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Úvodní slovo ministryně Kláry Dostálové
Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři,
dostává se Vám do rukou publikace, ve které naleznete vše,
co se týká nové Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+,
kterou pro vás připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj za
účasti všech významných aktérů – jednotlivých resortů,
územních partnerů, zástupců soukromého a neziskového
sektoru i akademické obce. Strategie definuje různé typy
území na základě jejich potenciálu i specifických potřeb.
Snaží se tak nabídnout řešení pro podporu rozvoje odlišných
regionů České republiky, která budou takzvaně šitá na
míru. Jsem přesvědčena, že strategie bude na základě této
široké shody úspěšně naplňována a podaří se tak posílit
konkurenceschopnost metropolí, posilovat další rozvoj
aglomerací, upevňovat stabilizační funkci regionálních
center, zajistit zvýšení kvality života hospodářsky a sociálně
ohrožených území a ekonomicky nastartovat růst strukturálně
postižených regionů.
Strategie stanovuje podobu regionální politiky po roce
2020. Je jedním ze základních kamenů pro nastavení
čerpání finančních prostředků z evropských fondů, obsahuje
tematické zaměření národních dotačních titulů, ale
i diskuzi o dalších dlouhodobých nástrojích, které pomohou
vyrovnávat rozdíly mezi regiony a zároveň posilovat
konkurenceschopnost naší země. Je tedy dokumentem, v němž
stát otevřeně deklaruje své záměry na podporu regionů, které
budou následně konkretizovány a realizovány prostřednictvím
akčních plánů. S nimi pak mohou partneři v území pracovat
a promítat je do svých rozvojových záměrů. A já věřím, že
tomu tak skutečně bude.
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Strategie regionálního rozvoje po roce 2021
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s řadou partnerů
vytvořilo strategii regionálního rozvoje po roce 2021 jako
národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje.
Ambicí Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen
„SRR 21+“) je stanovit hlavní cíle regionálního rozvoje
v horizontu 7 let, resp. definovat v souladu se zákonem
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, hlavní cíle regionální politiky státu
v období let 2021–2027 s ohledem na podporu dynamického,
vyváženého a udržitelného rozvoje území.
Hlavním smyslem SRR 21+ je identifikovat tematické oblasti,
ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup
k rozvoji, a zároveň určit, jaké různé intervence by měly být
realizovány v odlišných územích, což povede k posílení územní
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konkurenceschopnosti, ke snižování regionálních rozdílů
a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území.
SRR 21+ se zaměřuje na témata, která je nutno řešit
intervencemi z národní úrovně, mají určitá územní specifika
nebo územní důsledky a lze u nich nalézt řešení daného
problému.
Dokument také slouží jako vodítko pro krajské samosprávy
při tvorbě strategií rozvoje územních obvodů krajů. Strategie
necílí na řešení všech problémů České republiky, ale zaměřuje
se pouze na oblasti, ve kterých je vhodné uplatňovat specifické
nástroje pro řešení potřeb území. Dokument svým zaměřením
vychází ze zastřešujícího národního rozvojového dokumentu
Strategický rámec ČR 2030. Strategie není nadřazena dalším
národním strategickým dokumentům, nicméně vstupuje do
nich při definování jejich územní dimenze.
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Význam SRR 21 +

