016.

Vypořádání:
I. Mapování pro Agenturu pro sociální začleňování probíhalo ve spolupráci s RSK v jednotlivých
územích. ŘO využily RSK pro mapování absorpční kapacity a identifikaci bariér.
II. Strukturu ŘO upřesnily. Mapování a sběr informací proběhlo dle zadané struktury.

Usnesení NSK-18/2017
Národní stálá konference
I.

doporučuje řídicímu orgánu OP VVV zvážit aktualizaci metodiky MAP/KAP v části týkající se zkrácení
termínu aktualizace infrastrukturních rámců, T: 14. 10. 2016.

Vypořádání: Metodika byla aktualizována. MAP T: 25. 1. 2017, KAP T: 18. 10. 2016

Usnesení NSK-19/2017
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí výstupy aktualizovaných regionálních akčních plánů zveřejněných na
www.uzemnidimenze.cz,
II. doporučuje řídicím orgánům zohlednit regionální akční plány při přípravě či úpravách
harmonogramu výzev pro rok 2017,
III. doporučuje řídicím orgánů navrhnout doplnění stávající struktury dat RAP.
T: 28. 2. 2017.
Vypořádání:
Bude doplněno po jednání regionální komory 22. 3. 2017

Usnesení NSK-20/2017
Národní stálá konference
I.

ukládá sekretariátu NSK projednat náměty k zaměření národních dotačních titulů a dalších
existujících zdrojů mimo ESIF a o výsledku informovat na nejbližším zasedání RSK a NSK.

Vypořádání: Plněno (identifikace bílých míst, reakce resortů, závěrečné ověření s RSK)

Usnesení NSK-21/2017
Národní stálá konference
I.

doporučuje řídicím orgánům a jejich partnerům v území nadále spolupracovat s RSK a vzájemně se
informovat o svých činnostech a požadavcích z národní úrovně,
II. doporučuje regionálním stálým konferencím předávat průběžně podněty na řídicí orgány vzniklé při
jejich činnosti a na jednáních regionálních stálých konferencí zástupcům území/regionů
v platformách pro vyhlašování výzev,
III. doporučuje zástupcům územních partnerů, jejichž členové jsou zastoupeni v platformách pro
vyhlašování výzev, aktivně komunikovat s regionálními stálými konferencemi.

Vypořádání: Bude doplněno po jednání regionální komory dne 22. 3. 2017

Usnesení NSK-23/2017
Národní stálá konference
I.
II.

ukládá sekretariátu NSK ve spolupráci s řídicími orgány stanovit strukturu informací poskytovaných
řídicími orgány pro účely zpracování Zprávy o plnění územní dimenze, T: 15. 11. 2016,
doporučuje řídicím orgánům podílet se na přípravě Zprávy o plnění územní dimenze a poskytovat
pravidelně sekretariátu NSK k 31. lednu údaje ve stanovené struktuře.

Vypořádání:
I.
Splněno
II. Plněno

Usnesení NSK-24/2017
Národní stálá konference
I.

ukládá sekretariátu NSK uvádět na webu www.uzemnidimenze.cz příklady dobré praxe při
koordinaci územní dimenze.

Vypořádání: 7. 12. 2016 byla na webu územní dimenze vytvořena sekce „Pro veřejnost“, kde jsou mimo
jiné zveřejňovány příklady dobré praxe.

Metodické a koordinační aktivity MMR
v rámci územní dimenze
Radana Leistner Kratochvílová

UzemniDimenze.cz
•

od října 2016
» 19 000 návštěv
» 54 000 zobrazených stránek
» 72% návratnost

•

Novinka: Sekce pro veřejnost
» Zveřejňování dat z oblasti čerpání ESIF
» Indikátory k vývoji regionální politiky
» Dobrá praxe

