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1. Regionální akční plány (RAP) 

1.1 Příprava RAP 

Hlavní důvody realizace RAP v období 2021+ jsou následující. RAP je nástrojem pro naplňování 
územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a podílí se na naplňování intervencí EU 
s územní dimenzí. RAP přispěje ke koordinaci dalších nástrojů (např. ITI, CLLD, KPSV, RIS) a jejich 
synergii na území kraje. RAP a platforma RSK deklarují reálné partnerství a zapojení územních partnerů 
do realizace regionální politiky. Realizací RAP dojde k zefektivnění čerpání fondů EU pro rozvoj území 
kraje.   

 

Výhody RAP pro: 

• územní partnery = získání shody v území, participace na definování priorit, rovnoměrná 
distribuce témat/podporovaných aktivit mezi kraji  

• EK = nástroj pro vyvážený rozvoj území, evropská regionální politika stojí na partnerství v území 
a zapojení partnerů, včetně partnerů územních.  Navázání partnerství je požadováno i 
návrhem tzv. obecného nařízení1  

• IROP /NKÚ apod. = nástroj na minimalizaci zmařených nákladů na přípravu projektových 
žádostí, sladění nabídky alokace s poptávkou, ale i s tím souvisejících kapacit hodnotitelů na 
ZS apod.) + iniciace projektů, kde naopak absorpční kapacita není 

 

RAP se podílí na naplňování intervencí EU s územní dimenzí 

Viz dokument „Územní dimenze v operačních programech 2021+“ z toho plynoucí témata s územní 
dimenzí. 

RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů SRR 21+  

RAP (jeho vybrané aktivity) se budou podílet na naplňování územních cílů SRR 21+ . MMR-ORP po 
dohodě s ŘO IROP  bude monitorovat, jak se aktivity RAP podílí na naplňování územních cílů SRR.  

RAP přispěje ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergii na území kraje  

Témata se nebudou překrývat s tématy v ITI/CLLD, v RAP budou řešena jiná témata než v ITI a CLLD.  

• ITI: Schválený (aktualizovaný) RAP je ze strany sekretariátu RSK neprodleně poskytnut pro 
informaci nositeli ITI. RSK sleduje strategii ITI na území kraje, to znamená, jak strategie ITI 
naplňuje cíle SRR a zda či jak synergicky působí v aktivitách zahrnutých v RAP.  

• CLLD: Schválený (aktualizovaný) RAP je ze strany sekretariátu RSK neprodleně poskytnut pro 
informaci krajské síti NS MAS. RSK sleduje strategie CLLD na území kraje, tzn. jak CLLD 
přispívají k plnění cílů SRR a zda či jak synergicky působí v aktivitách zahrnutých v RAP   

  

RAP a platforma RSK deklarují reálné partnerství a zapojení územních partnerů do realizace 
regionální politiky EU 

 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních 
pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a 
víza 
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• posílení role RSK a posílení role územních partnerů: Provázáním RAPu s činností RSK 
daného kraje umožňují RAPy deklarovat skutečné partnerství a dohodu v regionu nad 
systémovým řešením daného tématu v regionu. 

• RAP bude projednáván a schvalován v partnerství RSK pro území kraje (případně 
zastupitelstvem hlavního města Prahy pro aktivitu Střední školství na území hlavního města 
Prahy).  

• Na platformě RSK mohou být diskutovány projekty RAP. 

 

Naplňováním/realizací RAP dojde k zefektivnění čerpání fondů EU  

• Lepší připravenost území a reálný monitoring absorpční kapacity: Lze zabránit výrazným 
finančním převisům v tématech, kde absorpční kapacita a potřeby v území výrazně překračují 
alokace operačního programu. Na druhou stranu může RSK iniciovat projekty v oblastech, 
kde je jich nedostatek. 

• RAP umožní připravit časově náročné významné projekty s regionálními i nadregionálními 
dopady.  

 
Témata/Aktivity RAP  

RAP řeší pouze vybrané tematické oblasti, a to takové, v nichž je kraj vhodnou územní jednotkou pro 
řešení daných témat:  

a)  Střední školství (střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, poradny a speciální školy) 

b)  Silnice II. třídy 

c)  Deinstitucionalizace sociálních služeb – investiční část 

d)  Zdravotnická záchranná služba 

 

Další oblasti jsou sledovány pouze v synergických vazbách na témata výše uvedená, nejsou 
součástí schvalované povinné struktury RAP.  

 

Monitorování synergických vazeb RAP s: 

• Strategie ITI: 
- Strategie ITI budou představovány na RSK, včetně strategických projektů, tj. jak Strategie ITI 

synergicky působí v aktivitách zahrnutých v RAP, zda a jak naplňuje cíle SRR 21+.  
- RSK sleduje Strategii ITI (případně monitoruje projekty ITI z titulu naplňování role RSK) na 

území kraje, zda a jak Strategie ITI synergicky působí v aktivitách zahrnutých v RAP.   
- Část RAP: informace, jak jsou vzájemně propojené cíle Strategie ITI a strategické projekty ITI 

s aktivitami RAP (kde jsou logické vazby a povoleny v IROP IN, např. projekty středních škol), 
nepodléhá povinnosti procesu schvalování RAP.   

