Zápis z jednání pracovní skupiny „Venkov“ v rámci Regionální stálé konference KHK
pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 2014+
20. dubna 2015, od 11:00 hod.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
v rámci projektu CZ.1.13/5.1.00/34.01378 „Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020“

Účast na PS:
Přítomno 14 členů z 17. Účast 3 hostů.

Úvodní slovo
Úvodní slovo pronesla RNDr. Zita Kučerová Ph.D., ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací.

Aktuální informace o přípravě KHK na nové programové období a příprava Regionálního akčního
plánu Královéhradeckého kraje
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací
Členové pracovní skupiny byli informováni o roli RSK pro územní dimenzi v Operačních programech
EU. Regionální akční plán je nástrojem identifikace potřeb území ve vazbě na územní dimenzi OP.
Další funkce RAP je v identifikaci absorpční kapacity území kraje pro vybrané aktivity specifických cílů
Operačních programů, s časovým rozlišením do roku 2016, do roku 2020 a eventuálně pro potřeby
tzv. výkonnostní rezervy. Účastníci byli dále informováni o zapojení RSK do plánování a řízení výzev a
to skrze stanovení priorit území RAP pro naplňování akčního plánu SRR ČR v synergii s intervencemi
OP a intervencemi mimo fondy EU. RSK tak identifikuje potřeby v rámci územní dimenze ve vazbě na
RAP pro zacílení výzev. Tento požadavek bude předán na zasedání NSK.
Dr. Kučerová uvedla několik příkladů jak RAP KHK identifikuje potřeby území ve vztahu k Operačním
programům (téma sociálně vyloučených lokalit, vysoce specializované a návazné lékařské péče) a
dále identifikace absorpce území a naplňování relevantních indikátorů.
V dalším bloku byla rekapitulována dosavadní činnost RSK KHK.

Mgr. Pavel Kavalír, vedoucí oddělení evropských grantů, Odbor reg. rozvoje, grantů a dotací KHK
Mgr. Kavalír informoval o aktuálním stavu příprav na zpracování Krajského akčního plánu vzdělávání
Královéhradeckého kraje (viz prezentace). Příprava a implementace KAP bude součástí projektu
financovaného z OP VVV jehož nositelem bude Královéhradecký kraj. KAP bude zpracováván dle
metodiky, která bude přílohou výzvy. Krajské akční plány rozvoje vzdělávání jsou zaměřené na
vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání, které je vázáno na regionální specifika.
Z národní / systémové úrovně budou jednotlivé KAP podpořeny souborem analytických, metodických
a poradenských aktivit realizovaných v rámci plánovaného IPs, včetně vzdělávání ředitelů a

zřizovatelů škol. KAP je Krajský akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na oblast
středních a vyšších odborných škol. V případě některých intervencí se počítá s podporou základních a
mateřských škol (zejm. v případě polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory
podnikavosti).

Daniel Všetečka, MSc., Centrum investic, rozvoje a inovací
V další části byli účastníci seznámeni s aktuálními informacemi k tvorbě Místních akčních plánů
vzdělávání (viz prezentace). V současné době se zpracovává jednotná metodika pro tvorbu MAP.
Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou zaměřené na předškolní a základní vzdělávání, včetně
neformálního a zájmového vzdělávání. MAP vznikají v území, kde je funkční partnerství – v návaznosti
na zkušenost s již proběhlými projekty z výzvy č.46 OP VK. Nejdůležitější je vznik partnerství
zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích organizací v místě. Tím se myslí NNO, ale také školní družiny,
soukromé vzdělávací instituce, pokud tam působí, mentoři a konzultanti pro vzdělávání, knihovny na
podporu čtenářské gramotnosti apod. Forma a nositel funkčního partnerství pro MAPy nebyla dosud
zafixována. Do úvahy přichází funkční partnerství např. na bázi ORP, místních akčních skupin, částí ITI
nebo Dobrovolných svazků obcí.
Mgr. Eliška Babková, Odbor rozvoje města MMHK
Mgr. Babková informovala o aktuálních aktivitách Statutárního města Hradec Králové komunikovat se
školami a školskými zařízeními v ITI s cílem identifikovat potřeby a projektové záměry těchto
organizací ve vztahu k aktualizaci Strategie ITI Hradecko – pardubické aglomerace.

Závěr jednání:
V nejbližší budoucnosti je očekáváno ze strany MMR upřesnění postupu, jak dále pracovat s RAPem a
průběžně budou probíhat další práce na upřesnění RAPu dle aktuální verze metodiky. Klíčoví hráči by
měli začít diskuse o tvorbě funkčních partnerství pro tvorbu Místní akčních plánů vzdělávání v území
Královéhradeckého kraje. Dotazníkový formulář na sběr projektových záměrů je stále aktivní na
webové stránce www.strategie2020.cz/dotaznik.
Setkání ukončila Dr. Kučerová poděkováním za účast.

Přílohy:
1. Prezentace: Informace o přípravě Královéhradeckého kraje na programové období 2014 – 2020

