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Přehled činnosti sekretariátu RSK ÚK za rok 2016  
 
 
Odborné zajištění chodu RSK 

Měsíc Popis 
Leden  konzultace projektové žádosti s poskytovatelem dotace v rámci přípravy a 

finalizace projektové žádosti na RSK Ústeckého kraje 
 účast na semináři – IROP, výzva č. 16 
 účast na konferenci Strategické plánování, kdy pořadatelem bylo MMR 
 mapování absorpční kapacity (ABKAP) – IROP, SC 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, dále 

identifikace bariér v předkládání projektů pro výzvy IROP ve SC 3.3 (územní 
plány, regulační plány, územní studie), 1.1 (silnice) a 2.1 (deinstitucionalizace 
soc.služeb), zpracování přehledu projektových záměrů  pro potřeby CRR u 
IROP SC 1.2, 3.1 a 2. 3 

 průběžná komunikace s MMR a ostatními krajskými sekretariáty RSK 
 komunikace se zpracovatelem RAP, kompletace dokumentů z OP, 

seznamování se s jednotlivými programy, aktuálními výzvami 
 MAS – šetření mezi MAS – stav SCLLD, standardizace, výzvy pro MAS, 

MAP 
Únor  účast na Fokusní skupině – HSR Most. Diskuze se zástupci měst a obcí, se 

zástupci z oblasti vzdělávání a inovací v rámci přípravy a zpracování  
Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a 
Moravskoslezského kraje  

 MAS – šetření mezi MAS – stav SCLLD, standardizace, výzvy pro MAS, 
MAP, možnosti financování 

 účast na semináři – IROP, výzva č. 18 
 účast na semináři k novele o zadávání VZ 
 účast zástupce RSK na setkání Svazu měst a obcí – informace o činnosti 

RSK a žádost o spolupráci  
 průběžná práce s OP a aktuálními výzvami 

Březen  setkání krajských sekretariátů RSK  
 kompletace aktuálních informací o bariérách bránících potencionálním 

žadatelům v předkládání výzev  
 schůzka se zástupci kraje a institucí zabývajících se tvorbou a realizací 

projektů za účelem koordinace činností v rámci mapování, projektových 
aktivit a aktivit navazujících na RIS  

 příprava poptávky na plnění veřejné zakázky „Čerpání dotačních prostředků 
z operačních programů za Ústecký kraj a ČR“ 

 vyhlášení poptávky na plnění veřejné zakázky „Čerpání dotačních prostředků 
z operačních programů za Ústecký kraj a ČR“ 

 účast na Radě pro rozvoj lidských zdrojů ÚK – představení činnosti RSK, 
žádost o spolupráci 

 vyhlášení poptávky na plnění veřejné zakázky „Rozbor ITI a SCLLD ve vazbě 
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na cíle a priority krajských strategií“  
 průběžná práce s OP a aktuálními výzvami 
 ustanovení administrátora a editora Databáze strategií 

Duben  setkání krajské sítě MAS – možnosti financování z rozpočtu kraje, 
komunikace s ORP 

 účast na semináři Strategie EU pro Podunají: Příležitost pro regionální 
partnery 

 účast na pracovní skupině Databáze strategií (PSDS), školení pro práci 
v systému, ukládání dokumentů 

 účast na semináři – Společné vzdělávání a OP VVV v Ústí nad Labem, 
informace z oblasti změny školského zákona, vyhlášení výzev na Šablony  

 v průběhu měsíce dubna probíhalo mapování ABKAP pro OPZ – oslovení 
regionálních partnerů přes členy pracovních skupin, přímé oslovení 

Květen  oslovování regionálních partnerů pro mapování ABKAP a aktualizaci 
Regionálního akčního plánu ÚK (RAP ÚK) – informace o nové aplikaci, 
zpracování ABKAP pro OPZ 

 vytvoření informačního letáku pro distribuci informací o RSK a nových 
webových stránkách v regionu prostřednictvím návštěv hejtmana kraje 
v regionech ÚK    

 konzultace veřejných zakázek s dodavateli, zpracování připomínek 
 ukončení veřejné zakázky „Čerpání dotačních prostředků z operačních 

programů za Ústecký kraj a ČR“ 
 ukončení veřejné zakázky „Rozbor ITI a SCLLD ve vazbě na cíle a priority 

