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 ÚVOD 
 

Programové období 2014-2020 přineslo důraz na nový přístup realizace regionální politiky 

vyplývající z legislativy Evropské unie, tzv. územní dimenzi. 

Územní dimenzí se rozumí možnost koncentrace prostředků z programů Evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) ve specifických typech území, podporující 

konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) České republiky a zohledňující požadavek 

na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů 

ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Jinými slovy se jedná o možnost 

přizpůsobení politik potřebám jednotlivých regionů a koordinace intervencí (např. projektů či 

integrovaných plánů) v území tak, aby reagovaly na místní potřeby. 

Ve stejném období však v České republice došlo k centralizaci operačních programů, byly 

zrušeny Regionální operační programy a nahrazeny Integrovaným regionálním operačním 

programem. Ministerstvo pro místní rozvoj proto iniciovalo vznik Regionálních stálých konferencí 

(RSK). 

RSK je zřízena na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR, tzn. 

každý kraj má svoji RSK. Jedná se o dobrovolné uskupení partnerů v oblasti místního a regionálního 

rozvoje – RSK je složena z orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů 

zastupujících občanskou společnost. Je založena a řízena na principu partnerství a nemá právní 

subjektivitu. Předsedou RSK je hejtman. Chod RSK Pardubického kraje po administrativní, organizační 

a koordinační stránce zajišťuje sekretariát RSK (oddělení regionálního rozvoje, odbor rozvoje 

Krajského úřadu Pardubického kraje). 

RSK pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje. Plní roli komunikační, 

plánovací a koordinační, kdy pomocí souhrnného dokumentu – Regionálního akčního plánu, který 

schvaluje – definuje společnou představu o potřebách a skutečnosti směřování ESI fondů a národních 

zdrojů do území. Úkolem Regionálního akčního plánu tedy je provázat potřeby a rozvojové aktivity 

jednotlivých aktérů na území kraje s aktivitami financovatelnými z evropských, národních a dalších 

zdrojů. 

Klíčovou aktivitou RSK je proto mapování tzv. absorpční kapacity území. Absorpční kapacita 

vyjadřuje míru schopnosti území využít prostředky poskytované z fondů Evropské unie a odvíjí se od 

potřeb a požadavků jednotlivých subjektů a aktérů regionálního a místního rozvoje, tedy např. obcí, 

dobrovolných svazků obcí, místních akčních skupin, podnikatelů, neziskových organizací, organizací 

zřízených a založených krajem/obcí/státem, škol a školských zařízení apod.  

Pro účely mapování absorpční kapacity Pardubického kraje je využívána Databáze 

projektových záměrů (dále jen Databáze). 
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Na základě informací z Databáze je možné identifikovat priority a potřeby regionálních aktérů 

nejen pro efektivnější čerpání prostředků z evropských a národních zdrojů, ale i zmapovat tzv. „bílá 

místa“, která v současné době vyžadují více finančních zdrojů a nejsou pokryta dotačními možnostmi. 

Tyto informace jsou následně předávány na úroveň jednotlivých ministerstev, se kterými 

vyjednáváme podmínky s cílem efektivnějšího nastavení a zaměření dotačních titulů. Informace 

z Databáze jsou tak základním předpokladem pro uplatňování priorit na území Pardubického kraje 

a zajištění vhodných podmínek pro čerpání evropských i národních finančních prostředků pro 

žadatele. 
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DATABÁZE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 
 

Databázi Pardubického kraje naleznete na adrese: 

https://projekty.rozvoj-pk.cz/login.php 

 

Databáze je určena pro sběr a aktualizaci plánovaných projektových záměrů, které Vaše 

instituce chystá realizovat z evropských, národních či krajských finančních zdrojů.  

Databáze je otevřená všem realizátorům projektových záměrů, jak z veřejného, 

podnikatelského tak i neziskového sektoru. 

Práce s databází je velice jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Na následujících stránkách Vám 

nabízíme stručného průvodce. 

V případě, že potřebujete poradit s vyplněním projektového formuláře či máte jiný dotaz 

netechnického charakteru, neváhejte se prosím obrátit na Mgr. Martinu Vitkovou (tel. 466 026 336, 

e-mail martina.vitkova@pardubickykraj.cz), případně na Ing. Štěpánku Makarovou (tel. 466 026 307, 

e-mail stepanka.makarova@pardubickykraj.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz databáze je financován prostřednictvím projektu Regionální stálá konference Pardubického 

kraje II CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000110, který je spolufinancován z Fondu soudržnosti 

prostřednictvím „OPTP 2014-2020“. 

