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Výroční zpráva 

Regionální stálé konference 

pro území Olomouckého kraje (RSK OK) 

za rok 2016 

 
 
1. Úvod 

Regionální stálá konference je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní 
dimenze, do kterého aktivně vstupuje a svou činností by měla přispívat k naplnění tohoto 
konceptu především v rámci programového období 2014-2020, i když její tematický záběr se 
v čase postupně rozšiřuje i mimo problematiku ESI fondů.  
Cílem výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity RSK, jejích pracovních skupin 
a sekretariátu v průběhu roku 2016 s ohledem na role stanovené statutem RSK a zhodnotit 
efektivitu této činnosti i samotnou komunikaci, ať už v rámci RSK, s jednotlivými řídicími orgány 
programů ESI fondů či s MMR jakožto subjektem odpovědným za naplnění konceptu územní 
dimenze. Dále identifikovat realizované kroky vedoucí k lepšímu naplňování funkcí RSK 
a rovněž rizika spojená s činností RSK včetně plánu rozvoje fungování RSK.  
Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni. Jedná se zejména 
o odbor regionální politiky MMR, jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit fungování 
RSK a rovněž mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze. Dále 
zpráva poskytne řídicímu orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání shrnutí 
činnosti ve vztahu ke krajským a místním akčním plánům rozvoje vzdělávání včetně hodnocení 
funkčnosti PS Vzdělávání. V neposlední řadě bude zpráva součástí monitorování projektu 
Operačního programu Technická pomoc, z něhož je finančně podpořena činnost RSK. 
 
Zdroje pro zpracování výroční zprávy: 

 Zápisy ze zasedání RSK OK 

 Zápisy z jednání pracovních skupin RSK OK 

 Dotazníkové šetření MMR ČR na členy, náhradníky a stálé hosty RSK OK 

 Plán činnost sekretariátu RSK OK 

 Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Rozvoj regionálního 
partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ 

 Zápisy z jednání MMR ČR a sekretariátů RSK 
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 Informace z webu územní dimenze 

 Informace z webu operačních programů ČR 

 
 
2. Přehled aktivit RSK OK 

Přehled činností RSK OK 
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje byla ustavena dne 15. 10. 2014, kdy 
proběhlo první zasedání. Do konce roku 2016 se uskutečnilo celkem 7 zasedání 
a 3 korespondenční hlasování. RSK OK má dle statutu 20 členů a náhradníků, v pozici stálých 
hostů bez hlasovacího práva jsou 4 organizace.   
 
1. zasedání RSK OK dne 15. 10. 2014: 

 Projednané body:  

- Představení členů RSK OK – zástupců členských institucí RSK OK 

- Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK OK 

- Stanovení Sekretariátu RSK OK 

- Volba místopředsedy RSK OK 

- Volba zástupce RSK OK a jeho stálého náhradníka do Národní stálé konference 

- Informace o přípravě Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje za 
Olomoucký kraj (RAP SRR OK) 

 Přijatá stanoviska: 

Stanovisko č. RSKOK/1/1/2014: 
RSK OK: 

 schvaluje program 1. zasedání RSK OK, 

 volí Ing. Marii Fomiczevovou členkou RSK OK za region Jesenicka (Vlastní výběr dle 
potřeb regionu (specifický partner výše neuvedený)). 

Stanovisko č. RSKOK/1/2/2014: 
RSK OK: 

 schvaluje Statut a Jednací řád RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/1/3/2014: 
RSK OK: 

 stanovuje Odbor strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Sekretariátem RSK OK. 

Stanovisko č. RSKOK/1/4/2014: 
RSK OK: 

 volí Ing. Marii Fomiczevovou místopředsedkyní RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/1/5/2014: 
RSK OK: 

 volí Ing. Jiřího Rozbořila členem NSK za RSK OK. 
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Stanovisko č. RSKOK/1/6/2014: 
RSK OK: 

 volí Bc. Pavla Šoltyse, DiS., náhradníkem člena NSK za RSK OK. 

 
2. zasedání RSK OK dne 18. 2. 2015: 

 Projednané body: 

- Představení členů RSK OK – zástupců členských institucí RSK OK, změny po volbách 
do místních zastupitelstev, volba místopředsedy RSK OK 

- Informace z 1. ustavujícího zasedání Národní stálé konference (NSK), konaného 
23. 1. 2015 

- Ustavení pracovních skupin RSK OK 

- Informace o přípravě Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje za 
Olomoucký kraj (RAP SRR OK) 

 Přijatá stanoviska: 

Stanovisko č. RSKOK/2/1/2015: 
RSK OK: 

 schvaluje program 2. zasedání RSK OK. 
 
Stanovisko č. RSKOK/2/2/2015: 
RSK OK: 

 volí p. Reného Bastla RSK OK členem RSK OK za region Jesenicka (Vlastní výběr dle 
potřeb regionu (specifický partner výše neuvedený)). 

Stanovisko č. RSKOK/2/3/2015: 
RSK OK: 

 volí Mgr. Zdeňka Brože místopředsedou RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/2/4/2015: 
RSK OK: 

 ustavuje Pracovní skupinu Vzdělávání RSK OK, Pracovní skupinu Sociální oblast 
RSK OK a Pracovní skupinu RIS3 RSK OK. 

Stanovisko č. RSKOK/2/5/2015: 
RSK OK: 

 ukládá ustavit Pracovní skupinu Zaměstnanost RSK OK korespondenčním hlasováním, 

 ukládá členům RSK OK zaslat nominace do Pracovní skupiny Zaměstnanost 
Sekretariátu RSK OK.  

 
1. korespondenční hlasování členů RSK OK, ve dnech 13. – 30. 3. 2015: 

 Přijatá stanoviska: 

Stanovisko č. RSKOK/2/6/2015: 
RSK OK: 

 schvaluje ustavení Pracovní skupiny Zaměstnanost RSK OK a bere na vědomí aktuální 
složení uvedené pracovní skupiny. 
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3. zasedání RSK OK dne 1. 6. 2015: 

 Projednané body: 

- Závěry jednání pracovních skupin RSK OK 

- Informace o zpracování Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje za 
Olomoucký kraj (RAP SRR OK) 

- Schválení Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje za Olomoucký 
kraj (RAP SRR OK) 

- Metodika zpracování Krajského a Místního akčních plánů vzdělávání  

- Informace o Regionálním kolegiu cestovního ruchu (zástupce MMR) 

 Přijatá stanoviska: 

Stanovisko č. RSKOK/3/1/2015 
RSK OK: 

 schvaluje program 3. zasedání RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/3/2/2015 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci z 1. jednání pracovních skupin a aktuální seznam členů 
pracovních skupin. 