 

• Strategie CLLD: 
- Strategie CLLD budou představovány na RSK, zejména jak Strategie CLLD synergicky působí 

v aktivitách zahrnutých v RAP, zda a jak naplňuje cíle SRR 21+.   
- RSK sleduje strategie CLLD (případně monitoruje projekty CLLD z titulu naplňování role RSK) 

na území kraje, zda a jak CLLD synergicky působí v aktivitách zahrnutých v RAP.  
- Sekretariáty RSK připravují souhrnné přehledy CLLD na území kraje.  
- Část RAP: přehled, jak CLLD synergicky působí v aktivitách zahrnutých v RAP (kde jsou logické 

vazby, bude upřesněno, nepodléhá povinnosti procesu schvalování RAP) 
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• Místní akční plány vzdělávání:  
- RSK monitoruje, jak MAPy přispívají k naplňování SRR 21+ a synergií s KAP.  
- Sekretariáty RSK připravují souhrnné přehledy MAPů a projektů MAP na území kraje  

- Část RAP: přehled MAPů a projektů MAP, nepodléhá povinnosti procesu schvalování RAP.  
 

• Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+)  
- Implementace KPSV 2021+ se řídí Metodikou koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 

2021+ 
- RSK iniciuje území z důvodu jeho lepší připravenosti a ve spolupráci s ASZ přispívá v případě 

potřeby k monitoringu absorpční kapacity KPSV 2021+. 
- RSK projednává či mu bude představena strategie KPSV 2021+ na území kraje.  

 

• Regionální inovační strategie (RIS 3) 
- RSK sleduje synergii RIS3 a aktivit RAP.  
- Krajská RIS 3 bude představena na platformě RSK. Budou sledovány vazby na další aktivity 

RAP: vzdělávání, případně aktivity v oblasti RAP (doprava, střední školství). 
- PS RSK schvaluje RIS 3. 
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1.2 Povinná struktura RAP 

1.2.1 Aktivity RAP 

Každá aktivita bude obsahovat níže uvedené povinné kapitoly:  

Aktivita RAP Střední školství (střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, poradny a speciální 
školy) 

Struktura bude zpracována dle metodických doporučení MŠMT 

Aktivita RAP musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 4.1 IROP, 
uvedenými v platném znění PD IROP 2021-2027. Týká se relevantních aktivit, u nichž je uvedeno 
specifické kritérium přijatelnosti – soulad projektu s Regionálním akčním plánem. 

A)  Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP 

Uvedení zpracovatele (sRSK), zpracovatelů KAP a subjektů, institucí, odborů KÚ, PS vzdělávání aj., se 
kterými zpracovatel spolupracoval.  

Způsob projednání a schválení v RSK (případně v zastupitelstvu hlavního města Prahy): Jakým 
způsobem bylo projednáno s partnery v území, jak bylo projednáno na pracovní skupině vzdělávání. 
Kdy bylo (na RSK, na pracovní skupině vzdělávání) projednáno, které instituce se projednání účastnily.  

Další relevantní informace: Není nutné vyplňovat, pokud nemá zpracovatel RAP žádné další informace, 
které chce v této části popsat.   

 

B) Věcná náplň aktivity RAP 

ANALÝZA POTŘEB A ABSORPČNÍ KAPACITA: 

Výtah z KAP. Jaké jsou potřeby území v rámci infrastrukturních projektů SŠ (včetně potřeb v oblasti 
školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského 
zákona), potenciálně financovatelných z IROP, zdůvodnění, mapování absorpční kapacity území kraje 
pro projekty IROP (využití zdrojů dat KAP, RSK a případně mapování v rámci AP SRR) a reálné 
připravenosti projektů. Způsob prioritizace potřeb, tj. na základě čeho budou projekty zařazovány na 
seznam.   

CÍLOVÝ STAV: 

Popis cílového stavu 2027 (n+3), tj. co by se mělo být zrealizováno na základě finančních prostředků, 
které bude mít území kraje k dispozici v rámci aktivity RAP. 

FINANČNÍ ALOKACE: 

Uvedeno maximální procento alokace v daném tématu dle dohodnutého analyticky podloženého klíče. 
Finanční alokace pro jednotlivé kraje bude uvedena ve výzvě IROP pro dané téma. V aktivitě IROP 
„Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského 
zákona a střediska výchovné péče“ ŘO IROP nebude vyhlašovat krajské alokace na výzvě IROP. RAP 
bude sloužit pro zacílení priorit dané aktivity. Alokace pro jednotlivé kraje budou definovány klíčem 
rozdělení alokace, ale pro IROP to nebude v dané aktivitě závazné. Nebudou stanoveny krajské alokace 
na úrovni výzvy ŘO IROP. 

