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Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina (RAP) 

 Důvod vzniku: zrušení ROP, snaha o možnost ovlivnění výzev z úrovně regionu 

 

RAP = soubor tematických aktivit ve vazbě na SC OP 

 

RSK na základě RAP doporučení ŘO jak zacílit výzvy OP, sladění harmonogramu 

 

Zpracování dle manuálu RAP (MMR) 

 

Aktuální verze květen 2015;  pravidelné aktualizace; další srpen 2016 

 

Primární pozornost věnována aktivitám na 2015-2016 

 

Krajské RAP + aktivity centrálních orgánů → souhrnný akční plán (schvaluje Vláda 

ČR)  
 



Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina 

 
Pro aktivity RAP s vazbou na ESIF a ÚD je identifikována: 

 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 

 Vazba na SC OP 

 Vazba na koncepční dokumenty kraje (PRK) 

 Přiřazení výstupového indikátoru dle OP a odhad jeho naplňování 

 Finanční plán (období 2015–2016/2017–2020) 

 Využívání integrovaných nástrojů – zatím jen IPRÚ; podklady za CLLD 

budou doplněny později (nebude schvalovat RSK) 

Pro aktivity RAP s vazbou na ESIF mimo ÚD nyní jen vazby na 

koncepční dokumenty 

 



Sběr projektových záměrů (listopad 2014) → zmapování absorpční kapacity  

 

Osloveny: 

kraj (krajský úřad) + jeho příspěvkové organizace  

města a obce nad 500 obyv.  

Místní akční skupiny 

Koordinační uskupení NNO v kraji (KOUS),  

VŠ, AVČR 

SPOV, SMS, SMO 

KHK, Czechinvest,  

info na webu kraje 

 

Cíleně sbírány projekty s požadavkem na kofinancování z OP a na období 

2015-2016 (reálná možnost předložení do Výzvy OP) 

 

 

 



Projekty subjektů 

z Kraje Vysočina 

Sběr absorpční kapacity: 1181 projektů 

 862 financovatelných z fondů EU (16 mld. Kč) 

 319 projektů zřejmě nefinancovatelných z fondů EU 

 

Projekty financovatelné z OP: 

 IROP – 298 projektů, 7 436 mil. Kč 

 OP VVV – 130 projektů, 2 487 mil. Kč 

 OP Z – 52 projektů, 611 mil. Kč 

 OP ŽP – 360 projektů, 4 636 mil. Kč 

 OP D – 4 projekty, 72 mil. Kč 

 OP PIK – 18 projektů, 392 mil. Kč 



Pracovní skupiny RSK (poradní orgán RSK; experti za danou oblast) 

PS Vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, výzkum a vývoj, podnikání) 

- tvorba a koordinace KAP a MAP, rozparcelování území pro MAP 

- SMART Akcelerátor 

PS Životní prostředí 

- nastavení kotlíkových dotací 

PS Doprava (silnice II. a III. třídy, cyklodoprava, doprava ve městech) 

PS Zdravotnictví a sociální oblast 

PS Veřejná správa a IT 

PS Cestovní ruch 

- vazba na národní dotační tituly, koordinace projektových záměrů, marketingových aktivit 

 



Schéma využití RAP 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D. 
vedoucí odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina 