krajských strategií“  
 kompletace aktuálního stavu MAP jednotlivých zpracovatelů v území dle 

zadání RSK Praha 
 příprava článku do krajských novin – informace o aktualizaci RAP, zadání 

informace na krajské stránky www.ustecky-kr.cz 
Červen  aktualizace RAP, práce s aplikací na RAP, uzavření vkládání projektových 

záměrů 
 komunikace s odborníky z KÚ ÚK – vkládání strategických dokumentů do 

databáze strategií 
Červenec  účast na setkání krajských sekretariátů RSK  

 mapování aktivit týkajících se potřeb Územního plánování a politiky bydlení 
dle požadavku MMR 

 zpracování pracovní verze aktualizace RAP, odeslání na MMR 
 průběžná komunikace s MMR a ostatními krajskými sekretariáty RSK. 

Srpen  mapování absorpční kapacity – sociální zemědělství, oslovení agrární 
komory, OHK, farmářů v ÚK, nabídka informací o sociálním zemědělství, 
komunikace s potenciálními žadateli 

 finalizace RAP 2016 – jeho finální podoba je umístěna na webu územní 
dimenze: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Dokumenty 

 účast na setkání krajských sekretariátů RSK  
 setkání sekretariátu s vedoucími pracovních skupin 
 opravy monitorovací zprávy 
 průběžná komunikace s MMR a ostatními krajskými sekretariáty RSK 

Září  zpracování přehledu krajských dotačních titulů v souvislosti s aktualizací 
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Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 
 komunikace s členy RSK a pracovních skupin – připomínkování pracovní 

verze Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

 setkání sekretariátů RSK  
 korespondenční hlasování – z důvodu zrušeného zasedání RSK z důvodu 

potvrzené nízké účasti proběhlo hlasování o schválení aktualizovaného RAP 
ÚK a dokumentů v rámci projektu KAP  

 průběžná komunikace s MMR a ostatními krajskými sekretariáty RSK 
Říjen  elektronické hlasování PS Cestovní ruch – nominace člena a jeho 

náhradníka do RSK ÚK 
 účast na NSK – komora CLLD a Regionální 
 pracovní skupina Databáze strategií – práce se systémem, novinky v něm 
 schůzka s pracovníkem, který generuje sestavy z MS2014+ - postup práce 

s daty, třídění dat 
 zpracování publicity projektu ve formě letáku pro konferenci Venkov 2016 
 účast na celostátním setkání Paktu zaměstnanosti 
 účast na krajském workshopu KS MAS ÚK – spolupráce v souvislosti s RAP 

a další v rámci RSK 
 setkání krajských sekretariátů RSK  
 10. Zasedání RSK ÚK  
 setkání s příjemci v OP TP – zkušenosti z předešlých ŽoP, doporučení pro 

tvorbu dalších zpráv (ZORP, ŽOP) 
 účast na konferenci Venkov 2016 – plenární zasedání, vybrané workshopy 
 připomínkování pracovní verze AP SRR – znění aktivit 
 konzultace a připomínkování dotazníku pro členy RSK – podklad pro 

zpracování výroční zprávy RSK 
 práce se sestavou z MS2014+ 
 oslovení obcí a rozeslání dotazníku vytvořeného ve spolupráci MMR a 

Agentury pro sociální začleňování – cílem je zmapování rozvojových potřeb 
území v sociální oblasti tzv. Bílá místa 

 spolupráce se zástupcem Úřadu zmocněnce vlády pro Ústecký kra j– 
poskytnutí podkladů z RAPu pro výběr vhodných projektových záměrů pro 
Strategii hospodářské restrukturalizace 

 průběžná komunikace s MMR a ostatními krajskými sekretariáty RSK 
Listopad  setkání krajských sekretariátů RSK 

 průběžné schůzky sekretariátu RSK se zástupcem Úřadu zmocněnce vlády 
pro Ústecký kraj a zpracovatelem RAP – spolupráce při tvorbě AP Strategie 
hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Karlovarského a 
Ústeckého kraje – práce s RAP, výběr vhodných projektových záměrů 

