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Sektretariát RSK
� K zajištění činnosti RSK je ustanoven sekretariát.
� Skládá se z 5 členů:
Ing. Alexandra Zdeňková - vedoucí sekretariátu
- Koordinace činností, zajištění činností pracovní skupiny Vzdělávání

Ing. Věra Strnadová - administrátor sekretariátu
- Komunikace se členy RSK

Mgr. Martina Pražáková - pracovnice sekretariátu
- Zajištění činností pracovních skupin Cestovní ruch a Infrastruktura

Bc. Lenka Vaňková - pracovnice sekretariátu
- Zajištění činností pracovních skupin Zaměstnanost a Ekonomický rozvoj

Ing. Josef Svoboda - zpracovatel Regionálního akčního plánu

Upřesnění role RSK
Role RSK je popsána ve Statutu.
V zásadě se jedná o roli :

1. Iniciační
2. Komunikační, informační, propagační
3. Plánovací a koordinační
4. Monitorovací a vyhodnocovací

RSK zřizuje pracovní skupiny . K 31.1.2016 jsou to PS
Zaměstnanost, Ekonomický rozvoj, Infrastruktura, Cestovní
ruch a Vzdělávání.
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1. Iniciační

1.1. Podpora absorpční kapacity v kraji směrem
k Operačním programům

Sekretariát - informuje o výzvách v daných OP, osobně i
na internetových stránkách RSK a iniciuje aktivity i
přípravu projektů.

Členové – obdrží pravidelně informace o výzvách, které
budou distribuovat min. subjektům, které v RSK
zastupují.

1. Iniciační

1.2. Iniciace specifických výzev s vazbou na územní
dimenzi

Sekretariát - provádí sladění priorit rozvojových dokumentů
na území ÚK od roku 2010 (dostupné rozvojové, oborové
regionální i lokální strategie, plány rozvoje atp…), jedná
se o analýzy, které budou argumentem pro obhájení
potřeby specifické výzvy.

Členové – průběžné seznamování s daty, možnost
připomínek, dotazů, podnětů. Další přenos na
organizace, které zastupují.

1. Iniciační

1.3 Průběžná aktualizace RAP

Sekretariát - průběžně vyhodnocuje a komunikuje se
všemi aktéry, upozorňuje na existenci RAP.

Členové – předávají informace o sběru dat na organizace,
které zastupují. Informují sekretariát o možných
projektech. Schvalují RAP.
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2. Komunikační, informační, propagační:
V rámci této role bude vytvořen nový web RSK s aplikací

pro RAP.

� Sekretariát - Komunikace se členy RSK, členy PS,
komunikace s různými aktéry, aktualizace dat na
webu, vyhodnocování RAP.

� Členové – spolupracují při přenosu informací směrem
na organizace, které zastupují.

3. Plánovací a koordinační:

3.1. Setkávání RSK a PS

3.2. Koordinace aktérů v rámci aktualizace RAP

Sekretariát i členové - návrh možných projektů se
synergickými efekty se zaměřením do více OP.
Spolupráce s aktéry v území.

4. Monitorovací a vyhodnocovací

4.1. Vyhodnocení data z MS2014+
MMR připravuje způsob, jak z databáze dokážeme získat
nezbytná data, díky níž RSK budou mít přehled o čerpání
finančních prostředků z jednotlivých programů.

4.2. Porovnání s RAP
4.3 Evaluační zprávy (každý rok)

Sekretariát - zajišťuje všechny uvedené činnosti

Členové – obdrží informace, schvalují EZ
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Práva a povinnosti členů RSK 
Vyplývají ze Statutu

Právo:

� zaslat připomínky k návrhu programu včetně návrhu 
nového bodu k projednání do RSK,

� požádat o zasedání RSK ( min.požadavek 1/3 členů),
� předkládat RSK návrhy a podílet se na jejím zasedání,
� zasílat připomínky k zápisům.
Povinnosti: 

� účastnit se zasedání RSK nebo vyslat svého náhradníka, 
� aktivně se podílet na práci RSK a plnit úkoly vyplývající 

z přijatých stanovisek.

Děkuji za pozornost
Ing. Alexandra Zdeňková

Kontakty a informace dosud naleznete zde: 
http://www.kr-ustecky.cz/regionalni-stala-

konference-usteckeho-kraje/ds-99727/p1=209641

Od 30.4.2016 budou již nové webové stránky.