Stanovisko č. RSKOK/3/3/2015  
RSK OK: 

 schvaluje RAP OK – verze z 30. 4. 2015 odevzdanou na MMR ČR, 

 ukládá Sekretariátu RSK OK dopracovat RAP OK dle metodik MMR ČR, 

 ukládá Sekretariátu RSK OK aktualizovat RAP OK dle zaslaných projektových námětů 
od členů pracovních skupin a od členů RSK OK, 

 ukládá Sekretariátu RSK OK předložit aktuální RAP OK na 4. zasedání RSK OK.  
Stanovisko č. RSKOK/3/4/2015 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o metodice KAP a MAP, 

 ukládá OSR komunikovat a koordinovat zpracování KAP a MAP, 

 ukládá Sekretariátu RSK OK informovat o postupu zpracování na dalším zasedání 
RSK OK. 

Stanovisko č. RSKOK/3/5/2015 
RSK OK:  

 bere na vědomí informaci o Regionálním kolegiu cestovního ruchu, 

 ukládá Sekretariátu RSK OK předložit informace o Regionálním kolegiu cestovního ruchu 
na dalším zasedání RSK OK, 

 ukládá Sekretariátu RSK OK předložit materiál k ustavení regionálního kolegia 
cestovního ruchu jako „Pracovní skupiny Regionální kolegium cestovního ruchu“ na 
dalším zasedání RSK OK.  
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4. zasedání RSK OK dne 18. 11. 2015: 

 Projednané body: 

- Informace z 3. zasedání NSK OK 

- Informace o aktuálním složení pracovních skupin RSK OK 

- Aktuální stav vyhlášených výzev a projednávaných témat kohezní politiky EU 2014-
2020 

- RAP OK – aktualizace dle výzvy pro specifický cíl 1.1 Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), projekty 

- Krajský akční plán vzdělávání (KAP) – postup zpracování 

- Místní akční plány vzdělávání v Olomouckém kraji (MAP) - vymezení hranice území 
pro realizaci MAP a určení oprávněného žadatele, schválení stanoviska RSK OK 

 Přijatá stanoviska: 

Stanovisko č. RSKOK/4/1/2015 
RSK OK: 

 schvaluje upravený program 4. zasedání RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/4/2/2015  
RSK OK: 

  bere na vědomí informace z 3. zasedání NSK. 
Stanovisko č. RSKOK/4/3/2015  
RSK OK: 

  bere na vědomí aktuální seznam členů pracovních skupin. 
Stanovisko č. RSKOK/4/4/2015 
RSK OK: 

 bere na vědomí aktuální stav vyhlášených výzev a projednávaných témat kohezní 
politiky EU 2014-2020. 

Stanovisko č. RSKOK/4/5/2015 
RSK OK: 

 schvaluje: 
 RAP OK – verze z 1. 11. 2015, 
 Přílohu č. 1 RAP SRR OK, 
 Přílohu č. 2 Seznam projektů financovaných z IROP specifického cíle 1.1 s vazbou 

na úseky splňující stanovená kritéria programu. 

 ukládá Sekretariátu RSK OK aktualizovat RAP OK dle zaslaných projektových námětů 
od členů RSK OK a od členů pracovních skupin RSK OK, 

 ukládá předložit aktuální RAP OK na dalším zasedání RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/4/6/2015 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o postupu zpracování KAP, 

 ukládá zpracovateli KAP informovat o postupu přípravy na dalším zasedání RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/4/7/2015 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o MAP v Olomouckém kraji, 
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 schvaluje vymezení území realizace a dopadu MAP v Olomouckém kraji, a to dle 
dokumentu „Příloha žádosti o podporu MAP: Stanovisko RSK OK k vymezení území 
realizace a dopadu Místních akčních plánů“, vyjma území č. 4, 

 ukládá předsedovi RSK OK podepsat dokument „Příloha žádosti o podporu MAP: 
Stanovisko RSK OK k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů“, 
vyjma území č. 4 – termín: ihned 18. 11. 2015,  

 ukládá Sekretariátu RSK OK zajistit odeslání podepsaného dokument „Příloha žádosti 
o podporu MAP: Stanovisko RSK OK k vymezení území realizace a dopadu Místních 
akčních plánů“ nositelům MAP, vyjma území č. 4 – termín: 23. 11. 2015, 

 ukládá Sekretariátu RSK OK informovat o postupu MAP v Olomouckém kraji na dalším 
zasedání RSK OK. 

Stanovisko č. RSKOK/4/8/2015 
RSK OK:  

 souhlasí s tím, že se stanovisko RSK OK k vymezení území realizace a dopadu MAP pro 
území č. 4 bude schvalovat prostřednictvím hlasování. 

Stanovisko č. RSKOK/4/9/2015 
RSK OK:  

 schvaluje vymezení území realizace a dopadu MAP v Olomouckém kraji, a to dle 
dokumentu „Příloha žádosti o podporu MAP: Stanovisko RSK OK k vymezení území 
realizace a dopadu Místních akčních plánů“ pro území č. 4, 

 ukládá předsedovi RSK OK podepsat dokument „Příloha žádosti o podporu MAP: 
Stanovisko RSK OK k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů“, pro 
území č. 4 – termín: ihned 18. 11. 2015,  

 ukládá Sekretariátu RSK OK zajistit odeslání podepsaného dokument „Příloha žádosti 
o podporu MAP: Stanovisko RSK OK k vymezení území realizace a dopadu Místních 
akčních plánů“ nositelům MAP pro území č. 4 – termín: 23. 11. 2015. 

 
2. korespondenční hlasování členů RSK OK, ve dnech 7. – 20. 1. 2016: 
Stanovisko č. RSKOK/4/10/2016: 
RSK OK:  

 schvaluje vymezení území realizace a dopadu MAP v Olomouckém kraji, a to dle 
dokumentu „Příloha žádosti o podporu MAP: Stanovisko RSK OK k vymezení území 
realizace a dopadu Místních akčních plánů“ pro území č. 13, 

 ukládá předsedovi RSK OK podepsat dokument „Příloha žádosti o podporu MAP: 
Stanovisko RSK OK k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů“, pro 
území č. 13 – termín: ihned 21. 1. 2016,  

 ukládá Sekretariátu RSK OK zajistit odeslání podepsaného dokument „Příloha žádosti 
o podporu MAP: Stanovisko RSK OK k vymezení území realizace a dopadu Místních 
akčních plánů“ nositeli MAP pro území č. 13 – termín: 22. 1. 2016. 