ZÁVAZEK RAP: 

ŘO IROP nestanoví povinné indikátory, ani cílovou hodnotu na kraj. Pro účely monitoringu jsou nicméně 
využity následující indikátory uvedené v programovém dokumentu IROP: 
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Indikátory v oblasti SŠ:  

• Indikátor výstupu: Kapacita učeben nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení 

• Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení 

BARIÉRY/RIZIKA: 

Tabulka s největšími bariérami / riziky. (např. rizika administrativní, … příprava, realizace projektů, 
absorpční kapacita, transparentnost výběru projektů, dodržení harmonogramu čerpání IROP …). 

 

C) Příloha: 

Infrastrukturní rámec projektů KAP, rozděleno na: 

(a) střední školství  

(b) speciální školství 

 

Aktivita RAP Silnice II. třídy  

Aktivita RAP musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 3.1 IROP, 
uvedenými v platném znění PD IROP 2021-2027. Týká se relevantních aktivit, u nichž je uvedeno 
specifické kritérium přijatelnosti – soulad projektu s Regionálním akčním plánem. 

A) Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP 

Zpracovatel RAP a zapojené subjekty: Uvedení zpracovatele (sRSK) a subjektů, institucí, odborů 
(dopravy) KÚ aj., se kterými zpracovatel spolupracoval. 

Způsob projednání a schválení v RSK: Jakým způsobem bylo projednáno s partnery v území, případně 
informace, jak bylo projednáno na pracovní skupině pro dopravu, je-li v daném kraji sestavena. Kdy bylo 
(na RSK, na pracovní skupině) projednáno, které instituce se projednání účastnily.  

Další relevantní informace: Není nutné vyplňovat, pokud nemá zpracovatel RAP žádné další informace, 
které chce v této části popsat.  

 

B) Věcná náplň aktivity RAP 

ANALÝZA POTŘEB A ABSORPČNÍ KAPACITA: 

jaké jsou potřeby území v rámci infrastrukturních projektů silnic, potenciálně financovatelných z IROP, 
zdůvodnění, mapování absorpční kapacity mapování absorpční kapacity území kraje pro projekty IROP 
(využití zdrojů dat odborů dopravy KÚ, RSK a případně mapování v rámci AP SRR) a reálné 
připravenosti projektů. Způsob prioritizace potřeb, tj. na základě čeho budou projekty zařazovány na 
seznam.   

CÍLOVÝ STAV: 

Popis cílového stavu 2027 (n +3), tj. co by se mělo být zrealizováno na základě finančních prostředků, 
které bude mít území kraje k dispozici v rámci aktivity RAP doprava, informace nad rámec povinných 
indikátorů IROP. 

FINANČNÍ ALOKACE: 

Uvedeno maximální procento alokace v daném tématu dle dohodnutého analyticky podloženého klíče. 
Finanční alokace pro jednotlivé kraje bude uvedena ve výzvě IROP pro dané téma.  

ZÁVAZEK RAP: 

ŘO IROP nestanoví povinné indikátory, ani cílovou hodnotu na kraj. Pro účely monitoringu jsou nicméně 
využity následující indikátory uvedené v programovém dokumentu IROP: 
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• Indikátor výstupu: Délka podporovaných nových silnic – mimo TEN-T 

• Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T  

BARIÉRY/RIZIKA: 

Tabulka s největšími bariérami / riziky. (např. rizika administrativní, … příprava, realizace projektů, 
absorpční kapacita, transparentnost výběru projektů, dodržení harmonogramu čerpání IROP …). 

 

C) Příloha  

Seznamy projektů silnic  

 

Aktivita RAP Deinstitucionalizace sociálních služeb  

Aktivita RAP musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 4.2 IROP, 
uvedenými v platném znění PD IROP 2021-2027. Týká se relevantních aktivit, u nichž je uvedeno 
specifické kritérium přijatelnosti – soulad projektu s Regionálním akčním plánem. 

A)  Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP 

Zpracovatel RAP a zapojené subjekty: Uvedení zpracovatele (sekretariáty RSK) a subjektů, institucí, 
odborů (sociálních věcí) KÚ aj., se kterými zpracovatel spolupracoval. 

Způsob projednání a schválení v RSK: Jakým způsobem bylo projednáno s partnery v území (obce, 
místní akční skupiny, nositelé ITI, …), případně informace, jak bylo projednáno na pracovní skupině pro 
sociální služby, je-li v daném kraji sestavena.  Kdy bylo (na RSK, na pracovních skupinách) projednáno, 
které instituce se projednání účastnily.  

