MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
s důrazem na rozvoj venkovských oblastí

Země živitelka, 24. srpna 2018, České Budějovice

Pohled MMR na venkov
» Venkov je nutné postupně přesně definovat a vymezit
» Český venkov je heterogenní
• venkov (tak, jak ho vymezíme) je nutné pro účely nastavení podpory / rozvojových nástrojů
kategorizovat, a to na základě specifických problémů a potřeb
» ČR má značně roztříštěnou sídelní strukturu – velký počet malých obcí – což má své výhody i úskalí
• změny v sídelní struktuře (vznik/zánik/růst/zmenšování sídel) je nutné vnímat z hlediska
pozitivních i negativních dopadů
» Asociace venkov–zemědělství má své limity – význam zemědělství na venkově, resp. jeho vliv
na rozvoj venkova, v posledních dekádách klesal
• podpora venkova by již neměla vycházet z obrazu venkova jako území determinovaného
zemědělskou činností
» Podpora venkova v ČR není zanedbatelná, nicméně je značně dezintegrovaná a nemá jasnou vizi
• Strategie regionálního rozvoje ČR 21+; Koncepce podpory venkova

AMSP ČR (23. 8.): Podnikatelská aktivita na venkově roste
» Venkovu dominují malé firmy; devět z deseti podnikatelů v malých obcích jsou OSVČ
» Počty podnikatelů ve vesnicích do 500 obyvatel stagnují, ale ve větších obcích se
podnikání začíná dařit
» Roste počet firem v potravinářství, začíná se stabilizovat sektor zemědělství
» Více jak 20 % ze všech firem na venkově jsou podnikatelé v oblasti obchodu
a drobných služeb, 15 % drobné průmyslové aktivity, po 10 % drží firmy z profesních
oborů, stavebnictví, ubytování a sociálních služeb. Podnikatelé v zemědělství jsou
na venkově zastoupeny z 5 %
» Absolventi tradičních oborů spojených s venkovem se nemusí obávat o práci –
nulová míra nezaměstnanosti: absolventi učňovských oborů rybářských a
zpracovatelů dřeva, absolventi oborů vinohradnictví a rybářství (s maturitou)
Zdroj: web AMSP ČR

Strategie regionálního rozvoje
České republiky 2021+

Partnerský přístup při tvorbě SRR

• komunikační strategie
• partnerský přístup
• expertní skupiny, kulaté
stoly
• otevřený proces

Kategorizace SO ORP na základě hustoty zalidnění a podílu
obyvatel žijících ve venkovských obcích, rok 2015

Kategorizace SO ORP na základě indexu změny počtu obyvatel
mezi roky 2010 a 2015

Kategorizace území pro účely analytického podkladu SRR ČR 21+

Struktura návrhové části SRR (1)
» Vize
» Globální cíl
» Strategické cíle
•
•
•
•
•

Silná metropolitní území
Aglomerace
Regionální centra a jejich zázemí
Strukturálně postižené kraje
Hospodářsky a sociálně ohrožená
území
• Veřejná správa

» Specifické cíle – tematické cíle
» Typová opatření

Struktura návrhové části SRR (2)
• Typová opatření vytvářena v této struktuře
»
»
»
»
»
»

Problém (vazba na analytiku/textaci specifického cíle)
Náplň
Cílový stav
Hlavní navržený nositel
Další potenciální nositelé
Cílová skupina

• Typová opatření jsou „nejnižší úrovní“ návrhové části
• V rámci akčních plánů budou vytvářena opatření a aktivity

Venkov v návrhové části SRR (1)
•
•

Venkovský prostor zohledněn ve všech strategických cílech
V silných metropolitních územích a aglomeracích je řešeno např.:
» koordinování nové zástavby v suburbiích,
» zajištění dostatečného rozsahu a kvality veřejných služeb
ve venkovském zázemí metropolí,
» zlepšení dopravního spojení mezi zázemím a jádrem metropole.

•

V regionálních centrech a jejich venkovském zázemí je řešeno např.:
» koordinování úsilí důležitých aktérů s vlivem na péči o krajinu,
» zlepšení znečištěného ovzduší v obcích způsobeného převážně
zastaralými lokálními topeništi na pevná paliva,
» podpora drobného podnikání, a to i ve vazbě na lokální produkty.
»

Podpora komunitního života a komunitního poskytování služeb a občanské vybavenosti

Venkov v návrhové části SRR (2)
•

Ve strukturálně postižených krajích je řešeno např.:
» V souhrnném akčním plánu navržena aktivita „Podpora rozvoje venkovských
oblastí ve strukturálně postižených krajích“.

•

V hospodářsky a sociálně ohrožených územích je řešeno např.:
» předcházení vzniku sociálních problémů ve venkovském prostoru,
» podporování diverzifikace zemědělských a nezemědělských aktivit na venkově,
» zajištění adekvátního dopravního spojení z odlehlých oblastí
do regionálních center,
» zlepšování dostupnosti integrovaného záchranného systému v odlehlých regionech.

Rámcový harmonogram
•

2. pol. 2018: příprava implementační části
» Stanovení indikátorové soustavy
» Rozdělení gescí za dílčí specifické cíle

•
•

4.Q 2018 – 1.Q 2019: připomínkování materiálu v MPŘ
do 2.Q 2019: předložení materiálu vládě