 
5. zasedání RSK OK dne 11. 2. 2016: 

 Projednané body: 

- Plnění úkolů (RAP OK – aktualizace, Krajský akční plán (KAP) – postup zpracování, 
Místní akční plány vzdělávání v Olomouckém kraji (MAP) – postup zpracování, 
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informace o výsledku 2. korespondenčního hlasování, vymezení hranice území pro 
realizaci MAP a určení oprávněného žadatele, schválení stanoviska RSK OK pro 
území č. 11, Krajská rada pro inovace, projekt Smart Akcelerátor, Projekt sekretariátu 
RSK OK „Rozvoj regionální partnerství v programovém období EU 2014-2020 – I.“ 
předložený do OP Technická pomoc, Možnosti podpory pro brownfields ve vlastnictví 
obcí a kraje na území Olomouckého kraje v rámci Programu regenerace 
a podnikatelského využití brownfields) 

- Představení návrhu Strategie Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace 
(ITI OA) 

- Představení návrhu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) 
MAS Olomouckého kraje  

- Prezentace MMR ČR s aktuálními informacemi 

 Přijatá stanoviska: 

Stanovisko č. RSKOK/5/1/2016 
RSK OK: 

 schvaluje upravený program 5. zasedání RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/5/2/2016  
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o postupu zpracování RAP OK. 
Stanovisko č. RSKOK/5/3/2016  
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o postupu zpracování KAP. 
Stanovisko č. RSKOK/5/4/2016 
RSK OK:  

 revokuje stanovisko RSK OK č. RSKOK/4/7/2015, a to pouze pro území č. 11 – ORP 
Uničov, stanovisko pro ostatní území zůstává v platnosti, 

 schvaluje vymezení území realizace a dopadu MAP v Olomouckém kraji, a to dle 
dokumentu „Příloha žádosti o podporu MAP: Stanovisko RSK OK k vymezení území 
realizace a dopadu Místních akčních plánů“ pro území č. 11 – ORP Uničov, 

 ukládá předsedovi RSK OK podepsat dokument „Příloha žádosti o podporu MAP: 
Stanovisko RSK OK k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů“, pro 
území č. 11 – ORP Uničov, termín: do 15. 2. 2016,  

 ukládá Sekretariátu RSK OK zajistit odeslání podepsaného dokument „Příloha žádosti 
o podporu MAP: Stanovisko RSK OK k vymezení území realizace a dopadu Místních 
akčních plánů“ nositeli MAP pro území č. 11 – ORP Uničov, termín: do 16. 2. 2016. 

Stanovisko č. RSKOK/5/5/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o Krajské radě pro inovace a projektu Smart Akcelerátor. 
Stanovisko č. RSKOK/5/6/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o projektu Sekretariátu RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/5/7/2016  
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o možnostech podpory pro brownfields. 
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Stanovisko č. RSKOK/5/8/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí návrh Strategie Integrované teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace. 

Stanovisko č. RSKOK/5/9/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o návrhu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 
(CLLD) MAS Olomouckého kraje. 

 
6. zasedání RSK OK dne 11. 5. 2016: 

 Projednané body: 

- Schválení nového stálého hosta bez hlasovacího práva (Ing. Lenka Gondová, 
zástupce Agentury pro podnikání a inovace – API) 

- Informace ze 4. zasedání NSK  

- Prezentace MMR ČR (Ing. Radana Leistner Kratochvílová, vedoucí Oddělení řízení 
strategie regionálního rozvoje MMR) 

- Informace z jednání pracovních skupin RSK OK 

- Ustavení Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK OK 

- Rozšíření území MAP o obce vzniklé k 1. 1. 2016 (Město Libavá, Kozlov, Luboměř 
pod Strážnou) 

- RAP OK – aktualizace 

- Sekretariát RSK OK – činnost 

- Podněty a návrhy RSK OK na jednání NSK, úkol pro zástupce RSK OK v NSK 

 Přijatá stanoviska: 

Stanovisko č. RSKOK/6/1/2016 
RSK OK: 

 schvaluje upravený program 6. zasedání RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/6/2/2016 
RSK OK: 

 schvaluje zástupce Agentury pro podnikání a inovace jako nového stálého hosta RSK 
OK bez hlasovacího práva. 

Stanovisko č. RSKOK/6/3/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informace ze 4. zasedání NSK. 
Stanovisko č. RSKOK/6/4/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informace z jednání pracovních skupin RSK OK, 

 bere na vědomí aktuální složení pracovních skupin RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/6/5/2016 
RSK OK: 

 schvaluje ustavení Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK OK, 

 bere na vědomí rozšířené složení Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK OK. 
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Stanovisko č. RSKOK/6/6/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o MAP v Olomouckém kraji, 

 schvaluje zařadit obec Město Libavá do území realizace a dopadu MAP č. 9 ORP 
Šternberk, 

 schvaluje zařadit obec Kozlov do území realizace a dopadu MAP č. 7 ORP Olomouc, 

 schvaluje zařadit obec Luboměř pod Strážnou do území realizace a dopadu MAP č. 1 
ORP Hranice. 

Stanovisko č. RSKOK/6/7/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o postupu zpracování RAP OK, 

 ukládá členům RSK OK dodat projektové náměty z území Olomouckého kraje do 
aktualizované verze RAP OK na sekretariát RSK OK na e-mailovou adresu  
rsk@kr-olomoucky.cz, termín: 30. 6. 2016.  

Stanovisko č. RSKOK/6/8/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o činnosti Sekretariátu RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/6/9/2016 
RSK OK: 

 schvaluje podněty a návrhy na zasedání NSK. 
 
3. korespondenční hlasování členů RSK OK, ve dnech 17. - 27. 6. 2016: 
Stanovisko č. RSKOK/6/10/2016: 
RSK OK: 

 schvaluje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro 
integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD, projednaný na Pracovní skupině Vzdělávání dne 
9. 6. 2016, 

 ukládá předsedovi RSK OK podepsat dokument „Seznam projektových záměrů pro 
investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD“ – 
termín: ihned, nejpozději do 28. 6. 2016, 

 ukládá Sekretariátu RSK OK zajistit odeslání podepsaného dokument „Seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje 
ITI, IPRÚ a CLLD“ na MŠMT a na MMR – termín: ihned, nejpozději do 29. 6. 2016. 

