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Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 

(RAP) 

  Vzniká na základě znalosti připravenosti projektových záměrů v kraji 

 Nástroj naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, 

 Nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na využití ESIF v regionech 

vznikající na partnerském principu 

 Zpracováním RAP pověřeny kraje, metodika připravována MMR 

 RAP projednává a schvaluje Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

(22 členů) 

 RAP odesílán na MMR (první verze – prosinec 2014, aktuální verze – květen 2015) 

 Základní položka RAP – aktivita, sdružující obdobný typ projektů 



Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 

 

Pro každou aktivitu RAP je identifikována: 

 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 

 Vazba na koncepční dokumenty kraje 

 Zdroje financování (ESIF fondy / mimo ESIF fondy) 

 Indikátory 

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

 Využívání integrovaných nástrojů ITI a CLLD 

 

 



Spolupráce při přípravě RAP JMK 

  Karty připravenosti projektu 

 Oslovení obcí, MAS, DSO, NNO, HK prostřednictvím iniciačního emailu 

 Oslovení odborů KÚ JMK a zřizovaných PO (porada ředitelky a iniciační dopis) 

 Oslovení obcí prostřednictvím pracovních jednání po okresech 

 Jednání s mikroregiony, MAS, ÚP ČR – krajská pobočka v Brně, HK v JMK 

 Jednání v znevýhodněných území ORP(Bučovice, Kyjov, Veselí nad Moravou, Hodonín, 

Břeclav, Mikulov, Znojmo, Moravský Krumlov, Ivančice) – integrované plány rozvoje 

znevýhodněných území 

 Oslovení prostřednictvím internetu a tiskových zpráv 

 Porady s tajemníky pověřených obcí (54) 

 Oslovení zaměstnavatelů prostřednictvím HK 



Projekty v RAP Březen 2015: 1176 projektů 

 616 financovatelných z fondů EU (24,0 mld. Kč) 

 559 projektů zřejmě nefinancovatelných z fondů EU 

Financovatelné projekty: 

 IROP – 282 projektů, 9 769 mil. Kč 

 OP ŽP – 226 projektů, 4 102 mil. Kč 

 OP Z – 40 projektů, 442 mil. Kč 

 OP VVV – 32 projektů, 157 mil. Kč 

 PRV – 31 projektů, 378 mil. Kč 

 OP D – 4 projekty, 9 110 mil. Kč 

 OP PIK – 1 projekt, 10 mil. Kč 



Aktuální aktivity k RAP 

 Probíhá doplnění indikátorů výstupů k 

projektům / aktivitám 

 Možnost vyplňování projektových 

záměrů do RAP přes webový formulář 

na www.rskjmk.cz  

http://www.rskjmk.cz/


Schéma využití RAP 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

Ing. Ivo Minařík, MPA  
vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Jihomoravského kraje 