Další relevantní informace: Není nutné vyplňovat, pokud nemá zpracovatel RAP žádné další informace, 
které chce v této části popsat. 

 

B) Věcná náplň aktivity RAP 

ANALÝZA POTŘEB A ABSORPČNÍ KAPACITA 

Mapování absorpční kapacity území kraje pro projekty IROP (využití zdrojů dat odborů sociálních KÚ, 
RSK a případně mapování v rámci AP SRR) a reálné připravenosti projektů, jaké jsou potřeby území 
v rámci infrastrukturních projektů DI, potenciálně financovatelných z IROP, zdůvodnění. Způsob 
prioritizace potřeb, tj. na základě čeho budou projekty zařazovány na seznam.   

CÍLOVÝ STAV 

Popis cílového stavu 2027 (n+3), tj. co by se mělo být zrealizováno na základě finančních prostředků, 
které bude mít území kraje k dispozici v rámci aktivity RAP DI, informace nad rámec povinných 
indikátorů IROP. 

Zdroj: Absorpční kapacita, připravenost projektů, návrh seznamů projektů  

FINANČNÍ ALOKACE 

Uvedeno maximální procento alokace v daném tématu dle dohodnutého analyticky podloženého klíče. 
Finanční alokace pro jednotlivé kraje bude uvedena ve výzvě IROP pro dané téma.  

ZÁVAZEK RAP 

ŘO IROP nestanoví povinné indikátory, ani cílovou hodnotu na kraj. Pro účely monitoringu jsou nicméně 
využity následující indikátory uvedené v programovém dokumentu IROP: 

Indikátor výstupu: Kapacita nové nebo modernizované sociální infrastruktury  

BARIÉRY/RIZIKA 
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Tabulka s největšími bariérami / riziky. (např. rizika administrativní, … příprava, realizace projektů, 
absorpční kapacita, transparentnost výběru projektů, dodržení harmonogramu čerpání IROP …). 

 

C) Příloha 

Seznamy projektů DI  

 

Aktivita RAP Zdravotnická záchranná služba 

Aktivita RAP musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 2.3 IROP, 
uvedenými v platném znění PD IROP 2021-2027. Týká se relevantních aktivit, u nichž je uvedeno 
specifické kritérium přijatelnosti – souladu projektu s Regionálním akčním plánem. 

 

A) Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP 

Zpracovatel RAP a zapojené subjekty: Uvedení zpracovatele (sRSK) a subjektů, institucí, zdravotních 
odborů KÚ, KZS aj., se kterými zpracovatel spolupracoval.  

Způsob projednání a schválení v RSK: Jakým způsobem bylo projednáno s partnery v území, případně 
informace, jak bylo projednáno na pracovní skupině pro zdravotnictví, je-li v daném kraji sestavena.  

Kdy bylo (na RSK, na pracovní skupině) projednáno, které instituce se projednání účastnily.  

Další relevantní informace: Není nutné vyplňovat, pokud nemá zpracovatel RAP žádné další informace, 
které chce v této části popsat.   

 

B) Věcná náplň aktivity RAP 

ANALÝZA POTŘEB A ABSORPČNÍ KAPACITA 

Mapování absorpční kapacity území kraje pro projekty IROP (využití zdrojů dat zdravotního odboru KÚ, 
IZS, RSK a případně mapování v rámci AP SRR) a reálné připravenosti projektů jaké jsou potřeby území 
v rámci infrastrukturních projektů ZZS, potenciálně financovatelných z IROP, zdůvodnění. Způsob 
prioritizace potřeb, tj. na základě čeho budou projekty zařazovány na seznam.   

CÍLOVÝ STAV 

Popis cílového stavu 2027 (n+3), tj. co by se mělo být zrealizováno na základě finančních prostředků, 
které bude mít území kraje k dispozici v rámci aktivity RAP ZZS.  

FINANČNÍ ALOKACE 

Uvedeno maximální procento alokace v daném tématu dle dohodnutého analyticky podloženého klíče. 
Finanční alokace pro jednotlivé kraje bude uvedena ve výzvě IROP pro dané téma.  

ZÁVAZEK RAP 

ŘO IROP nestanoví povinné indikátory, ani cílovou hodnotu na kraj. Pro účely monitoringu jsou nicméně 
využity následující indikátory uvedené v programovém dokumentu IROP: 

• Indikátor výstupu: Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS 

• Indikátor výstupu: Nová či modernizovaná výcviková a vzdělávací střediska sloužící složkám IZS 

BARIÉRY/RIZIKA 

Tabulka s největšími bariérami / riziky. (např. rizika administrativní, … příprava, realizace projektů, 
absorpční kapacita, transparentnost výběru projektů, dodržení harmonogramu čerpání IROP …). 
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C) Příloha 

Seznamy projektů ZZS  

 

1.2.2 Synergické vazby a aktivity RAP 
• Strategie ITI 

Jak jsou vzájemně propojené Strategie ITI a aktivity RAP/projekty RAP.  

