MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
věcná východiska pro tvorbu dokumentu

Ministerstvo pro místní rozvoj – kompetence
(dle kompetenčního zákona č. 2/1969, § 14 )

• Regionální politika
• Politika bydlení, rozvoje domovního

a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových

prostor

•
•
•
•
•

Územní plánování a stavební řád
Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Cestovní ruch
Pohřebnictví

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

Územní rozměr

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

Věcná východiska pro Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+
•
•
•
•
•
•
•

jednoznačné a konkrétní zadání
selektivní zaměření, konkrétní zaměření, cíle jasně definované
jednoznačně identifikovat klíčové problémy
propracovanější implementační struktura
nadále prosazovat principy územní dimenze
nutná koordinace mezi strategickým a územním plánování (SRR X PUR)
objektivně nastavit typologii území (nutné vycházet ze současného
stavu sídelní struktury)

Další východiska:
Potřeba kvalitních dostupných dat
•
•
•

Zachycení dynamiky regionálního rozvoje
časové řady
Primární zdroj zatím ČSÚ - SLDB (ale dlouhý
časový interval) a další jiné výstupy
Nutnost tato data doplnit zejména na nižší
řádovostní úrovni
Nutná spolupráce s aktéry na této úrovni např. kraje, RSK,
obce, lokální a regionální stakeholdeři

•

Nová data možno zobrazit na RISY.cz
přístupné i pro veřejnost

Co je SRR ČR 2021+

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

•
•

•
•

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

Vazba SRR ČR 2021+ k dokumentům

Tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Základní strategické směřování SRR ČR 2021+

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zajistit regionům podporu šitou na míru
Podpořit zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik
Rozvíjet strategické plánování na bází funkčních regionů
Posilovat spolupráci aktérů v území
Zlepšovat koordinaci strategického a územního plánování
Rozvíjet smart řešení
Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje

