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environmentálního řízení a auditu

Návrh  programu
q Informace  o  Místních  akčních  plánech  rozvoje  vzdělávání  a  Krajských  
akčních  plánech  rozvoje  vzdělávání  

q Prezentace  výstupů  a  vyjednávání  dohod  týkající  se  přípravy  MAP  
(stanovení  území,  partnerství,  nositel  MAP)

q Příprava  Krajského  akčního  plánu  rozvoje  vzdělávání  MSK  a  nastavení  
vzájemné  spolupráce  v  rámci  přípravy  KAP  a  MAP

q Diskuse  a  různé
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Regionální  stálá  konference  MSK
§ v  každém  kraji
§ členové:  zástupci  kraje,  měst,  venkova,  nestátních  neziskových  organizací,  
akademického   sektoru,  krajské  sítě  MAS,…

§ RSK  MSK  – ustavena  v  listopadu  2014  (22  členů)

Role  Regionální  stálé  konference
§ koordinuje  přípravu  a  realizaci  územní  dimenze  (s  využitím  zejména  ESI  fondů)  
v územním  obvodu  kraje                  definování  společných  představ  a  priorit  pro  
rozvoj  regionu

§ zajišťuje  přípravu  a  schvaluje  Regionální  akční  plán                  tím  přispívá  k  
naplnění  cílů  Strategie  regionálního  rozvoje  ČR

§ dává  doporučení  k zacílení  výzev  v  rámci  programů  ESI  fondů

§ RSK  má  koordinační  roli  při  rozdělení  území  pro  tvorbu  MAP  a  určení  
žadatelů                    
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Role  Regionální  stálá  konference  v  rámci  přípravy  
MAP  
§ RSK  má  koordinační  roli  při  rozdělení  území  pro  tvorbu  MAP  a  určení  
žadatelů                    výstupem  bude  Usnesení  RSK

Návrh  postup  RSK  při  rozdělení

§ předpoklad  3.  zasedání  RSK  – 29.  10.  2015  

Termín Průběh	  koordinace	  RSK

srpen/září 2015 výzva	  MŠMT	  na	  tvorbu	  MAP

do	  9.	  října	  2015 podání	   informace	  o dohodě	  v	  území	  pro	  tvorbu	  MAP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(ze	  strany	  budoucího	  nositele	  projektu)

29.	  října 2015 3.	  zasedání	  RSK	  (možnost	   schválení území	  a	  nositelů	  pro	  
tvorbu	  MAP)

pozdější žádosti/dohody	   území	  pro	   tvorbu	  MAP	  a	  nositelů	  budou	   RSK	  schvalovány	  v	  
určitých	  intervalech	  dle	  připravenosti	  budoucích	   nositelů
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Role  Regionální  stálá  konference  v  rámci  přípravy  
MAP  
§ dohoda  o  přípravě  MAP  - území  pro  tvorbu  MAP  a  určení  nositele  (ORP,  MAS,  
dobrovolný  svaze  obcí)  ,  nastavení  partnerství   a  spolupráce

§ zaslání  informace  Sekretariátu   RSK  (odbor  regionálního  rozvoje  a  cestovního  
ruchu  KÚ  MSK)

§ možnost  předložení  prvních  dohod  z  území  ke  schválení  RSK  do  9.  října  
2015  

§ potvrzení/Usnesení  RSK  o  určení  území  a  žadatelů  pro  tvorbu  MAP                                
(3.  zasedání  RSK  29.  října  2015)  
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Informace  k  programovému  období  2014+
Webové  stránky  kraje:

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/rozvoj_kraje/index.html

Kontaktní  údaje  na  sekretariát  RSK

Denisa  Toráčová,  e-mail:  denisa.toracova@kr-moravskoslezsky.cz,  
tel: 595 622 550

Miriam  Šůstková,  e-mail:  miriam.sustkova@kr-moravskoslezsky.cz,  
tel: 595 622 543
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Informace  o  místních  akčních  plánech  rozvoje  
vzdělávání  a  krajských  akčních  plánech  rozvoje  
vzdělávání

Ferdinand  Hrdlička
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Prezentace  přípravy  dohod  z  území  týkající  se  
přípravy  MAP  (stanovení  území,  partnerství,  nositel  MAP)
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Příprava  Krajského  akčního  plánu  MSK  a  
nastavení  vzájemné  spolupráce  v  rámci  přípravy  
KAP  a  MAP
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Informace  o  přípravě  Regionálního  akčního  plánu  
Moravskoslezského   kraje