• CLLD 

Zda a jak CLLD synergicky působí v oblastech zahrnutých v RAP.  

• Základní školství 

Zejména způsob propojení intervencí v MAP a KAP 

• Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení  

Důvod: Lepší připravenost území, iniciace a reálný monitoring absorpční kapacity. 

• Inovace RIS 3 

Krajská RIS 3 bude představena na platformě RSK. Budou sledovány vazby na aktivity RAP: 
vzdělávání, případně aktivity RAP. 
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1.3 Hodnocení a schvalování RAP 
RAP pro čtyři aktivity (viz kapitola 9.1) bude obsahovat limity pro alokace navázané na čas (n+3) 
obdobně jako pro ITI a CLLD. S reálnou vymahatelností odnímání (redistribucí) nespotřebované obálky 
RAP. RAP se podílí na plnění indikátorů IROP (viz kapitola 9.2.1). 

Hodnoty indikátorů jsou orientační/nezávazné a budou využívány pouze pro potřeby Odboru regionální 
politiky MMR, a RSK, tj. pro účely monitoringu. IROP nebude hodnoty indikátorů uvedené na seznamu 
projektů v přílohách aktivit RAP při hodnocení projektů posuzovat.  

Bude stanoveno maximální procento alokace v daném tématu pro jednotlivé kraje dle dohodnutého 
analyticky podloženého klíče uvedeného v kapitole 9.5. Alokace aktivity RAP je rezervována ve výzvě 
IROP. IROP nastavuje výzvy (harmonogram a kritéria). IROP vyhlašuje výzvy dle harmonogramu, který 
umožňuje realizaci projektů naplňujících RAP dle v něm uvedených závazků vůči ŘO. Řídicí orgán při 
nastavování parametrů výzvy v MS2021+ určuje, zda se jedná o výzvu, která zohledňuje územní 
dimenzi. Výzvy, u nichž je požadován soulad s RAP, jsou považovány za výzvy naplňující územní 
dimenzi.   
 
Budou využity již (v současném programovém období) nastavené procesy administrace žádostí. 
Administrace a hodnocení projektů je zcela v kompetenci IROP. RAP bude bez vlivu na implementační 
systém. Proces tvorby a metodické postupy aktivity RAP v oblasti středního školství koordinuje MŠMT.   
 
Aktivita RAP musí být schválena RSK, včetně seznamu prioritních projektů RAP dané aktivity, před 
vyhlášením výzvy IROP v dané aktivitě. V aktivitě RAP Střední školství bude pro území hlavního města 
Prahy RAP schválen zastupitelstvem hlavního města Prahy. ŘO IROP informuje zpracovatele RAP o 
rozdělení krajských alokací v dané aktivitě před vyhlášením výzvy a zpracovatel RAP provede finální 
úpravy seznamu investičních priorit RAP v dané aktivitě. 

Seznam prioritních projektů RAP bude obsahovat informaci o celkových výdajích projektu (způsobilých 
i případných nezpůsobilých. Z této částky celkových výdajů bude vypočítán podíl EFRR dle míry 
spolufinancování daného kraje.  

Alokace projektu EFRR vypočtená dle celkových výdajů, uvedená v RAP, bude maximální možnou 
částkou EFRR (způsobilých výdajů) v žádosti o podporu v IROP. Částka celkových výdajů uvedená 
v RAP je orientační pro výpočet EFRR. 

Finální schválený seznam prioritních projektů RAP (před vyhlášením výzvy IROP) může obsahovat 
projekty maximálně 30 % nad stanovenou hranici krajské alokace (EFRR) v dané aktivitě a v dané výzvě 
IROP. RAP bude tedy obsahovat prioritní projekty max. do 130 % alokace (EFRR). 

 
RSK/zastupitelstvo hlavního města Prahy pro aktivitu Střední školství na území hlavního města 
Prahy schvaluje: 

• Dokument RAP – kapitoly A a B (viz kapitola 8.2) 
• Seznamy projektů dle aktivit RAP, seznamy projektů budou obsahovat projekty s uvedením odhadu 

výše celkových výdajů, způsobilých výdajů EFRR, naplňování indikátorů, harmonogramu realizace, 
stav připravenosti projektu k realizaci (např. projektová dokumentace, stavební povolení).     

• Seznam projektů bude obsahovat projekty ve výši stanovené alokace max. do 130 % alokace 
(EFRR) dle dojednaného klíče, dle kterého budou vyhlášeny výzvy IROP. Seznam projektů bude 
obsahovat i náhradní projekty v rozsahu max. 30 % alokace (EFRR). Pro hodnocení v IROP nebude 
pořadí na seznamu rozhodující. 
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1.4 Změna RAP 

Změna aktivit RAP, případně jeho příloh (seznamu projektů), může být prováděna libovolně dle 
potřeb území kraje do dne vyhlášení výzvy IROP na aktivitu RAP (výzvy na různé aktivity RAP 
mohou být vyhlašovány v odlišných termínech). Po vyhlášení výzvy IROP je aktualizace RAP 
umožněna (včetně seznamu prioritních projektů), jednou za 6 měsíců.  