 

https://projekty.rozvoj-pk.cz/login.php
mailto:martina.vitkova@pardubickykraj.cz
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Přihlášení do Databáze 

Pro práci v Databázi je nutné, aby daná instituce měla svůj účet, tzv. subjekt (obec, škola, 

nezisková organizace atp.), ke kterému se přiřazují jednotlivé projektové záměry, u kterých je 

žadatelem. Tyto údaje vkládá a dál spravuje tzv. uživatel, tzn. konkrétní osoba zastupující danou 

instituci. Jeden subjekt může mít i několik uživatelů. Je také možné zřídit přístup osobě, která 

projektové záměry daného subjektu pouze uvidí, ale nebude je moci editovat (v tomto případě nás 

prosím kontaktujte). 

Pokud si nejste jistí, zda má Vaše instituce v Databázi již zřízený účet, kontaktujte nás prosím, 

ověření zabere malou chvilku a zabrání situacím, kdy se pro jednu instituci založí více subjektů. Pokud 

už má Vaše organizace v Databázi účet, přiřadíme Vás jako nového/dalšího uživatele. 

Pokud ještě nemáte vytvořený účet, registrujte se. 

1. Na stránce https://projekty.rozvoj-pk.cz/login.php klikněte na „registrujte se“ nebo na „založit 

nový účet“. 

 

 

 

https://projekty.rozvoj-pk.cz/reg.php
https://projekty.rozvoj-pk.cz/login.php
https://projekty.rozvoj-pk.cz/reg.php
https://projekty.rozvoj-pk.cz/reg.php
https://projekty.rozvoj-pk.cz/reg.php
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2. Po kliknutí na tlačítko na „registrujte se“ nebo na „založit nový účet“ se Vám zobrazí níže 

uvedená tabulka. 

V tomto okamžiku je potřeba zvolit kontaktní osobu, která bude do Databáze vkládat údaje 

o projektových záměrech Vaší instituce a aktualizovat již zadané údaje. Prostřednictvím zadaného 

e-mailu kontaktní osoby s Vámi také mohou komunikovat administrátoři, případně programátor 

Databáze (jestliže se jedná o technické problémy systému).  

Název zadavatele znamená organizaci, která je anebo bude žadatelem projektu, např. obec Miřetice, 

MAS Svitava, apod. 

V případě, že nemáte IČ, zadejte prosím do tohoto pole číslo 0.  

V okamžiku, kdy vyplníte všechna povinná pole, klikněte na „pokračovat“.  

 

KROK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://projekty.rozvoj-pk.cz/reg.php
https://projekty.rozvoj-pk.cz/reg.php
https://projekty.rozvoj-pk.cz/reg.php
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3. V následujícím kroku si zvolíte své přihlašovací údaje. 

KROK 2 

 

 

Pokud byste v budoucnu své přihlašovací údaje zapomněli, neváhejte nás prosím kontaktovat 

a my Vám přihlašovací údaje zašleme, případně použijte položku „Zapomněli jste svoje přístupové 

heslo?“ na přihlašovací stránce Databáze. 

 

Přihlášení registrovaného uživatele 

Přihlásit se můžete zadáním Vašeho uživatelského jména a hesla na úvodní stránce Databáze 

https://projekty.rozvoj-pk.cz/login.php 

 

Pokud jste své přihlašovací údaje zapomněli, neváhejte nás prosím kontaktovat a my Vám 

přihlašovací údaje zašleme, případně použijte položku „Zapomněli jste svoje přístupové heslo?“ na 

přihlašovací stránce Databáze. 

https://projekty.rozvoj-pk.cz/public.php?o=user&m=reset_password
https://projekty.rozvoj-pk.cz/public.php?o=user&m=reset_password
https://projekty.rozvoj-pk.cz/login.php
https://projekty.rozvoj-pk.cz/public.php?o=user&m=reset_password
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Práce s Databází  

Po přihlášení do Databáze Vás přivítá Hlavní obrazovka přihlášeného uživatele. 

