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= Koncentrace peněz nejen z programů ESI fondů do specifických typů území 

s cílem podpořit konkurenceschopnost a vyrovnat územní disparity

Prostředky zacílit tam, kde jsou nejvíce potřeba a kde jejich 

využití bude mít největší efekt

• Kritéria pro vymezení různých typů územní dimenze – území, které je 

nesplňuje, na prostředky nedosáhne (SVL, nezaměstnanost, území 

integrované strategie, zahrnutí do databází či registrů – seznam UNESCO, 

svahové nestability, technicky nezabezpečené skládky…)

• Územní dimenze bude realizována dvěma způsoby:

• integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ, CLLD)

• projekty ve specifických výzvách („cílené výzvy“) - zacílení územně, 

tematicky, územně i tematicky, jiným způsobem (např. bonifikací)

Územní dimenze



 Zajištění efektivního fungování RSK na principu partnerství

 Koordinace územní dimenze na regionální úrovni

 Podpora realizace sektorových strategií

 Přenos informací z národní úrovně na regionální a opačně

 Akceptace RSK ze strany řídících orgánů a zapojení do diskuze v regionech

 Role RSK  v mapování absorpční kapacity OP v regionech

 Zapojení RSK do plánování a nastavení výzev

 Vyhodnocování rozvoje území a dopadu projektů v regionu 

 ??? Smart region

Činnost a očekávání od RSK
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CELKOVÝ KONCEPT SMART CITIES



Regionální akční plán

 Základní dokument regionální stálé konference založený na sběru 

projektových záměrů z území

 Každoroční aktualizace

 Co?

 Kde?

 Kdy?

 Za kolik a z čeho?



Regionální akční plán – typové „SMART“ aktivity

 Aktivní spolupráce stávající infrastruktury na podporu podnikání 

a vzájemné sdílení informací 

 Zvyšování efektivity, transparentnosti a důvěryhodnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje informačních a komunikačních systémů

 Tvorba nových ICT řešení s možností lepšího uplatnění produktů IT na 

globálním trhu

 Zavádění a provoz komplexních řídících, informačních a platebních systémů 

v oblasti dopravy

 Rozvoj nízkoemisní a bezemisní dopravy včetně výstavby plnících stanic

 Podpora realizace úsporných surovinových a energetických opatření 

a technologií v sektoru bydlení



Využití RAP a výsledky činnosti RSK

 Místní komunikace

 Čistírny odpadních vod, kotlíkové dotace

 Spolupráce s řídicími orgány

 IROP: absorp. kapacita, úprava výzev, hodnocení projektů (krajské silnice)

 OP Z: ověření souladu harmonogramu výzev s potřebami území

 OP VVV: místní akční plány vzdělávání

 RSK jako platforma různorodých aktérů regionálního rozvoje

 Význam RSK v regionech 

 Odezva z národní úrovně (vznikající komunikace s dalšími aktéry)



Diskuze, náměty, komentáře..  
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