Aktualizaci aktivity RAP v oblasti středního školství bude metodicky koordinovat a schvalovat MŠMT.     

Seznamy projektů v jednotlivých aktivitách RAP (tj. přílohy RAP) mohou být aktualizovány bez nutnosti 
aktualizace celého RAP pouze v případě, že nenastanou změny v dokumentu RAP, tj. aktualizace 
seznamu projektů nevyvolají změny nastavených harmonogramů čerpání, výše alokace v daném 
území, případně dalších. Po schválení se stávají aktualizovanou přílohou aktivity RAP.  

V rámci aktualizace seznamu projektů lze měnit položky (včetně alokace), případně přidávat nové 
projekty do výše alokace pro území kraje. Projekt předložený do výzvy IROP, který bude v procesu 
hodnocení, anebo úspěšně projde procesem hodnocení, nemůže být z aktualizovaného seznamu 
prioritních projektů RAP odstraněn. 

Aktualizovaný RAP, případně jeho aktualizované přílohy RAP (seznamy projektů) po schválení RSK 
(případně zastupitelstva hlavního města Prahy pro aktivitu Střední školství pro území hlavního města 
Prahy) jsou obratem předány MMR-ORP, které bez prodlení vyvěsí na webové stránky a informuje ŘO 
IROP o aktualizaci aktivity RAP, nebo přílohy aktivity RAP. Aktualizovaný RAP, případně jeho 
aktualizované přílohy RAP (seznamy projektů), vstupují v platnost pracovní den následující po schválení 
na jednání RSK. Bude-li seznam projektů aktualizován, musí být i nadále respektována alokace na 
aktivitu RAP pro dané území kraje.  

ŘO IROP posoudí soulad projektu se seznamem projektů uvedeným v přílohách aktivit RAP. Posuzován 
je rovněž soulad vybraných parametrů projektu s platnými aktivitami RAP, resp. přílohami RAP, 
popsáno dále v kapitole 9.5. 
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1.5 Realizace RAP 
Bude stanoveno maximální procento alokace v daném tématu pro jednotlivé kraje dle dohodnutého 
analyticky podloženého klíče. S výjimkou aktivity IROP „Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve 
školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče“ (viz kapitola 
8.2).  
 

Způsob projednání klíčů pro rozdělení alokace mezi kraje v tématech RAP: 

a) Návrh klíčů je výsledkem dohody územních partnerů ve spolupráci s ŘO IROP  

b) Návrhy klíčů budou schváleny  NSK a poté bude odpovídající alokace, vypočtená dle 
schváleného klíče,  uvedena ve výzvách ŘO IROP  

c) Představení na RSK 

 
Klíče pro rozdělení alokace mezi kraje v tématech RAP:  

• Střední školství: Žáci a studenti SŠ, konzervatoří a VOŠ celkem podle stavu k 30. 9. 2020, resp. 
k 31. 10. 2020 u VOŠ.  

• Silnice II. třídy: Průměr ze součtu délky silnic II. třídy v rámci prioritní sítě IROP II a celkové délky 
silnic II. třídy v krajích.  

• Zdravotnická záchranná služba: počet výjezdových stanic na území kraje NEBO obsluhovaný počet 
obyvatel (bude dořešeno) 

• Deinstitucionalizace sociálních služeb: Dle tabulky projektů projednané po dohodě s MPSV, MMR-
IROP a AKČR.  

• Alokace aktivit RAP je rezervována v rámci specifického cíle/výzvy IROP pro daný kraj a dané 
aktivity. 

• RSK / zastupitelstvo hlavního města Prahy pro aktivitu Střední školství na území hlavního 
města Prahy schvaluje seznamy projektů dle aktivit RAP, seznamy projektů budou 
obsahovat projekty s uvedením odhadu výše celkových výdajů, způsobilých výdajů EFRR, 
naplňování indikátorů, harmonogram realizace, stav připravenosti projektu k realizaci 
(např. projektová dokumentace, stavební povolení)    

• Seznam projektů bude obsahovat projekty ve výši stanovené alokace a zároveň i náhradní 
projekty v rozsahu, který bude domluvený s ŘO IROP.  

• Pořadí projektů v seznamu investičních priorit RAP není pro překládání projektů do IROP 
rozhodující, rozhodující je datum a čas předložení žádosti o podporu do výzvy IROP.   Tzn., že 
pokud RAP využije hranici alokace do 130 %, mohou být podpořeny i projekty ze seznamu 
prioritních projektů RAP v pásmu alokace 100 – 130 %, pokud se předloží dříve než ostatní 
projekty v pásmu alokace do 100 %.  