 

 

 

 

 

 

Hlavní menu 

HLAVNÍ STRANA   přesměrování na úvodní stránku 

MOJE PROJEKTY   zde vkládáte a spravujete své projektové záměry 

HLAVIČKA ZADAVATELE   editace zadavatele 

PODNĚTY    kontaktní formulář pro mapování bariér/bílých míst 

MOJE ZPRÁVY    archivace Vašich odeslaných zpráv na sekretariát RSK 
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Editace uživatele 

 

V pravé horní části je uvedena položka Uživatel s Vaším jménem. Když na položku kliknete, 

zobrazí se Vám možnost Editace uživatele. Tento krok využijete například pokud si chcete zvolit nové 

heslo. 
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Vkládání nových projektových záměrů 

 

V záložce „Moje projekty“ je uveden přehledný seznam Vašich projektových záměrů. Vložení 

nového projektu se skládá z 5 kroků. Upozorňujeme, že všechna povinná pole musí být vyplněna, 

jinak systém projektový záměr neuloží. V tomto případě by se v horní části obrazovky Kroku 1 

zobrazila červeně chybová hláška, kde by bylo uvedeno, která povinná pole nejsou vyplněna, 

případně která jsou vyplněna v chybném formátu. 

 

KROK 1 – INFORMACE O PROJEKTU 

Název    povinné pole, název Vašeho projektového záměru 

Charakter   povinné pole, projekt investiční nebo neinvestiční povahy 

Zaměření   povinné pole, vyberete příslušnou kategorii (bydlení, IT apod.) 

Stručný popis povinné pole, např. na co je projekt zaměřen, jaké aktivity zahrnuje, 

přidaná hodnota projektu, stačí velmi stručně 

Cíl a přínosy povinné pole, cíle a přínosy, kterých chce projekt dosáhnout, stačí 

velmi stručně 

Výstupy povinné pole, stačí velmi stručně 

Stádium povinné pole, stanovení současného stavu projektu např. idea, 

projektový záměr, dokumentace na úrovni pro žádost, apod. 

Místo realizace povinné pole, při vyplňování názvu obce se Vám zobrazí nabídka, 

tlačítkem „přidat“ lze nastavit více míst realizace 
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 KROK 2 – ÚDAJE O ŽADATELI, KONZULTANTI 

Údaje o zadavateli povinné pole, údaje se automaticky vyplní na základě přihlášeného 

uživatele, je ale možná editace. Zadavatelem může být například 

MAS, která vkládá projekt za obec, anebo obec, která vkládá projekt 

za zřizovanou školu. 

Údaje o žadateli povinné pole, žadatelem je samotný realizátor projektu, tzn. 

příjemce dotace 

Právní forma povinné pole, uvedete, zda projekt bude realizovat obec, svazek obcí, 

organizace zřízené nebo založené obcí/krajem, 

u podnikatelů se může dále vyplnit i počet zaměstnanců 

Konzultanti nepovinné pole, Váš projektový záměr můžete zpřístupnit 

konzultantům, tj. místním akčním skupinám (MAS) 

a Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje, kteří s Vámi 

budou spolupracovat při správě a aktualizaci projektových záměrů 

nebo při hledání vhodných dotačních titulů. 

Konzultant projektu může projektový záměr editovat. Tyto změny 

jsou automaticky zasílány na kontaktní e-mail subjektu. 

 

KROK 3 – DOBA REALIZACE, PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY PROJEKTU 

Předpoklad zahájení povinné pole, měsíc a rok (předpokládaného) zahájení realizace 

projektu 

Předpoklad ukončení povinné pole, měsíc a rok (předpokládaného) ukončení realizace 

projektu 

Předpokládané náklady povinné pole, celkové náklady projektu (je možné uvést hrubý odhad) 

Finanční účast žadatele minimální spoluúčast a procenta - pole se automaticky vyplní, 

procenta lze editovat při vložení nového projektu 

Požadovaná částka dotace částka a procenta - pole se automaticky vyplní 
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KROK 4 – PŘEDPOKLÁDANÉ FINANCOVÁNÍ  

Financování z OP nepovinné pole, aby se Vám zobrazila nabídka vhodných operačních 

programů (OP) pro Váš projektový záměr, je nutné mít vyplněnou 

právní formu (KROK 2) a zaměření a charakter projektu (KROK 1). 

Následně se Vám zobrazí nabídka OP s členěním do prioritní osy 

a specifického cíle. 

