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ZPRAVODAJ RSK 
1/2021

Budeme Vám i nadále průběžně přinášet další aktuální informace o činnosti a aktivitách RSK KHK včetně pracovních skupin a pří-
pravy regionu na období po roce 2021+. Sledujte naše webové stránky, kde zveřejňujeme novinky z národní či regionální úrovně. 

Regionální stálá konference Králové-
hradeckého kraje (RSK KHK), která je 
dobrovolným uskupením územních part-
nerů v oblasti místního a regionálního 
rozvoje, byla založena na začátku progra-
mového období EU 2014–2020 v našem 
kraji úplně jako první v ČR. 

RSK  je jediné komplexní krajské sesku-
pení partnerů pro komunikaci a imple-
mentaci regionální politiky státu, která je 

vymezena ve Strategii regionálního roz-
voje ČR. RSK vytváří prostředí pro zapo-
jení partnerů do regionální politiky ČR. 

RSK najdeme ve všech krajích kromě Hl. 
města Prahy a jejich cílem je podpora 
absorpční kapacity regionů a koordi-
nace územní dimenze (zacílení finanč-
ních prostředků a nástrojů dle skutečných 
potřeb regionu).

Po podzimních krajských volbách došlo k 
aktualizaci členské základny RSK KHK, 
kdy Královéhradecký kraj nominoval ze 
svých řad nové zástupce, kteří budou 
zastupovat krajskou samosprávu v této 
platformě, která bude mít již 20 členů i s 
dalšími územními partnery z řad zástupců 
obcí a měst, podnikatelské a neziskové 
sféry, akademického sektoru či zájmo-
vých sdružení. 

RSK KHK po několika úspěšných letech svého fungování stojí 
na prahu nového programového období 2021–2027 a čekají 
ji další nové výzvy. 

RSK KHK v současné době připravuje pro období 2021+ nový 
intervenční nástroj tzv. Regionální akční plán (RAP), který je 
určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU. RAP 
bude řešit vybraná plošná témata, v rámci nichž budou stanoveny 
alokace na úrovni území kraje.

RSK KHK také připravuje v roce 2021 již 7. ročník konference 

„Příležitosti pro region“ v Hradci Králové. Pro partnery z regi-
onu se plánují ale i další akce, jako jsou již tradiční regionální 
workshopy či tematické semináře. Snad to bezpečnostní situace 
umožní.

Pro rychlejší orientaci v problematice RSK a pro informovanost 
zainteresovaných partnerů bude na jaře 2021 otevřen vzdělávací 
modul RSK formou e-learningu, který je součástí nově otevíra-
né Akademie Chytrého regionu www.chytryregion.cz/akademie. 

Pro nové období 2021+ byly aktualizo-
vány webové stránky RSK KHK www.
rskkhk.cz do zcela nového hávu, který je 
součástí regionálního portálu Chytrý regi-
on, a který slouží jako významný komuni-
kační kanál s partnery v území.

Sekretariát RSK KHK zajišťuje regionál-
ní rozvojová agentura Centrum investic, 
rozvoje a inovací, která je příspěvkovou 
organizací KHK a zajišťuje chod RSK 
po koordinační a administrativní stránce 
včetně veškerých odborných aktivit.

Kontakt: CIRI/sekretariát RSK, 
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, 
rsk@cirihk.cz, 775 553 933

Kde nás můžete sledovat a kontaktovat

Vzhůru do nového programového období 2021+

Platforma RSK úspěšně funguje již sedmým rokem

https://www.chytryregion.cz/rskkhk
http://www.chytryregion.cz/akademie
https://www.chytryregion.cz/rskkhk
https://www.chytryregion.cz/rskkhk
mailto:rsk@cirihk.cz
https://www.chytryregion.cz/rsk
https://www.chytryregion.cz/rap
https://www.chytryregion.cz/projekty-dotace
https://www.chytryregion.cz/akce-aktivity
https://www.chytryregion.cz/potreby-regionu
https://www.chytryregion.cz/integrovane-nastroje-akcni-plany
https://www.chytryregion.cz/rsk
http://www.chytryregion.cz
https://www.chytryregion.cz/rskkhk
mailto:rsk@cirihk.cz
https://www.chytryregion.cz/rsk
http://www.chytryregion.cz/akademie
https://www.chytryregion.cz/rsk

	Web 5: 
	Stranka 1: 

	Email 5: 
	Stranka 1: 

	Tlačítko 32: 
	Tlačítko 33: 
	Tlačítko 35: 