•

Extranet pro pracovní účely

UzemniDimenze.cz – dobrá praxe

Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů
•
•
•
•
•

ITI, IPRÚ, CLLD
Vstup zprávy realizaci integrovaných strategií
Zpracovány k 15. 2. 2017
Dostupné na www.uzemnidimenze.cz
Obsah
» Popis pokroku v realizaci
» Popis problémů nastalých v průběhu realizace IN a rizikovost plnění/neplnění IN
» Doporučení pro případnou změnu integrovaných strategií či systémové úpravy implementace
IN

Dotazník pro členy, náhradníky a stálé hosty RSK
•
•
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Celkový počet odpovědí: 131
Spíše pozitivní hodnocení

Počet odpovědí dle RSK

cca 1/5 dotázaných

Komunikace mezi členy i s ŘO

Dopad návrhů na územní
a věcné zaměření výzev

Spolupráce s dalšími
platformami regionálního
rozvoje

Dopad podnětů na slaďování
HMG výzev s potřebami regionu

Informování o projektech
včetně synergických vazeb
Činnost sekretariátu a PS
Organizace RSK

Výroční zpráva RSK
Co to je?
•

Zpráva vznikla za účelem zhodnocení činnosti RSK

Vybraná rizika plynoucí z Výročních zpráv RSK
Riziko

Dopad

Řešení

Mapování absorpční kapacity a nedostatečná
zpětná vazba od ŘO na připomínky, požadavky a
podněty RSK, vč. podkladů z mapování absorpční
kapacity

Je zde hrozba, že subjekty se bez zpětné
vazby nebudou zapojovat do dalších
šetření, čímž bude docházet ke snížení
vypovídající schopnosti jednotlivých
mapování.

tlak na ŘO ze strany sNSK podávat zpětnou
vazbu a předávat je sRSK.

Nízká aktivita členů RSK

Jen formální jmenování, nejsou
motivováni, nevidí výsledky

Aktivace členů RSK

Public relations RSK v rámci regionu

Malé povědomí o roli, činnosti a významu
RSK v regionu; slabý přenos aktuálních a
relevantních formací mezi všemi úrovněmi
(SRSK-členové RSK-subjekty v území)

Aktivní přístup k prezentování činnosti RSK

Zpráva o hodnocení plnění RAP
Zdroje
• Abkap území vyplývající z RAP v roce 2016
• Data z MS 2014+ v daném roce

Cíl
• podat co nejúplnější a nejobjektivnější informaci o čerpání prostředků z ESIF na
území kraje a ověřit jejich vztah k aktivitám v RAP pro rok 2016.
• Zobrazení územní dimenze ESIF v daném regionu

Bílá místa
Identifikování
v rámci
aktualizace
RAP 2016

Zasláno
resortům
k vyjádření
Současný stav: posouzení na MMR

•

Identifikovaná témata jsou většinou pokryta dotačními tituly
» Alokace?
» Příjemci?
» Podmínky?

Zasláno zpět
na SRSK
k vyjádření

Aktuality v kostce
•
•
•
•
•

Akční plán SRR 2017-2018
Začátek přípravy SRR 21+
Zpráva o uplatňování SRR 2014-2020
Publikace národní dotační zdroje pro obce
Aktualizace Zásad urbánní politiky

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
I. doporučuje regionálním stálým konferencím konkrétně
odůvodnit potřeby / požadavky území, aby byla vedena věcná
diskuze o možném vypsání nových dotačních titulů či
úpravách stávajících.

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
I. doporučuje resortům zohlednit územní dimenzi v dotačních
titulech a zveřejňovat informace o podpořených projektech v
IS CEDR III v dostatečném detailu, aby bylo možné územní
dimenzi z národních dotačních titulů monitorovat a
vyhodnotit.