 
7. zasedání RSK OK dne 30. 9. 2016: 

 Projednané body: 

- Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

- Prezentace Centra pro regionální rozvoj České republiky, pobočka Olomouc 

- Aktualizace Regionálního akčního plánu Olomouckého kraje, schválení 

- Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP), schválení  

- Informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech  

- Podněty a návrhy RSK OK na jednání NSK, úkol pro zástupce RSK OK v NSK  
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 Přijatá stanoviska: 

Stanovisko č. RSKOK/7/1/2016 
RSK OK: 

 schvaluje upravený program 7. zasedání RSK OK. 
Stanovisko č. RSKOK/7/2/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informaci o postupu zpracování Regionálního akčního plánu 
Olomouckého kraje, verze k 30. 9. 2016, 

 na základě Statutu RSK OK, článku 1, bodu 2b), schvaluje Regionální akční plán 
Olomouckého kraje, verzi k 30. 9. 2016. 

Stanovisko č. RSKOK/7/3/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informace o zpracování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 
Olomouckého kraje, včetně příloh, 

 na základě dokumentu „Postupy KAP“, bod 6.1, schvaluje Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání Olomouckého kraje, včetně příloh, mimo přílohy č. 4 Seznam projektových 
záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ 
a CLLD. 

Stanovisko č. RSKOK/7/4/2016 
RSK OK: 

 bere na vědomí informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech. 

 

Podněty, které vzešly ze zasedání RSK OK a byly předány na úroveň NSK: 

„Bílá místa“ v operačních programech ČR 
RSK OK si je vědoma tzv. „bílých míst“ v operačních programech ČR a upozorňuje na ně NSK. 
Jedná se o projektové náměty z těch oblastí, které nelze podpořit v rámci operačních programů 
ČR buď z důvodu neuznatelnosti aktivit, nebo z důvodů nerelevantního žadatele. RSK OK 
navrhuje NSK, aby uložila MMR ČR zahájit ve spolupráci se všemi RSK práce na identifikaci 
těchto bílých míst napříč všemi operačními programy a zahájit koordinaci přípravy národních 
dotačních titulů, které by tato „bílá místa“ řešily.  

Projekty na rekonstrukci infrastruktury 
RSK OK navrhuje NSK umožnit předložit a realizovat projekty na rekonstrukci v rámci výzvy na 
Infrastrukturu středních škol a vyšších odborných škol, na Infrastrukturu základních škol a na 
Infrastrukturu pro předškolní vzdělávání v rámci IROP bez nutnosti navýšit kapacitu zařízení. 

Harmonogram výzev operačních programů ČR 
RSK OK navrhuje NSK prodloužit dobu trvání výzev všech operačních programů tak, aby 
žadatelé měli dostatek času na přípravu a předložení projektů. RSK OK navrhuje NSK posunout 
plánovanou výzvu v IROP 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 
a přírodního dědictví až na přelom roku 2016/2017.  

Termíny hodnocení strategií integrovaných nástrojů 
RSK OK navrhuje NSK zajistit dodržování termínů hodnocení strategií integrovaných nástrojů. 
 

http://www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
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Přehled činnosti PS RSK OK  
Pod RSK OK bylo ustaveno celkem 5 pracovních skupin: Pracovní skupina Vzdělávání, 
Pracovní skupina Sociální oblast, Pracovní skupina Zaměstnanost, Pracovní skupina RIS3, 
Pracovní skupina Cestovní ruch. 
Od ustavení pracovních skupin RSK OK do konce roku 2016 se uskutečnila celkem 4 jednání 
Pracovní skupiny Vzdělávání, 3 jednání Pracovní skupiny Sociální oblast a 3 jednání Pracovní 
skupiny Zaměstnanost. Pracovní skupina RIS3 je totožná s fungující Krajskou radou pro 
inovace a Pracovní skupina Cestovní ruch do konce roku 2016 zatím nejednala. 
 

 Přijatá stanoviska: 

Stanovisko č. PS V 3/1/2016: 
Pracovní skupina Vzdělávání: 

- projednala Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP 
a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD, 

- doporučuje RSK OK schválit Seznam projektových záměrů pro investiční intervence 
v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. 

Stanovisko č. PS V 4/1/2016: 
Pracovní skupina Vzdělávání: 

- projednala Krajský akční plán vzdělávání Olomouckého kraje, včetně příloh, mimo 
přílohy č. 4 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP 
a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. 

Stanovisko č. PS V 4/2/2016: 
Pracovní skupina Vzdělávání: 

- doporučuje RSK OK schválit Krajský akční plán vzdělávání Olomouckého kraje, 
včetně příloh, mimo přílohy č. 4 Seznam projektových záměrů pro investiční 
intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. 

 
Podněty, které vzešly z jednání pracovních skupin RSK OK a byly předány na RSK OK: 

PS Vzdělávání RSK OK:  

Doporučuje, aby další výzvy v rámci OP VVV prioritní osy 3 reflektovaly potřeby většiny 
účastníků vzdělávacího procesu s možností rozvoje kvality vzdělávání v oblastech jazykového, 
přírodovědného a především digitálního vzdělávání a to bez zbytečně svazujících podmínek 
omezujících většinový přístup čerpání prostředků EU. 

PS Sociální oblast RSK OK: 

Pro úspěšnou realizaci koncepce sociálního bydlení upozorňuje pracovní skupina na nutnost 
propojit role všech aktérů a finančních zdrojů jako jsou sociální dávky, investiční nástroje, 
a nastavení sítě sociálních služeb. Dále pracovní skupina upozorňuje na nutnost řešit buď 
evropskými dotacemi nebo národními zdroji udržitelnost investic do sociálního bydlení 
podpořených v rámci IROP. 

Pracovní skupina doporučuje pro zajištění KPSVL optimalizovat harmonogramy výzev OPZ, 
IROP a OPVVV. Doporučuje připravit dotační zdroje ČR a Evropské unie k zajištění 
udržitelnosti výstupů projektů realizovaných KPSVL. 

http://www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
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PS Zaměstnanost RSK OK: 

Pracovní skupina doporučuje RSK OK apelovat na národní úrovni na koordinaci podmínek 
výzev mezi IROP a OPZ v rámci podpory sociálního podnikání a sjednotit podporované aktivity 
v obou operačních programech. 
 
 
Dotazník na členy, náhradníky a stálé hosty RSK OK 
Ke konci roku 2016 se uskutečnilo anonymní dotazníkové šetření MMR ČR mezi členy, 
náhradníky a stálými hosty RSK. V Olomouckém kraji na dotazník reagovalo celkem 6 osob, 
které dotazníky na stránkách ministerstva vyplnily. V počtu odevzdaných odpovědí skončil 
Olomoucký kraj spolu s Jihočeským krajem na předposledním místě před Zlínským krajem. Na 
základě souhrnných informací lze za pozitivní hodnocení považovat komunikaci mezi členy 
regionálních konferencí, informovanost o integrovaných strategiích v kraji, činnost sekretariátů 
regionálních konferencí. Na opačné straně je nepříznivě ohodnocen dopad návrhů regionálních 
konferencí na zaměření výzev operačních programů, jak územní tak i věcné, a hlavně také 
úprava a nastavení harmonogramu výzev pro individuální projekty z území kraje.    
 