 účast na 2. jednání řídícího výboru ITI 
 seminář MMR – Národní dotační tituly na rok 2017, organizace a účast 

sekretariátu 
 setkání krajských sekretariátů RSK 
 setkání sekretariátu RSK  s vedoucími pracovních skupin a zástupci 

vzdělávací společnosti MEPCO 
 zasedání Pracovní skupiny Zaměstnanost 
 mapování absorpční kapacity pro OP ŽP 1.3 a  5.1. a OP D – SC 2.2 dle 
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Administrativní zajištění chodu RSK 
 

zadání ŘO 
 průběžná komunikace s MMR a ostatními krajskými sekretariáty RSK 

Prosinec  zasedání Pracovní skupiny Ekonomický rozvoj 
 mapování absorpční kapacity dle zadání ŘO: OP Z – IP 1.2. Rovnost žen a 

mužů, IP 1.3 Adaptabilita, PO4 Efektivní veřejná správa. OP D – SC 2.2 – 
vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční 
síti. IROP – SC 2.1 – Sociální bydlení, SC 3.2 – kyberbezpečnost a služby 
eGovernmentu, SC 3.3 – územní plány a regulační plány 

Měsíc Popis 
Leden  seznámení se činností RSK ÚK, s dokumenty z předchozího období 

 seznámení s pracovními skupinami, institucionální složení, členské složení  
 aktualizace a archivace předchozí administrativy, zpracování projektových 

formulářů, hlavičkových papírů 
 schůzka sekretariátu RSK ÚK s vedoucími pracovních skupin – nastavení 

formy spolupráce, aktualizace členů pracovních skupin, příprava zasedání 
RSK 

Únor  schůzka sekretariátu s vedoucími pracovních skupin – informace o stavu 
zpracování  Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Karlovarského a Moravskoslezského kraje, připomínky vedoucích prac. 
skupin k pracovní verzi dokumentu Vstupní analýza Strategie hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje 

 příprava zasedání RSK – technické a obsahové zajištění, příprava a 
zpracování podkladových materiálů, komunikace se členy RSK 

 komunikace se členy pracovních skupin – stanovení náhradníků pro 
případnou neúčast člena PS na zasedání 

 zasedání RSK – organizace a účast na zasedání, administrativa zasedání 
 

Březen  dokončení administrativní části zasedání RSK (zápis, zpracování připomínek, 
vyvěšení zápisu včetně příloh) - vše uloženo na www.rskuk.cz 

 komunikace s vedoucími PS – příprava zasedání pracovních skupin – 
technické a obsahové zajištění, příprava a zpracování podkladových 
materiálů. 

 komunikace se členy pracovních skupin – stanovení náhradníků pro 
případnou neúčast člena PS na zasedání. 

 účast na setkání sekretariátů RSK  
 účast na semináři pro žadatele v OPTP 2014 - 2020 
 zasedání pracovních skupin – Zaměstnanost, Ekonomický rozvoj, 

Infrastruktura, Cestovní ruch – organizace a účast na zasedání 
Duben  administrativní zpracování zasedání pracovních skupin (zápis, zpracování 

připomínek, vyvěšení zápisu včetně příloh) - vše uloženo na www.rskuk.cz 
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 účast na setkání sekretariátů RSK 
 schůzka sekretariátu RSK s vedoucími pracovních skupin-předání informací 

z probíhajících setkání sekretariátů jednotlivých RSK, informace o přípravě 
NSK 29.4. 

Květen  účast na 2 setkáních sekretariátů RSK  
 setkání sekretariátu RSK s vedoucími PS – informace ze setkání sekretariátů 

RSK všech krajů 
Červen  příprava korespondenčního hlasování RSK  

 setkání pracovních skupin – PS Vzdělávání, PS Zaměstnanost,  
PS Infrastruktura a PS Ekonomický rozvoj 

Červenec  zpracování 1. Zprávy o realizaci projektu (ZoR) 
 zapracování připomínek k 1. ZoR 

Srpen  příprava na setkání sekretariátů RSK v Liberci, příprava prezentace 
 příprava 9. zasedání RSK ÚK – technické a administrativní zajištění 
 účast na jednání OSMS a zástupců RSK - řešení konkrétních problémů 

s administrací projektových žádostí v systému MS2014+, generování dat 
 

Září  příprava technického a administrativního zajištění 9. Zasedání RSK ÚK – z 
důvodu nízké potvrzené účasti zrušeno (pozvánky, program, podklady 
k jednání, komunikace se členy RSK ÚK) 

 zajištění korespondenčního hlasování  členů RSK ÚK (oznámení, rozeslání 
hlasování, zpracování výsledků, zápis) 