Integrované nástroje nepovinné pole, předpokládaná možnost financování prostřednictvím 

integrovaných nástrojů, tj. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), 

Integrované územní investice (ITI) nebo zda se jedná o individuální 

projekt 

Doplňující údaje nepovinné pole, zde můžete uvést další sdělení týkající se 

projektového záměru 

KROK 5 – OBLAST ZAŘAZENÍ  

Oblast nepovinné pole, oblast zařazení slouží k bližší specifikaci Vašeho 

projektového záměru.  

 

 

Výběr vhodného dotačního titulu 

 

Pokud si nejste jistí, zda pro Váš projektový záměr existuje vhodný dotační titul, označte jako 

konzultanta projektu Regionální rozvojovou agenturu Pardubického kraje. Její zástupce Vás bude 

následně kontaktovat. 
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Editace uloženého projektového záměru 

 

V případě, že chcete aktualizovat údaje u uloženého projektového záměru, klikněte na ikonu 

zvýrazněnou níže.  

 

 

  zobrazí informace zadané k projektovému záměru ve formě pdf 

 zobrazí informace zadané k projektovému záměru ve formě excelovské tabulky 
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Podněty 

 

V záložce „Podněty“ je uveden kontaktní formulář, který slouží pro sběr informací 

o bariérách a bílých místech. 

 

Bariéra pokud Vám něco brání v podání žádosti do dané výzvy např. v dané výzvě je 

omezení, kvůli kterému není možné stát žadatelem 

Bílé místo pokud máte připraven projekt, ale jeho financování není možné 

z evropských nebo národních zdrojů, neboť neexistuje vhodný dotační titul 

 

Ve formuláři vyplníte oblast, které se podnět týká (místní komunikace, bydlení apod.), zvolíte 

typ podnětu (bariéra nebo bílé místo), uvedete text zprávy a můžete přiložit 

i doplňující přílohu. 
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WEBOVÉ STRÁNKY REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE 

PARDUBICKÉHO KRAJE 
 

Webové stránky Regionální stálé konference Pardubického kraje naleznete na adrese: 

https://www.rozvoj-pk.cz/ 

 

 

aktivity a činnosti sekretariátu RSK Pk, aktuální informace 

z oblasti regionálního rozvoje, informace o možnostech čerpání 

podpory evropských a národních zdrojů 

 

 

 

 

základní informace o RSK - jedná se dobrovolné uskupení 

partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, je složena 

z orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů 

a subjektů zastupujících občanskou společnost 

významné dokumenty RSK Pk – Regionální akční plán (RAP), 

výroční zprávy, statut, jednací řád apod. 

 

kompletní informace, zápisy a prezentace ze zasedání RSK Pk 

u zasedání, která se uskutečnila od roku 2018, 

je současně uvedeno krátké shrnutí včetně fotografií 

https://www.rozvoj-pk.cz/
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v Pardubickém kraji jsou ustanoveny tři pracovní skupiny: 

 pracovní skupina Vzdělávání 

 pracovní skupina Cestovní ruch 

 pracovní skupina Sociální oblast 

u každé pracovní skupiny jsou zápisy, prezentace a popř. další 

dokumenty z jednání, důležité odkazy 

 

informace k programovému období 2014-2020 s bližším 

členěním na programy přeshraniční spolupráce, národní 

operační programy, programy nadnárodní 

a meziregionální spolupráce 

rovněž nejsou opomenuty informace z programového období 

2007-2013 a 2004-2006 

 

 

kontaktní formulář slouží pro Vaše požadavky, nápady 

a náměty, připomínky a pro vše ostatní, co Vás zajímá: 

1. uvedete Vaši e-mailovou adresu 

2. napíšete svůj vzkaz 

3. zaškrtnete souhlas se zpracování osobních údajů 

4. v nejkratším možném termínu Vás budou kontaktovat 

pracovníci sekretariátu RSK Pk 
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KONTAKTY 
 

Mgr. Martina Vitková 

Odbor rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje 

tel. č.: 466 026 336  

e-mail: martina.vitkova@pardubickykraj.cz 

 

Ing. Štěpánka Makarová  

Odbor rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje 

tel. č.: 466 026 307  

e-mail: stepanka.makarova@pardubickykraj.cz 

 

Mgr. Miroslav Smejkal 

Odbor rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje 

Tel. č.: 466 026 306 

e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz 