 
Činnost RSK OK a pracovních skupin RSK OK ve vazbě na funkce dané statutem: 

 V rámci přípravy témat a programu zasedání RSK OK a jednání pracovních skupin RSK 
OK probíhá komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry 
regionálního rozvoje území kraje. 

 RSK OK spolupracuje s ostatními platformami na území kraje, které se věnují rozvoji 
regionu. Spolupráce probíhá prostřednictvím výměny informací mezi Sekretariátem RSK 
OK sekretariátem řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace, Krajskou sítí MAS 
Olomouckého kraje, nositeli Teritoriálního paktu zaměstnanosti, týmy projektů Smart 
Akcelerátor a Krajský akční plán rozvoje vzdělávání a v neposlední řadě zpracovateli 
Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji. 

 RSK OK představuje partnerskou platformu, která pomocí Regionálního akčního plánu 
Olomouckého kraje (RAP OK) sestavila předpokládané potřeby území a směřování ESI 
fondů a národních zdrojů do území (tematicky, územně). 

 RSK OK byla od začátku své práce informována o přípravě a realizaci integrovaných 
nástrojů na daném území, ITI Olomoucké aglomerace byla na zasedání RSK OK 
představena dne 11. 2. 2016. 

 RSK OK a zejména pracovní skupiny RSK OK projednávají územní a věcné zaměření 
výzev operačních programů a na základě stanoviska RSK OK toto komunikuje 
prostřednictvím svého zástupce v NSK. 

 RSK OK zejména prostřednictvím sekretariátu RSK OK reaguje na požadavky, které 
vyplynuly ze zasedání NSK. 

 RSK OK iniciuje absorpční kapacitu regionu prostřednictvím svých členů a jejich 
zastřešujících organizací, které v RSK OK zastupují. 

http://www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
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 RSK OK 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. 

 RSK OK iniciuje sběr informací potřebných pro vyhodnocení realizovaných intervencí. 

 RSK OK informuje potencionální žadatele v regionu v souladu s příslušnými 
komunikačními strategiemi Národního orgánu pro koordinaci a programů ESI fondů 
o příležitostech, které ESI fondy pro rozvoj území přinášejí, a to prostřednictvím 
webových stránek RSK OK, prostřednictvím aktivit směřovaných do území 
a prostřednictvím svých členů. 

 RSK OK prostřednictvím svých členů komunikuje a šíří pozitivní dopady evropské 
podpory. 

 RSK OK zároveň slouží jako platforma pro komunikaci zástupců regionu  
s řídicími orgány prostřednictvím NSK. 

 
 
Popis činnosti sekretariátu RSK OK 
Sekretariátem RSK OK byl na 1. zasedání RSK OK ustaven Odbor strategického rozvoje kraje 
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Sekretariát zajišťuje činnost RSK OK po administrativní, 
organizační a koordinační stránce. Sekretariát RSK OK tvoří tři pracovníci oddělení 
regionálního rozvoje. Pracovníci sekretariátu nejsou členy RSK OK, ale účastní se zasedání 
RSK OK i jednání pracovních skupin, bez hlasovacího práva. 
Olomoucký kraj jako podporu činnosti sekretariátu RSK OK realizuje projekt „Rozvoj 
regionálního partnerství v programovém období EU 2014-2020“ v rámci Prioritní osy 1 „Podpora 
řízení a koordinace Dohody o partnerství“, Specifického cíle 3 „Podpořit kapacity pro 
implementaci ESIF na nižší než národní úrovni“ Operačního programu Technická pomoc 
v programovém období EU 2014-2020.   
 
Sekretariát RSK OK: 

 svolává zasedání RSK OK na základě rozhodnutí předsedy RSK OK a svolává jednání 
pracovních skupin RSK OK na základě rozhodnutí předsedy pracovní skupiny, 

 zpracovává program zasedání RSK OK na návrh předsedy RSK OK a zpracovává 
program jednání pracovních skupin na návrh předsedy pracovní skupiny, 

 připravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá zasedání RSK OK a jednání 
pracovních skupin RSK OK, a zajišťuje jejich distribuci členům, náhradníkům a stálým 
hostům RSK OK a členům pracovních skupin RSK OK, 

 organizačně zajišťuje zasedání RSK OK a jednání pracovních skupin RSK OK, odpovídá 
za zpracování, distribuci, připomínkování a uveřejnění zápisů ze zasedání a jednání 
včetně jejich evidence, 

 zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností RSK OK (zejména 
schválený statut a jednací řád RSK OK, nominace členských institucí, rezignace členů, 
zápisy ze zasedání RSK OK a jednání pracovních skupin RSK OK, stanoviska RSK OK 
a pracovních skupin RSK OK apod.), 
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 zajišťuje zveřejnění výstupů, které RSK OK nebo pracovní skupiny RSK OK určí 
k předání veřejnosti, a to prostřednictvím e-mailové komunikace nebo zveřejněním na 
internetových stránkách RSK OK www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi, 

 vede seznam členů RSK OK, jejich náhradníků a stálých hostů, vede seznam členů 
pracovních skupin RSK OK, 

 pomáhá zajistit iniciační roli RSK OK ve spolupráci se členy RSK OK a členy pracovních 
skupin RSK OK – doporučení pro územní a věcné zacílení výzev operačních programů 
a jejich harmonogramů, 

 realizuje aktivity spojené s pořízením a aktualizací Regionálního akčního plánu Strategie 
regionálního rozvoje Olomouckého kraje (RAP OK), 

 koordinuje sběr dat pro RAP OK, zpracování RAP OK, aktualizaci RAP OK dle 
požadavků členů RSK OK a pracovních skupin RSK OK, 

 zajišťuje monitorovací a vyhodnocovací role RSK OK ve spolupráci se členy 
projektového týmu a členy RSK OK – Zprávy o hodnocení plnění RAP OK, 

 sleduje aktuální vývoj operačních programů ČR (výzvy, termíny předkládání projektů), 
vedení databáze realizovaných projektů nositelů z území Olomouckého kraje v rámci 
operačních programů, 

 připomínkuje a zpracovává stanoviska k dokumentům a materiálům řídicích orgánů 
a ministerstev k programovému období 2014-2020 a k realizaci územní dimenze v rámci 
operačních programů, 

 podporuje zajištění komunikační, plánovací a koordinační role RSK OK ve spolupráci se 
členy RSK OK a členy pracovních skupin RSK OK – komunikace s nositeli integrovaných 
nástrojů v území Olomouckého kraje (ITI, CLLD), 

 napomáhá koordinaci integrovaných nástrojů pomocí RAP OK v území Olomouckého 
kraje, 

 připravuje a realizuje projekty Olomouckého kraje „Rozvoj regionálního partnerství 
v programovém období EU 2014-2020“ v rámci Prioritní osy 1 „Podpora řízení 
a koordinace Dohody o partnerství“, Specifického cíle 3 „Podpořit kapacity pro 
implementaci ESIF na nižší než národní úrovni“ Operačního programu Technická pomoc 
v programovém období EU 2014-2020. 

