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Regionální stálá konference

Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolné uskupení/platforma územních
partnerů v oblasti regionálního rozvoje, které je zastoupeno představiteli členských
institucí. RSK působí ve všech krajích. V Královéhradeckém kraji byla RSK založena
již v roce 2014, jako první v celé ČR.
Činnosti RSK KHK
• Sběr projektových záměrů v kraji
• Prioritizace potřeb území
pro zacílení dotací
• Analytické práce
a monitoring
čerpání

• Webový
portál RSK
• Pořádání seminářů
a publikační činnost
• Podpora a poradenství
regionálním subjektům

• Zasedání Regionální stálé
konference
• Jednání pracovních skupin RSK
• Spolupráce s nositeli
integrovaných
nástrojů

• Regionální
akční plán KHK
• Bariéry čerpání
dotací a bílá místa
• Zástupci regionu v Národní
stálé konferenci

Složení RSK KHK
zástupci Královéhradeckého kraje  zástupci
venkova (Sdružení místních samospráv ČR, Spolek
pro obnovu venkova, Krajská síť MAS)  zástupci
měst (Svaz měst a obcí ČR – malá a střední
města, Integrovaná územní investice)  zástupce
akademického sektoru (Univerzita Hradec Králové)
 zástupce RIS3 strategie  zástupce regionální
rozvojové agentury (Centrum investic, rozvoje
a inovací)  zástupce kraje za cestovní ruch  zástupce
nestátních neziskových organizací  zástupce Agentury
pro sociální začleňování  zástupce krajské hospodářské komory  zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR
 stálí hosté a hosté.


Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje komunikuje potřeby území a partnerů s národní úrovní.

Zapojit se můžete i Vy.
rsk@cirihk.cz | www.rskkhk.cz

Regionální akční plán kraje 2021+

Regionální akční plán (RAP) je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení
územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech. Územní dimenzi v rámci RAP si lze
představit jako zacílení podpory do území kraje.
RAP řeší vybraná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu klíčových územních partnerů a řídicích
orgánů operačních programů. V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území
kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče.

Další oblasti sledované v synergických
vazbách, zejména:
 Strategie ITI Hradecko-pardubické

aglomerace
 Strategie CLLD v Královéhradeckém

kraji
 Místní akční plány rozvoje vzdělávání

v kraji
 Regionální inovační strategie KHK

(RIS 3)
 Koordinovaný přístup k sociálnímu

vyloučení 2021+ (KPSV 2021+)

RAP by měl také přispět ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergii na území kraje – témata se nebudou
překrývat s tématy v ITI/CLLD. Jeho realizací by mělo dojít k zefektivnění čerpání fondů EU na území kraje, a to
především díky lepší připravenosti území a reálnému monitoringu absorpční kapacity.
Financování RAP z fondů EU bude zajištěno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Podpořeny budou pouze projekty, které budou uvedeny v regionálním akčním plánu, a který schvaluje regionální
stálá konference.
RAP Královéhradeckého kraje vychází z platných krajských strategických dokumentů pro dané oblasti, včetně
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027, a zároveň je v souladu s národními strategiemi, zejména
pak Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+.

Více informací na www.chytryregion.cz/rap
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