• Žádosti o podporu předložené nad stanovenou krajskou alokaci nebudou hodnoceny. Případně 
budou hodnoceny a zařazeny na seznam náhradních projektů, nebo budou hodnoceny a 
administrovány s ohledem na případné navýšení alokace výzvy.  

• Při případném navyšování alokace výzvy IROP již ŘO IROP nemusí reflektovat rozdělení 
krajských alokací a z navýšené alokace budou podpořeny projekty ze seznamu náhradních 
projektů či projekty po dohodnocení, a to dle času podání žádosti o podporu bez rozdílu krajské 
příslušnosti.  

• Při případném navyšování alokace výzvy IROP v průběhu příjmu žádostí o podporu o více jak 30 
%, bude umožněno zpracovatelům RAP rozšířit seznam prioritních projektů RAP nad původně 
stanovenou maximální hranici 130 % alokace (EFRR).   



Výtah z metodického pokynu pro tvorbu RAP (MMR ČR)  pracovní verze – červen 2021 

12 
 

• Pokud vyprší lhůta pro příjem žádostí o podporu a některý z krajů nenaplní svou přidělenou 
alokaci, nebo vzniknou úspory během realizace projektů, budou podpořeny projekty ze seznamu 
náhradních projektů či projekty po dohodnocení, a to dle času podání žádosti o podporu bez 
rozdílu krajské příslušnosti. 

 

Soulad projektu s RAP: 

• Žadatel se bude na RAP a na projekt uvedený v RAP odkazovat v příslušné kapitole Studie 
proveditelnosti. 

• Zaměření projektu musí být zachováno. 

• Částka EFRR uvedená u projektu v RAP je maximální možnou částkou EFRR v 
předložené žádosti o podporu. 

• Podrobně bude kritérium Soulad s RAP rozpracováno ve výzvě, potažmo v Kontrolním listě 
pro hodnocení žádosti o podporu. 

• Název předloženého projektu (žádosti o podporu) nemusí být totožný s názvem projektu v 
RAP. 

• V průběhu realizace projektu nelze navyšovat dotaci. 

• Celkové výdaje na projekt uvedené v RAP jsou orientační a pro hodnocení projektu nejsou 
závazné. 

• U středních škol je závazná Identifikace podpořeného zařízení (školy, školského zařízení). Není 
rozhodující, zda žádá škola či zřizovatel.  U středních škol jsou závazné křížky pro relevantní 
aktivity projektu (bez uvedeného křížku nelze aktivitu podpořit). 
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Postup realizace/implementace Střední školství:  

• Aktivita RAP v oblasti Střední školství (výtah z KAP) projednána na PS vzdělávání2.  
• RSK/zastupitelstvo hlavního města Prahy schválí aktivitu RAP (výtah z KAP) včetně 

infrastrukturního rámce škol (tj. seznamu Infrastrukturních projektů KAP).  
• ŘO IROP vyhlásí průběžnou výzvu, ve které budou uvedeny alokace pro jednotlivé kraje. Alokace 

pro kraje budou rezervovány 12 měsíců v objemu odpovídajícímu povinné alokaci n+3 pro daný 
rok, přičemž do 30 měsíců musí být tento objem prostředků v předložených žádostech o platbu. 
Vyhodnocování plnění limitů n+3 bude ŘO IROP posuzovat za všechny kraje v součtu 
dohromady. V případě, kdy nedojde k naplnění limitů pro splnění n+3, bude nenaplněnou část 
alokace odečítat těm krajům, které nenaplnění způsobily. 

o Výjimkou je oblast speciálního školství, v němž není ve výzvě IROP stanovena alokace 
na jednotlivé kraje.   

• Žadatel předkládá projekt do výzvy ŘO. 
• Projekt musí být na seznamu Infrastrukturních projektů KAP, resp. aktivity RAP. 

o Budou vytvořeny dva seznamy projektů 
 Pro oblast středního školství 
 Pro oblast speciálního školství 

• Projekt musí splňovat hodnotící kritéria IROP  

Postup realizace/implementace: Silnice II. třídy: 

• Aktivita RAP doprava, projednána a schválena včetně seznamu projektů na RSK. 
• ŘO IROP vyhlásí průběžnou výzvu, ve které budou uvedeny alokace pro jednotlivé kraje. Alokace 

pro kraje budou rezervovány 12 měsíců v objemu odpovídajícímu povinné alokaci n+3 pro daný 
rok, přičemž do 30 měsíců musí být tento objem prostředků v předložených žádostech o platbu. 
Vyhodnocování plnění limitů n+3 bude ŘO IROP posuzovat za všechny kraje v součtu 
dohromady. V případě, kdy nedojde k naplnění limitů pro splnění n+3, bude nenaplněnou část 
alokace odečítat těm krajům, které nenaplnění způsobily. 