 
 
Komunikace s územím kraje 
Komunikace Sekretariátu RSK OK s územím při sběru dat probíhala v rámci Olomouckého 
kraje ve dvou úrovních.  
První úroveň sběru dat byla nastavena prostřednictvím webové aplikace Zásobníku 
projektových námětů Olomouckého kraje. Správcem aplikace je Sekretariát RSK OK a je 
určena všem potencionálním příjemcům z území Olomouckého kraje. Zásobník slouží k zjištění 
absorpční kapacity projektových námětů ucházejících se o dotaci z evropských i českých 
dotačních titulů. V rámci aktivit Sekretariátu RSK OK jsou poskytovány nositelům projektových 
námětů konzultační a poradenské služby. Existence zásobníku je propagována letáky 
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a přednáškami na setkáních se starosty obcí, MAS nebo regionalisty z obcí s rozšířenou 
působností. Zásobník je přístupný na http://zpn.kr-olomoucky.cz. 
Pro ostatní subjekty, které nechtějí využít Zásobník projektových námětů, Sekretariát RSK OK 
vytvořil excelovskou databázi, která je naplňována projekty na základě předdefinované tabulky. 
Dokument obsahuje základní informace o připravovaném projektovém záměru. Tabulka byla 
šířena do území prostřednictvím členů RSK OK, členů pracovních skupin RSK OK a s pomocí 
regionalistů z obcí s rozšířenou působností. 
Projektové náměty, které Sekretariát RSK OK získal prostřednictvím Zásobníku projektových 
námětů Olomouckého kraje nebo excelovské tabulky, byly ze 70 % zaměřeny na dotace 
z ESIF. Zbývající projektové náměty tvoří tzv. bílá místa, která byla definována v rámci RAP 
SRR OK. 
 
 
Komunikace s MMR ČR 
Hlavní platformou spolupráce s MMR ČR jsou pravidelné schůzky sekretariátů RSK 
s pracovníky odboru regionální politiky. Jednání jsou zaměřena pracovně, dochází k výměně 
zkušeností s prací sekretariátů v jednotlivých krajích, přenosu dobré i špatné praxe, k inspiraci 
pro práci v jiných krajích v oblasti sběru dat a mapování absorpční kapacity. Program jednání je 
vždy nastaven po dohodě sekretariátů RSK a MMR ČR, stěžejním bodem je diskuse. 
 
 
3. Dobrá praxe 

Dobrá praxe identifikovaná za období roku 2016 je uvedena v tabulce. 
 
 

Oblast Popis 

Public 
Relations 
RSK OK a  
informovanost 
v území kraje  

Pro RSK OK byla na webových stránkách Olomouckého kraje zřízena záložka: 
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi 
Na tomto odkaze jsou uvedeny veškeré informace z jednání RSK OK a z jednání 
pracovních skupin. V rámci aktualit jsou zveřejňovány pozvánky na akce, články a 
fotodokumentace o činnosti RSK OK a výstupy z aktivit Sekretariátu RSK OK. 
Některé články z této sekce jsou dostupné přímo na titulní web Olomouckého kraje 
nebo v sekci regionální rozvoj. V období roku 2016 zaznamenaly webové stránky 
návštěvnost okolo 730 přístupů. 
Pro přímou komunikaci se Sekretariátem RSK OK byla zřízena e-mailová adresa 
rsk@kr-olomoucky.cz 
 
Cíl: 
Informovat cílovou skupinu a odbornou veřejnost o aktuálních aktivitách RSK OK 
a Sekretariátu RSK OK pro území Olomouckého kraje. 

http://www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
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Sběr 
projektových 
záměrů 

Prostřednictvím webové aplikace sdílejí potencionální žadatelé své projektové 
náměty k tvorbě RAP SRR OK. Nositelům projektových námětů je poskytován 
poradenský a konzultační servis ze strany Sekretariátu RSK OK, pro zástupce obcí 
Olomouckého kraje byla zpracována komplexní informace o dotačních možnostech 
z operačních programů a národních zdrojů.   
 
Cíl: 
Pružně reagovat na mapování absorpční kapacity, komunikovat s potenciálními 
příjemci podpory z evropských i národních zdrojů a pomoci získání dotačních 
prostředků pro projekty z území kraje. 

Spolupráce se 
zpracovateli 
MAP 

V Olomouckém kraji se uskutečnila celkem tři setkání zástupců zpracovatelů MAP, 
z toho dvě setkání v roce 2016 (14. 3. a 28. 11. 2016). Akci svolává a organizuje 
Sekretariát RSK OK na základě podnětů a požadavků z území kraje, od obcí a MAS, 
kteří zpracovávají MAP. Cílovou skupinu tvoří zástupci zpracovatelů MAP a zástupci 
kraje v řídících výborech MAP. Akce jsou pořádány ve spolupráci s projektovým 
týmem KAP (vazba KAP na MAPy), s CRR Olomouc (výzvy IROP ve SC 2.4) a NIDV 
(zástupce garanta MAP v Olomouckém kraji).  
 
Cíl: 
Poskytnout zpracovatelům MAP aktuální, konkrétní a věcně správné informace, které 
pomohou k úspěšnému zpracování a realizaci MAPů v Olomouckém kraji. 

Semináře ve 
spolupráci 
s ŘO 

Ve spolupráci s řídícím orgánem OP Z a ve spolupráci s Agenturou pro podnikání 
a novace (API) se uskutečnily v Olomouci semináře k aktuálním výzvám OP Z a OP 
PIK. Semináře byly zacíleny na konkrétní danou skupinu možných potenciálních 
žadatelů a příjemců podpory z daných operačních programů. Akce byly organizačně 
zajištěny Sekretariátem RSK OK po předchozí domluvě tak, aby se seminář 
uskutečnil brzy po vyhlášení výzev a účastníkům byly předány aktuální informace, 
zodpovězeny konkrétní dotazy a předány kontakty na příslušné pracovníky. 
Cílovou skupinu vždy tvoří potenciální žadatelé a příjemci dotací z daných 
operačních programů.  
 
