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Východiska pro strategické řízení regionální politiky ČR
•

Regionální politika – role podle zák. 248/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

•

Strategie regionálního rozvoje – definice hlavních úkolů (cílů)
a principů (nástrojů) regionální politiky, identifikace hlavních rozvojových priorit typů
regionů a najít vhodné nástroje pro jejich realizaci

•

Úkol a role MMR v oblasti regionálního rozvoje
(provádět regionální politiku, prosazovat územní dimenzi, rozšiřovat povědomí o
nefinančních nástrojích rozvoje, metodická podpora regionům, městům a obcím)

•

Prosazování partnerského přístupu

Co chceme dělat jinak po roce 2020
Aspekty

Současné období

Po roce 2020

Definováno obecně a následně s omezenou
úlohou zainteresovaných místních a regionálních
subjektů

Územní rozměr vymezen přesněji a předem
SRR21+: strategická úroveň - od sektorových cílů
až po územní cíle se silnými prioritami

Integrované nástroje

Množství byrokratických a právních překážek,
které mohou omezit dopad

Racionální využívání integrovaných nástrojů na
skutečné potřeby území (zapojení zúčastněných
stran do programování)

Zjednodušení
pravidel

Různé požadavky z různých programů / fondů,
zapojení zprost. subjektů atd.

Jednotný soubor pravidel pro všechny ESI fondy a
zjednodušení kontrolních procedur

Vícezdrojové
financování

Zúčastněné strany mají omezené možnosti a mají
potíže při realizování skutečných integrovaných
projektů

Snížení administrativní zátěže a lepší možnosti
vícezdrojového financování integrovaných
projektů

Územní rozměr

Strategie regionálního rozvoje
České republiky 2021+

Co je SRR ČR 2021+
•
•
•
•

•

•

Národní strategický dokument
Určuje cíle české regionální
politiky v horizontu 7-10 let
Vytváří podmínky pro rozvoj
regionů, měst a venkova
Navrhuje opatření, které reagují
na potenciál a specifičnost
regionů
Stanovuje indikátory a hodnotí
účinnost regionální politiky
Reaguje na regionální politiku EU

Co nová SRR ČR 2021+ přinese?
Státní správě
vodítko pro realizaci řešení „šitých na míru“ pro
různé typy území v rámci resortních politik
Kraji
Definice základního střednědobého směřování
regionální politiky, z nichž mohou kraje vycházet
Obci
Informaci, kde a jak pomůže obcím směřování
regionální politiky státu
Občanovi
Informace o krocích, které stát plánuje pro
zlepšení kvality života

Vazba SRR ČR 21+ k dokumentům

Struktura návrhové části SRR
•
•
•

•
•

Vize (1)
Globální cíl (5)
Strategické cíle (6)
» Metropolitní území
» Aglomerace
» Regionální centra a jejich venkovské
zázemí
» Strukturálně postižené kraje
» Hospodářsky a sociálně ohrožená
území
» Veřejná správa
Specifické cíle (tematické cíle)
Typová opatření

Metropolitní území:
příklady navrhovaných typových opatření
• Rozvoj regionálního inovačního systému v metropolích
» Regionální inovační systémy v metropolích jsou fragmentované a uzamčené
» Cíleno na rozvinutý inovační ekosystém v metropolích charakterizovaný zvýšeným
transferem technologií a znalostí mezi jednotlivými aktéry

• Zkvalitnění napojení na evropské metropole
» Scházející dopravní infrastruktura umožňující kvalitní spojení s evropskými
metropolemi
» Zrychlit napojení metropolí a vybraných aglomerací na evropskou síť rychlých
železnic
» Cílem je dopravní infrastruktura zajišťující kvalitní spojení s evropskými centry
schopná odvádět tranzitní dopravu mimo sídla

Regionální centra a jejich venkovské zázemí:
příklady navrhovaných typových opatření
• Diverzifikace ekonomických činností v regionálních centrech a
jejich zázemí
» Cílená podpora rozvoje mikro, malých a středních podniků
» Stabilizace i rozvoj firem v regionálních centrech a jejich zázemí

• Udržitelná péče o krajinu a vodní zdroje
» Předcházení problémům s nedostatkem vody spojenými se změnou
klimatu a zrychleným povrchovým odtokem vody
» Zlepšení retenční schopnosti krajiny (lesy, zemědělská půda, vodní
toky, ...)

