CO JE STRATEGIE
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
2021+

CO NOVÁ SRR 21+
PŘINESE?
Státní správě
vodítko pro realizaci řešení šitých na míru pro
různé typy území v rámci politik jednotlivých
ministerstev

Národní strategický
dokument

Reagující na regionální politiku EU

Určující cíle regionální politiky v horizontu
7-10 let

Kraji
definici základních směrů regionální politiky
ve střednědobém horizontu, z níž mohou
kraje vycházet

Obci
informaci, kde a jak pomůže obcím regionální
politika státu

Vytvářející podmínky pro rozvoj
měst a venkova

Vymezující státem podporované regiony

Navrhující opatření, která reagují
na potenciál a specifičnost regionů

Stanovující indikátory pro sledování vývoje
regionálních rozdílů

Hodnotící účinnost regionální politiky

Občanovi
informaci o krocích, které stát plánuje pro
zlepšení kvality života

Legislativní vazby:
Zákon o podpoře regionálního rozvoje
(Zákon č. 248/2000 Sb.)
Bližší informace:
www.mmr.cz
www.uzemnidimenze.cz
www.risy.cz
www.obcepro.cz

Každý region má své
potřeby a jedinečný
potenciál

JAKÉ BY MĚLY BÝT…
Strukturálně postižené
regiony

Metropolitní území
•

Globálně konkurenceschopné a atraktivní

•
•

S kvalitním dopravním spojením
na evropské metropole i české regiony

•

Efektivně využívající prostor ke svému
rozvoji

Aglomerace
•

Prosperující krajská centra

•

Dobře dopravně napojené na blízká 		
i vzdálená sídla

•

Adaptované na změnu klimatu

Hospodářsky stabilizovaná
regionální centra

•

S dobrou kvalitou života a zdravým
životním prostředím

•

Hospodářsky oživené a s dostatkem
kvalitních pracovních míst

•

Bez nevyužitých průmyslových ploch 		
a územích po těžbě

Hospodářsky a sociálně
ohrožená území
•

Vytvářející podmínky pro rozvoj inovativních
podniků

•

Dopravně dostupná a vybavená základními
službami

•

S bohatým komunitním životem a obyvateli
s vazbou na území

CO VŠECHNA ÚZEMÍ
POTŘEBUJÍ…
Kvalitní plánování regionálního
rozvoje

•

Vytvářející podmínky pro rozvoj 		
ekonomiky

•

Koordinující strategické a územní plánování

•

Dopravně dostupná a kvalitně vybavená

•

Zohledňující územní dimenzi v rámci
sektorových politik

•

Pečující o prostředí obcí a udržitelný
rozvoj krajiny

•

Rozvíjející chytrá řešení ve veřejné správě

NÁVRH VYMEZENÍ ÚZEMÍ
PRO ÚČELY SRR 21+
V Česku najdeme prosperující regiony, které jsou
utvářeny metropolemi, aglomeracemi evropského významu, regionálními centry i venkovem.
Jsou tu ale také regiony negativně postižené
těžkým průmyslem a těžbou i území, kterým
hrozí hospodářské nebo sociální problémy.