Cíl: 
Poskytnout možným žadatelům z území Olomouckého kraje přímo v regionu aktuální 
informace o výzvách a prostor pro otázky k dané problematice. V neposlední řadě 
také umožnit navázání kontaktů s konkrétními pracovníky.  

http://www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
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Odborné 
vzdělávání 
akce 

Sekretariát RSK OK se snaží přispět k zvýšení odborné připravenosti žadatelů 
a příjemců finančních prostředků z ESIF. Jednou z aktivit je příprava a organizace 
odborných vzdělávacích seminářů a školení pro potenciální předkladatele 
a realizátory projektů z území kraje. Akce jsou vždy připravovány ve spolupráci 
s garantem na danou problematiku, např. MMR ČR, Agenturou pro sociální 
začleňování (ASZ) apod.   
Cílovou skupinu tvoří potenciální žadatelé a příjemci dotací z ESIF.  
 
Cíl: 
Poskytnout předkladatelům a realizátorům projektů, odborné veřejnosti a dalším 
zájemcům z Olomouckého kraje odborné a věcně správné informace, které pomohou 
k úspěšnému čerpání dotačních prostředků. 

Spolupráce 
s ostatními 
sekretariáty 
RSK  

V období roku 2016 probíhala pravidelná a intenzivní komunikace a spolupráce mezi 
jednotlivými sekretariáty RSK. Předávání informací se týkalo zejména aktivit 
souvisejících s mapováním absorpční kapacity pro ŘO operačních programů, 
způsobu sběru dat z území, přípravy podkladů pro zasedání RSK a v neposlední 
řadě realizace projektu na podporu činnosti RSK z OP TP. 
 
Cíl:  
Předávání zkušeností mezi sekretariáty RSK o činnosti RSK, koordinace aktivit 
směrem k NSK a k ŘO operačních programů. 

 
 
4. Rizika činnosti RSK OK a naplňování rolí RSK OK a sekretariátu RSK OK 

Pro období roku 2017 byla definována čtyři rizika: kompetence a pravomoci NSK, aktivita členů 
RSK OK, témata práce RSK OK a sekretariát RSK OK.  
 

Název rizika Popis rizika 
Pravděpodobnost 

(1-5) 
Dopad (1-5) 

Význam
nost 
(P*D) 

kompetence 
a pravomoci 
NSK 

Riziko se týká kompetence a pravomocí NSK vůči 
řídícím orgánům operačních programů, vůči 
ministerstvům a vůči krajům. 
Riziko se týká závaznosti ustanovení NSK pro 
ostatní organizace a subjekty zapojené do 
problematiky čerpání finančních prostředků z EU. 
 
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od ochoty plnit 
usnesení NSK dotčenými organizacemi a od 
schopnosti NSK dosáhnout plnění svých usnesení. 
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK. 

 
3 

(hodnota je 
uvedena na 
základě zkušenosti 
z období od vzniku 
RSK OK do konce 
roku 2016)  

 
4 

(hodnota je 
uvedena na 
základě 
odborného 
odhadu 
Sekretariátu RSK 
OK o dopadu 
daného rizika)  

12 

aktivita 
členů RSK 
OK 

Riziko se týká aktivity členů RSK OK na zasedáních, 
při přípravě podkladů na zasedání, při tvorbě 
programu a návrhu témat k projednání. 
Riziko se týká komunikace členů RSK OK se svou 
členskou základnou a týká se také sběru informací, 

 
3 

(hodnota je 
uvedena na 
základě zkušenosti 

 
4 

(hodnota je 
uvedena na 
základě 

12 
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požadavků a stanovisek členské základny k tématům 
jednání RSK OK. 
 
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od pozice RSK OK 
při ovlivňování témat, která jsou důležitá pro rozvoj 
regionu.  
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK.  

z období od vzniku 
RSK OK do konce 
roku 2016) 

odborného 
odhadu 
Sekretariátu RSK 
OK o dopadu 
daného rizika) 

témata 
práce RSK 
OK 

Riziko se týká možnosti absence takových témat 
z oblasti regionálního rozvoje nebo strukturálních 
fondů EU, která by byla pro organizace a subjekty 
začleněné do RSK OK zajímavá a důležitá z pohledu 
rozvoje regionu. 
 
Pravděpodobnost rizika se odvíjí od množství témat 
a bodů, které má Sekretariát RSK OK připraven pro 
činnost RSK OK k problematice rozvoje regionu a 
partnerské spolupráce subjektů-členů RKS OK. 
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK. 

 
1 

(hodnota je 
uvedena na 
základě zkušenosti 
s množstvím 
návrhů 
Sekretariátu RSK 
OK pro činnost 
RSK OK) 

 
4 

(hodnota je 
uvedena na 
základě 
odborného 
odhadu 
Sekretariátu RSK 
OK o dopadu 
daného rizika) 

4 

Sekretariát 
RSK OK 

Riziko se týká možnosti ukončení finanční podpory 
sekretariátu RSK OK z prostředků OP TP a také 
možnosti nerealizovat projekt podpory Sekretariátu 
RSK OK ze strany Olomouckého kraje. 
 
Pravděpodobnost rizika vychází ze zkušenosti 
s realizací projektu Rozvoj regionálního partnerství 
v programovém období EU 2014-20 – I., a zejména 
z komunikace s ŘO OP TP. 
Dopad rizika je vztažen k ohrožení činnosti RSK OK. 

 
1 

(hodnota je 
uvedena za 
základě zkušeností 
s realizací projektu 
Sekretariátu RSK 
OK z OP TP v roce 
2016) 

 
4 

(hodnota je 
uvedena na 
základě 
odborného 
odhadu 
Sekretariátu RSK 
OK o dopadu 
daného rizika) 

4 

 
 
5. Plán rozvoje fungování RSK OK 

Oblasti činností RSK OK, které mají potenciál dalšího rozvoje: 

 spolupráce RSK OK s ostatními platformami na území kraje: 

- KAP Olomouckého kraje 

- MAP Olomouckého kraje 

- řídicí výbor ITI OA 

- SCLLD 

- Agentura pro podnikání a inovace 

- Česká biskupská konference 

- CzechInvest 

 propagace činnosti RSK OK  

- web Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi 

 Zásobník projektových námětů 

- obce, podnikatelský sektor, nestátní neziskové organizace 
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Oblasti činností RSK OK, které mají potenciál zahájení cílených aktivit: 

 spolupráce RSK OK s ostatními platformami na území kraje 

- výbory Zastupitelstva Olomouckého kraje (zejména Výbor regionálního rozvoje) 