Strukturálně postižené kraje:
Příklady navrhovaných opatření
• Program zaměřený na regenerace specifických brownfieldů
ve městech a obcích
» Rozsáhlá území různého charakteru (průmyslové, dopravní, ...)
» Vytváření programů pro regeneraci specifických brownfieldů
» Vznik nových městských nebo hospodářských aktivit

• Specifická podpora výzkumu
» Rozvoj vědecko-výzkumných kapacit v regionech
» Podpora růstu inovační výkonnosti
» Dosažení aplikovatelných výstupů

Hospodářsky a sociálně ohrožená území:
příklady navrhovaných typových opatření

• Podpora drobného podnikání a malých a středních podniků
» Problém s dostupností pracovních míst a jejich strukturou
» Podpora drobného podnikání a malých a středních podniků
přispívajících k vytváření stabilní pracovních lokálních míst

• Zajištění základních veřejných služeb a občanské vybavenosti
» Nedostatečná nabídka základních služeb, vybavenosti a dostupnost
kvalitního internetového připojení u převážné části obcí na venkově

Veřejná správa v regionálním rozvoji:
příklady navrhovaných typových opatření
• Pozitivní motivace pro společné strategické plánování
» Obce nejsou motivovány pro společné strategické a územní
plánování
» Tvorba nástrojů pro motivování obcí ke společnému strategickému a
územnímu plánování a spolupráci mezi obcemi

• Přeshraniční spolupráce v oblasti veřejné správy
» Spolupráce mezi státními, komunálními a regionálními institucemi a
iniciativami v území
» Stabilizace a rozvoj zavedených struktur spolupráce a nových
kontaktů

Platforma pro uhelné regiony
v transformaci

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace
•

Zaměřen na 3 strukturálně postižené regiony
»

•

•

•

Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj

Cíle
»

Proměna struktury hospodářství

»

Rychlejší hospodářský růst

»

Zastavení zaostávání krajů

V současné době 2 schválené Akční plány s 92 opatřeními
»

Příprava 3. SAP – revize a sloučení opatření, vytvoření nových opatření

»

Bude předložen vládě k 31. květnu 2019

Tři kraje Restart jsou od roku 2018 součástí Platformy pro uhelné regiony v transformaci pod Evropskou
komisí
»

Pro ČR byl z úrovně EK vytvořen podpůrný tým, který v únoru 2019 navštívil Moravskoslezský kraj

7 tematických oblastí

PODNIKÁNÍ A INOVACE

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ
INVESTICE

VÝZKUM A VÝVOJ

LIDSKÉ ZDROJE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SOCIÁLNÍ STABILIZACE

INFRASTRUKTURA A
VEŘEJNÁ SPRÁVA

Význam zapojení do Uhelné platformy
• Systém finanční podpory transformace uhelných regionů
» Specifické prostředky přímo určené pro uhelné regiony

• Metodická a expertní pomoc, podpora implementace restrukturalizačních strategií
» Konzultace vybraných projektů v regionech, podpora při využití komunitárních fondů

• Informačně-analytická podpora regionům – např. sdílení best-practices v návaznosti
na typové příklady projektů
• Pomoc s aktivizací (občanské) společnosti v regionech při komunikaci
transformačních témat, asistence při budování kapacit regionů a regionálních
stakeholderů pro zvýšení absorpční kapacity
• Kapacita sdílení zkušeností z jiných zemí v problematických tématech, ale i možnost
tato témata řešit

