
Projektová fiše
Kód projektu: 15-12-KU-ORR-0460

Název projektu: Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje
Vysočina

Zkratka projektu: RSK Vysočina

Cíl projektu:

V programovém období 2014 – 2020 klade Evropské komise důraz na
aktivní uplatňování principů územní dimenze při čerpání prostředků z
evropských strukturálních a investičních fondů. Na jejich naplňování a
implementaci akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 –
2020 se podílí mimo jiné RSK, která byla ustavena v průběhu roku
2014 jako dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti
místního a regionálního rozvoje. Projekt si klade za cíl zajistit efektivní
fungování a plynulý chod RSK a jejích poradních orgánů (tzv.
tematických pracovních skupin) a podpořit organizační, personální,
provozní a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém
horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role,
které jí vyplývají ze Statutu.

Předpokládaný termín
začátku: 01.03.2016

Předpokládaný termín
ukončení realizace: 28.02.2018

Rozpočet projektu celkem: 1560000.00
Udržitelnost projektu: Ne
Udržitelnost projektu v
měsících:
V přípravné fázi kryto
rozpočtem kraje: Ano

Aktivity projektu
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Zabezpečení
chodu RSK

Klíčovou aktivitou projektu je zabezpečení chodu RSK a jí zřízených
tematických pracovních skupin, tj. zejména zajištění činnosti
sekretariátu RSK: - personální zajištění (3 pracovníci Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina po 0,5 úvazku) -
organizační zabezpečení jednotlivých zasedání RSK a pracovních skupin
(svolávání zasedání, distribuce programu a podkladů, zajištění místa
jednání a cateringu, zpracování zápisů a související dokumentace z
jednání) - příprava odborných podkladů pro zasedání RSK a pracovních
skupin - zajištění plnění usnesení RSK a pracovních skupin, realizace a
koordinace aktivit vyplývajících z přijatých usnesení - vedení a archivace
veškeré dokumentace související s činností RSK a pracovních skupin -
zajištění komunikace se členy RSK a pracovních skupin - zajištění
zveřejnění výstupů, které RSK určí k předání veřejnosti - vedení
aktuálního seznamu členů RSK, jejich náhradníků a členů pracovních
skupin Další aktivity: - sběr relevantních podkladů z území kraje (analýz,
studií, projektových záměrů aj.) k řešení aktuálních potřeb kraje -
zajištění projednání, evaluace, doplnění a aktualizace Regionálního
akčního plánu pro území Kraje Vysočina, vč. zajištění přenosu informací
na národní úroveň (NSK, MMR ČR) v souladu s metodikou MMR ČR -
podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v
regionu (realizace odborných seminářů, konferencí apod.) - zpracování,
vedení a průběžná aktualizace databáze projektových záměrů
obsažených v Regionálním akčním plánu

28.02.2018

Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Hlavní partner

Tým projektu
Osoba Role

Lenka Matoušková Projektový manager
Eva Leligdonová Technický manager
Miloš Molák Technický manager
Iveta Fryšová Příkazce operace projektu
Iveta Fryšová Objednatel projektu
Richard Šedivý Finanční manager
Hana Sošková Správce rozpočtu
Iveta Fryšová Koordinátor

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem Jiné EU 2014+ 1560000.00
Výdaj 1560000.00