Aktualizace RAP
Radana Leistner Kratochvílová

Aktualizace RAP
•
•
•
•
•

Aktualizace 2016 – rozšíření tematického záběru RAP
Minimálně 2letý cyklus, předpokládá se však každoroční
Proces cca od května (aktivace území) do září (schválení v RSK)
Klesající ochota potenciálních žadatelů poskytovat informace
Struktura informací o projektových záměrech
» Ideálně jednotná
» Odpovídající požadavkům ŘO
» Odpovídající možnostem aktérů v území

•
•

ŘO na základě usnesení NSK vyzvány k návrhům na úpravy
Nejlepší motivace? Konkrétní příklady využití RAP

Zpráva o plnění územní dimenze
Zdroje
• Zprávy RAP, RSK, IN
• Vstupy ŘO
• Data z MS 2014+ (podané a schválené žádosti)
Obsah
• Shrnutí činnosti jednotlivých aktérů koordinace územní dimenze
• Přehled o pokroku integrovaných nástrojů
• Stav realizace územní dimenze dle jednotlivých specifických cílů programů

Zpráva o plnění územní dimenze – místo realizace
•

Územní rozložení dle místa realizace, ale…

Zpráva o plnění územní dimenze – předběžné výsledky
•
•
•
•

Aktéři pracují
Komunikaci je možné zlepšit
Výzvy jsou v souladu s NDÚD
Zatím bez integrovaných projektů
Alokace žádostí ve výzvách s územní dimenzí (CZV, mil. Kč)
Operační program
Zaregistrované žádosti

Schválené žádosti

IROP

54 536,34

11 509,39

OP D

37 551,95

10 576,52

OP PIK

99 385,22

4 231,62

OP VVV

105 423,62

9 885,21

OP Z

24 708,39

19 205,39

OP ŽP

34 824,57

4 065,56

?

?

356 430,10

59 473,68

PRV
Celkem

Cíl NDÚD mimo IN je 105 mld. Kč

Zpráva o plnění územní dimenze – územní rozložení schválených
žádostí v obcích
IROP

OP PIK

OP VVV

OP ŽP

Zpráva o plnění územní dimenze – územní rozložení schválených
žádostí v IROP dle krajů

Zpráva o plnění územní dimenze – územní rozložení schválených
žádostí v OP D dle krajů

Zpráva o plnění územní dimenze – územní rozložení schválených
žádostí v OP PIK dle krajů

Zpráva o plnění územní dimenze – územní rozložení schválených
žádostí v OP VVV dle krajů

Zpráva o plnění územní dimenze – územní rozložení schválených
žádostí v OP Z dle krajů

Zpráva o plnění územní dimenze – územní rozložení schválených
žádostí v OP ŽP dle krajů

Výsledky mapování pro potřeby ŘO a zpětná
vazba na podněty a výstupy RSK
Zástupci ŘO

Výsledky mapování pro potřeby ŘO a zpětná vazba na podněty
a výstupy RSK
•

Výsledky mapování ŘO
» Splnily získané informace očekávání ŘO?
» Jaké jsou hlavní závěry?
» Jak konkrétně byly / budou využity?

•

Zpětná vazba ŘO
» Jak ŘO využily prozatímní verze RAP?
» Jak plánují ŘO využít aktualizované verze RAP v roce 2017?

•

Reakce na podněty RSK
» Krátké shrnutí

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
I. bere na vědomí zpětnou vazbu řídicích orgánů k podnětům
z RSK.

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
I. doporučuje řídicím orgánům a jejich partnerům v území
nadále spolupracovat s RSK a vzájemně se informovat o svých
činnostech a požadavcích z národní úrovně.

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
I. vyzývá řídicí orgány k poskytování zpětné vazby na podněty
RSK a poskytování informací o využití výstupů mapování RSK,
a to zpravidla do 1 měsíce od obdržení podnětů či výstupů od
sekretariátu NSK.

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
I. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
doplnit své zástupce do PS vzdělávání a zajistit nominaci
zástupce NIDV.

T: 28. 4. 2017

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
vyzývá Ministerstvo životního prostředí
I. k zaslání dopisu všem krajům, kterým bude garantováno, že
případné nenaplnění indikátoru z důvodu struktury podaných
žádostí, který byl krajům stanoven v 2 výzvě pro kraje v rámci
SC 2.1, PO2 OPŽP, nebude sankciováno. T: 20. 4. 2017
II. Ke zohlednění požadavku ad I. v rozhodnutí o poskytnutí
dotace.