 příprava na setkání sekretariátů RSK – podněty na program, kompletace 
podkladů pro jednání 

 příprava 10. Zasedání RSK ÚK 
Říjen  zajištění korespondenčního hlasování PS Cestovní ruch (oznámení, 

rozeslání hlasování, zpracování výsledků, zápis) 
 příprava technického a administrativního zajištění 10. zasedání RSK ÚK -  

příprava a zpracování pozvánky, programu, podkladových materiálů, 
prezentací, komunikace se členy RSK ÚK, zajištění prostor, občerstvení, 
publicity, následné zpracování zápisu, komunikace se členy RSK ÚK 

 sběr konkrétních problémů a chyb ze strany žadatelů z OP pracujících 
s MS2014+ - podklad pro další jednání s OSMS 

 příprava na setkání sekretariátů RSK – podněty na program, kompletace 
podkladů pro jednání 

 půběžná administrativa – cestovní výkazy, práce s elektronickou poštou 
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Listopad  technická a organizační pomoc při přípravě semináře MMR – Národní 
dotační tituly pro rok 2017 

 zpracování zadání vyplývající ze setkání sekretariátů RSK (vyplnění 
dotazníku Dobrá praxe) 

 práce s vygenerovanými sestavami z MS2014+ - třídění dat, výběr 
potřebných informací 

 ukončení administrativy k 10. zasedání RSK ÚK, vyvěšení zápisu na web 
 připomínkování dotazníku pro členy RSK, návrh na změny, elektronická a 

telefonická komunikace s ostatním krajskými sekretariáty 
 publicita projektu – zpracování článku do časopisu Pohledy AMB (výtisk 

12/2016) 
 příprava na setkání vedoucích pracovních skupin, (program, potřebná 

administrativa, elektronická a telefonická komunikace, následné zpracování 
zápisu 

 příprava zasedání Pracovní skupiny Zaměstnanost (technické a organizační 
zajištění, administrativa) 

 příprava zasedání Pracovní skupiny Ekonomický rozvoj  
Prosinec  administrativní zpracování zasedání PS Z  

 telefonická, elektronická komunikace se subjekty v kraji i mimo něj - 
mapování absorpční kapacity pro OP ŽP 1.3 a 5.1.  a OP D – SC 2.2 

 technické, organizační a administrativní zajištění zasedání PS Ekonomický 
rozvoj 

 zahájení zpracování Výroční zprávy RSK vč. přílohy 
 práce na zpracování 2. ZoR, kompletace podkladů 
 příprava 1. zasedání Řídící skupiny Strategie rozvoje ÚK 2027 
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Vytvoření a provoz webových stránek RSK 
 

 
 

Rok Popis 
2016  příprava a zpracování Poptávky na plnění veřejné zakázky „Vytvoření 

webového portálu – Regionální stálá konference Ústeckého kraje“ 
 vyhlášení poptávky na plnění veřejné zakázky „Vytvoření webového portálu – 

Regionální stálá konference Ústeckého kraje“, vyhodnocení poptávky a 
vystavení objednávky na dodavatele veřejné zakázky  

 schůzka s dodavatelem – konzultace podoby stránek a jejich funkčnosti 
 komunikace s dodavatelem zakázky – aktuální stav připravovaných webových 

stránek, konzultace a připomínkování jednotlivých částí stránek, nová 
aplikace pro tvorbu Regionálního akčního plánu 

 schůzka s dodavatelem, proškolení v práci s webovými stránkami  
 ukončení a předání zakázky  
 doplňování záložek dle potřeby sekretariátu a průběžné doplňování informací 
 konzultace a úprava aplikace RAP 
 průběžné doplňování informací na stránky 
 spuštění aplikace pro RAP – aktualizace RAP, spolupráce a konzultace 

s expertem IT – vkládání projektových záměrů do aplikace RAP, funkčnost 
aplikace 

 průběžná kontrola vkládání projektových záměrů do aplikace pro RAP 
 aktualizace dat na webových stránkách, práce s aplikací RAP – kompletace 

dat, komunikace s IT pracovníkem 
 vkládání souborů, aktualit dle potřeb RSK a zadání spolupracujících oddělení, 

komunikace s IT pracovníkem 
 průběžná práce s webem – komunikace s IT pracovníkem – rozšíření funkcí 

aplikace RAP, aktualizace dat a informací 