- komise Rady Olomouckého kraje (zejména Komise pro rozvoj venkova 
a zemědělství) 

- teritoriální pakt zaměstnanosti 

- Rada hospodářské a sociální dohody 

- mikroregiony a dobrovolné svazky obcí 

 propagace činnosti RSK OK  

- weby členů RSK OK 

- měsíčník Olomouckého kraje, tiskoviny členů RSK OK 

 
Předpokládaný plán aktivit RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK 
na rok 2017 
 

akce termín poznámka 

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období 
EU 2014-20 – I.“ – zahájení 3. etapy 

1. 1. 2017 
projekt Sekretariátu 
RSK OK 

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období 
EU 2014-20 – I.“ - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - 
změna statutárního zástupce a navýšení hodnoty indikátoru, 
Podmínky realizace projektu č. 2 

podpis dne 
11. 1. 2017  

projekt sekretariátu 
RSK OK 

jednání MMR a sekretariátů RSK (14. jednání) 12. 1. 2017 
pravidelně cca 14 
dní (Smička) 

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období 
EU 2014-20 – I.“ - termín odevzdání ZoR a ZŽoP - 2. etapa 

27. 1. 2017 
projekt Sekretariátu 
RSK OK 

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období 
EU 2014-20 – I.“ – schválení ZoR - 2. etapa 

30. 1. 2017 
projekt Sekretariátu 
RSK OK 

jednání MMR a sekretariátů RSK (15. jednání) 7. 2. 2017 
pravidelně cca 14 
dní (Valovičová) 

termín odeslání pracovní verze Výroční zprávy RSK OK a Zprávy 
o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Olomouckého 
kraje 

15. 2. 2017 
Výroční zpráva 
RSK OK a RAP OK 

jednání MMR a sekretariátů RSK (16. jednání) 23. 2. 2017 
pravidelně cca 14 
dní (Heinisch) 

1. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK OK 24. 2. 2017 PS RSK OK 

5. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání RSK OK 13. 3. 2017 PS RSK OK 

http://www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
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Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období 
EU 2014-20 – I.“ – Žádost o změnu (změna statutárního 
zástupce) 

10. 3. 2017 
projekt Sekretariátu 
RSK OK 

jednání MMR a sekretariátů RSK (17. jednání) 28. 3. 2017 
pravidelně cca 14 
dní 

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období 
EU 2014-20 – I.“ – Schválení Žádosti o změnu (změna 
statutárního zástupce) 

březen 2017 
projekt Sekretariátu 
RSK OK 

8. zasedání RSK OK (nový předseda, noví členové RSK OK za 
Olomoucký kraj, nový statut a jednací řád, nový zástupce RSK 
OK v NSK, vystoupení členů p. Gondová a p. Podlaha, schválení 
Výroční zprávy RSK OK a Zprávy o plnění Regionálního akčního 
plánu Olomouckého kraje, informace o Národním dotačním titulu 
pro podporu cestovní ruchu v regionech – hodnocení v PS RSK 
OK Cestovní ruch, projednání a schválení KAP, další aktuální 
body, apod.) 

16. 3. 2017 RSK OK 

6. zasedání NSK 
22. - 23. března 

2017 
NSK 

Seminář k veřejným zakázkám ve spolupráci s MMR 
leden-duben 

2017 
aktivita území 

Seminář pro obce ze sociálně vyloučených lokalit s ASZ 
leden-duben 

2017 
aktivita území 

Informace o RSK OK na jednání Výboru pro regionální rozvoje 
ZOK a Komisi pro rozvoj venkova a zemědělství ROK 

dle termínu 
jednání 

aktivita území 

jednání MMR a sekretariátů RSK (18. jednání) březen 2017 
pravidelně cca 14 
dní 

Odevzdání schválené Výroční zprávy RSK OK a Zprávy o 
hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Olomouckého 
kraje 

31. 3. 2017 
Výroční zpráva 
RSK OK a RAP OK 

jednání MMR a sekretariátů RSK (19. jednání) duben 2017 
pravidelně cca 14 
dní 

Jednání PS RSK OK 
duben/květen 

2017 
PS RSK OK 

9. zasedání RSK OK (vystoupení členů RSK OK - bude 
upřesněno, informace o MAP, informace o projektech OPPS, 
informace z jednání pracovních skupin, další aktuální body, 
apod.) 

duben/květen 
2017 

RSK OK 

jednání MMR a sekretariátů RSK (20. jednání) duben 2017 
pravidelně cca 14 
dní 

pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje (4. 
setkání) 

duben-červen 
2017 

aktivita území 
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jednání MMR a sekretariátů RSK (21. jednání) květen 2017 
pravidelně cca 14 
dní 

Jednání PS RSK OK 
květen/červen 

2017 
PS RSK OK 

10. zasedání RSK OK (vystoupení členů RSK OK - bude 
upřesněno, prezentace aktivit sekretariátu RSK OK, integrované 
nástroje, informace o SROK, další aktuální body, apod.) 

květen/červen 
2017 

RSK OK 

jednání MMR a sekretariátů RSK (22. jednání) květen 2017 
pravidelně cca 14 
dní 

jednání MMR a sekretariátů RSK (23. jednání) červen 2017 
pravidelně cca 14 
dní 

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období 
EU 2014-20 – II.“ na období 2018-2019 – příprava, předložení do 
výzvy OP TP 

červen-
prosinec 2017 

projekt Sekretariátu 
RSK OK 

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období 
EU 2014-20 – I.“ – ukončení 3. etapy projektu 

30. 6. 2017 
projekt Sekretariátu 
RSK OK 

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období 
EU 2014-20 – I.“ - termín odevzdání ZoR a ZŽoP - 3. etapa 

 
projekt Sekretariátu 
RSK OK 

Jednání PS RSK OK září/říjen 2017 PS RSK OK 

11. zasedání RSK OK (vystoupení členů RSK OK - bude 
upřesněno, absorpční kapacita území, činnost sekretariátu RSK 
OK, informace o KAP a MAP, další aktuální body, apod.) 

září/říjen 2017 RSK OK 

vzdělávací aktivity, semináře 
září-listopad 

2017 
aktivita území 

Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období 
EU 2014-20 – I.“ – ukončení 4. etapy a tím celého projektu 

31. 12. 2017 
projekt Sekretariátu 
RSK OK 

 
 
6. Vyhodnocení předcházející zprávy 

Pro Výroční zprávu RSK OK za období roku 2016 je tato kapitola nerelevantní.  
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