• Žadatel předkládá projekt do výzvy ŘO IROP. 
• Projekt musí být v souladu s RAP = na seznamu projektů aktivity RAP: Silnice II. třídy.  
• Projekt musí splňovat hodnotící kritéria IROP. 
 

Postup realizace/implementace Zdravotnická záchranná služba  
• Aktivita RAP bude projednána a schválena na RSK, včetně seznamu projektů.  
• ŘO IROP vyhlásí průběžnou výzvu, ve které budou uvedeny alokace pro jednotlivé kraje. Alokace 

pro kraje budou rezervovány 12 měsíců v objemu odpovídajícímu povinné alokaci n+3 pro daný 
rok, přičemž do 30 měsíců musí být tento objem prostředků v předložených žádostech o platbu. 
Vyhodnocování plnění limitů n+3 bude ŘO IROP posuzovat za všechny kraje v součtu 
dohromady. V případě, kdy nedojde k naplnění limitů pro splnění n+3, bude nenaplněnou část 
alokace odečítat těm krajům, které nenaplnění způsobily. 

• Žadatel předkládá projekt do výzvy ŘO IROP. 
• Projekt zdravotnické záchranné služby musí být v souladu s RAP. 
• Projekt musí splňovat hodnotící kritéria IROP. 

Postup realizace/implementace Deinstitucionalizace sociálních služeb:  

• RAP aktivita Deinstitucionalizace soc. služeb projednána a schválena na RSK. 
• ŘO IROP vyhlásí průběžnou výzvu, ve které budou uvedeny alokace pro jednotlivé kraje. Alokace 

pro kraje budou rezervovány 12 měsíců v objemu odpovídajícímu povinné alokaci n+3 pro daný 
rok, přičemž do 30 měsíců musí být tento objem prostředků v předložených žádostech o platbu. 

 
2 PS Vzdělávání na území hl. m. Prahy bude ustavena pro území kraje hl. m. Praha v rámci Magistrátu hl. m. Praha (role RSK v 
KAP) a bude vykonávat všechny aktivity jako PS Vzdělávání v ostatních krajích, ve kterých byla ustavena RSK. 
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Vyhodnocování plnění limitů n+3 bude ŘO IROP posuzovat za všechny kraje v součtu 
dohromady. V případě, kdy nedojde k naplnění limitů pro splnění n+3, bude nenaplněnou část 
alokace odečítat těm krajům, které nenaplnění způsobily. 

• Žadatel předkládá projekt do výzvy ŘO IROP. 
• Projekt deinstitucionalizace sociálních služeb musí být v souladu s RAP.  
• Projekt musí splňovat hodnotící kritéria IROP.  

1.6 Monitorování a vyhodnocování RAP 

ŘO IROP průběžně monitoruje stav realizace projektů na seznamu projektů, stav čerpání alokace 
a naplňování stanovených harmonogramů a indikátorů.  ŘO IROP výše uvedené informace poskytuje 
čtvrtletně (k 31. 3., 30. 6, 30. 9. a 31. 12.) pro potřeby MMR-ORP a RSK. RSK zpracovávají v polovině 
programového období (tj. k 30. 6. 2024) Zprávy o naplňování RAP. Nebudou-li ke stanovenému datu 
plněny harmonogramy a indikátory stanovené ve schváleném RAP bude Zpráva o naplňování RAP 
obsahovat i opatření, která budou realizována za účelem plnění harmonogramů a indikátorů.  

 

1.7 Povinnost a role RSK ve vztahu RAP a k ostatním nástrojům 
podpory regionálního rozvoje 

 

Role RSK ve vztahu k RAP (blíže viz statut RSK): 

• RSK schvaluje jednotlivé aktivity RAP.   
• Pracovní skupiny RSK projednávají jednotlivé aktivity RAP.  
• Sekretariát RSK zajišťuje zpracování RAP.  

 

Role RSK ve vztahu k ostatním nástrojům podpory regionálního rozvoje (blíže viz statut RSK) 

• Iniciační a monitorovací role: RSK sledují (monitorují) absorpci a potřeby území v oblastech 
tematicky společných a synergicky působících s aktivitami RAP.  

 

Monitorování synergických vazeb RAP s následujícími dokumenty a postupy: 

• Strategie ITI 
• Strategie CLLD 
• Místní akční plány vzdělávání  
• Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+  
• Regionální inovační strategie (RIS 3) 
 

Role RSK ve vztahu k SRR 21+: 

• RSK koordinuje a monitoruje naplňování SRR21+ ve spolupráci s MMR-ORP (manažer SRR) 
a aktivuje, koordinuje území HSOÚ ve spolupráci s MMR-ORP, iniciuje přípravu projektů 
napomáhající HSOÚ (koordinátor HSOÚ).   

• Jedná se o kompetence, které jsou nově očekávány od zaměstnanců sekretariátů RSK.   
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