Doporučení RSK pro její další činnost
Zita Kučerová

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

Jak se naplňuje role RSK informační a propagační
„ 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;

Jednání a výstupy RSK

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, mapování absorpční kapacity,…)
• 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

Pracovní skupiny
„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.“

Nyní:
• Sestavení a funkčnost PS dle potřebných témat v regionu
• Fungování např. : PS vzdělávání, Cestovní ruch, 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
• možnost provázat činnost tematických PS do spolupráce při tvorbě krajských
koncepčních dokumentů

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, CzechInvest, NÚV, NIDV, Eurocentra, Svaz obchodu a průmyslu, Agrární
komora, …
• pakty zaměstnanosti, rada hospodářské a sociální dohody, mikroregiony a dobrovolné svazky
obcí, ORP, POÚ, sítí MAS,..

• týmy projektů Smart Akcelerátor, týmy Krajských akční plánů rozvoje vzdělávání a Místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání
• výbory Zastupitelstva, komise Rady kraje

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

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

• 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
• …

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

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...

Zpravodaje, publikace
• Aktuality, 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

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

Komunikace RSK prostřednictvím NSK
„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 pravomoc NSK vůči řídícím orgánům OP, vůči
ministerstvům a vůči krajům, lze posílit roli MMR vůči ŘO OP s cílem silnějšího zohlednění
potřeb území

Role RSK plánovací a koordinační
Územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu
„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“

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

Regionální akční plán
•

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
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

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
pokračovat v identifikaci bílých míst v území, které nemají žádné dotační pokrytí

RSK
RSK iniciuje absorpční
kapacitu regionu

Podněty RSK na zacílení
výzev, úpravy
harmonogramu, Změny
výzev,

ŘO OP
Zadání: mapování, bariéry, RAP…

MMR

Sekretariáty RSK

Slábnoucí zpětná vazba z regionu

Mapování potřeb,
bariér, absorpce v
regionu

Riziko
snížení aktivního zájmu RSK
a regionálních parterů poskytovat podněty,
aktivní práce ve vztahu k ŘO, ministerstvům potřebná rychlá zpětná vazba: jak byla data využita, jak
byly zohledněny potřeby regionů, …

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

Příprava na další programovém období EU 2021 +

• 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 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

• Využít a aktivně zapojit platformy RSK do procesu přípravy SRR ČR
2020+
• Platforma pro úzkou spolupráci všech aktérů

Strategie rozvoje kraje
Co lze:
• RSK využít jako platformu pro strategický rozvoj kraje, přípravu a implementaci
krajských strategických priorit v dalším období —Strategie rozvoje kraje 2021+
• RSK jako platforma ve vazbě na regionální potřeby, priority, disparity, návrhy
intervencí uvnitř kraje (podklad pro krajské dotační tituly), řešení rozvojových
problémů území, opatření pro podporu hospodářsky slabých oblastí,
• propojit RSK s dalšími aktivitami týkající se řešení rozvojových problémů a potřeb
(strategie restrukturalizace, strategie zaměstnanosti,…)
• možnost využít a zapojit sekretariáty RSK do připravovaných a realizovaných
aktivit ve vazbě na strategické plánování kraje

RSK - silný parter pro NSK
Pro MMR
Pro další resorty

RSK - silný parter pro region

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
I. bere na vědomí doporučení RSK pro její další činnost.
II. ukládá sekretariátu NSK konkretizovat jednotlivá doporučení
pro členy regionální komory NSK.
III. vyzývá členy regionální komory NSK ke zohlednění
doporučení pro další činnost a informovat o provedených
krocích na příštím zasedání NSK.

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
I. doporučuje Národnímu orgánu pro koordinaci a ŘO, aby při
přípravě příštího programového období zahrnuly do svých
dokumentů koncept územní dimenze.

Různé

Shrnutí závěrů z komory
Klára Dostálová

Další program
Prohlídka obecního domu
Začátek 18:00 v Obecním domě u historické
pokladny (konec 19:00)
Společná večeře
Začátek 19:00 – Autoklub České republiky
(předpokládaný konec 23:00)