1. Zajistit regionům podporu šitou na míru
2. Podpořit zohlednění územní dimenze
v rámci sektorových politik
3. Rozvíjet strategické plánování a řízení
na bázi funkčních regionů
4. Posilovat spolupráci aktérů v území
5. Zlepšovat koordinaci strategického
a územního plánování
6. Rozvíjet chytrá řešení
7. Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje
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Vize směřování České republiky podle SRR 21+
Regiony efektivně zhodnocují svůj rozvojový potenciál,
zvyšuje se jejich sociální stabilita, konkurenceschopnost má
trvalý, stabilně rostoucí trend a zlepšují se podmínky pro
kvalitní život všech obyvatel a prosperitu firem.
Jsou respektovány principy udržitelného rozvoje a limity
životního prostředí. Všechny regiony se nacházejí v ekonomickém smyslu i co do kvality života nad průměrem EU nebo
se mu přibližují a v přitažlivosti a konkurenceschopnosti jsou
na předních místech ve střední Evropě.
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Geografické vymezení cílů SRR 21+
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Geografické vymezení cílů SRR 21+
Metropolitní území představují Praha, Brno, Ostrava
a jejich zázemí včetně venkovského.
Aglomerace tvoří ostatní krajská města a jejich zázemí včetně
venkovského.
Regionální centra a jejich venkovské zázemí lze rozdělit na
dvě kategorie:
regionální centra vyššího řádu identifikovaná z národní
úrovně (zpravidla obce s více než 15 tisíci obyvateli
a spádovým územím s nejméně 30 tisíci obyvateli)
a regionální centra nižšího řádu identifikovaná z krajské
úrovně (zpravidla obce s nejméně 5 tisíci obyvateli
a spádovým územím se zhruba 10 tisíci obyvateli).
Tyto tři tzv. strategické cíle pokrývají celé území České
republiky. Současně se tyto cíle mohou částečně prolínat
i s dalšími dvěma cíli resp. některé cíle se mohou vzájemně
překrývat. Znamená to tedy, že některá území jsou součástí
více strategických cílů, přičemž každá obec je součástí alespoň
jednoho strategického cíle.
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Strukturálně postiženými kraji se označují kraje Ústecký,
Moravskoslezský a Karlovarský, jejichž rozvoj podporuje také
Strategický rámec hospodářské restrukturizace (RE:START).
Hospodářsky a sociálně ohrožená území jsou území vymezená
na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(dále jen “ORP“) na základě zvolených indikátorů (intenzita
bytové výstavby, hrubá míra celkového přírůstku, index stáří,
podíl nezaměstnaných osob, intenzita podnikatelské aktivity).
Vymezeny byly správní obvody, které vykazují nejhorší
výsledky v těchto indikátorech a žije v nich 25 % obyvatel České
republiky. Nad rámec takto vymezených správních obvodů
ORP jsou do kategorie hospodářsky a sociálně ohrožených
území zařazena i správní území obcí zasahujících do bývalých
vojenských újezdů.
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Metropolitní území
Metropolitní území v České republice se potýkají s výzvami
spojenými s jejich rychlým rozvojem a růstem, na který se
budou muset adaptovat. Vzrůstající počet obyvatel vede
k tlaku na dostupnost bydlení a kapacitu veřejných služeb,
města rostou na úkor zeleně a půdního fondu. Metropolitní
území doposud v porovnání se srovnatelnými metropolitními
oblastmi Evropy dostatečně nevyužívají potenciál pro
ekonomický a sociální rozvoj a spolupráci výzkumných
organizací a firem. Potenciálem metropolí je jejich ekonomická
síla a růst, významná je dominantní pozice v oblasti výzkumu
a vývoje a vysoká produktivita práce.

Jaká by měla být:
Globálně konkurenceschopná a atraktivní
S kvalitním dopravním spojením s evropskými
metropolemi i českými regiony
Efektivně využívající prostor ke svému rozvoji
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Co plánuje SRR 21+ pro metropole?
1.

Rozvíjet kapacity vědy a výzkumu a podporovat
příchod a setrvání talentů a špičkových vědeckých
pracovníků

2.

Rozvíjet regionální inovační systém

3.

Zlepšit postavení a význam firem v rámci
globálních sítí

4.

Lépe integrovat systém veřejné dopravy a rozvíjet
městskou mobilitu

5.

Zkvalitnit napojení na evropské metropole

6.

Zlepšit dostupnost sociálních a zdravotních
služeb, vzdělávání a služeb péče o děti

7.

Vytvořit podmínky pro dostupné bydlení
a zkvalitnit sídlištní celky

8.

Zlepšit integraci cizinců na lokální úrovni

9.

Napomáhat rozvoji a využití kulturního
a kreativního potenciálu

10. Zajistit koordinovaný prostorový rozvoj
11. Zlepšit mikroklimatické podmínky
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Aglomerace
Většina aglomerací vykazuje v porovnání s evropským
průměrem pomalejší růst. Tato území mají slabší vazby na
silné a rychle rostoucí metropolitní území nejen ve smyslu
dopravního napojení, ale i ve smyslu spolupráce v oblasti
vědy a výzkumu. Aglomerace musí řešit problémy spojené
s populačním růstem v jejich zázemí. V některých aglomeracích
narůstá sociální segregace. Potenciálem je rozvoj kvalitního
specializovaného výzkumu a cestovního ruchu, například
kongresové turistiky.

Jaké by měly být:
Prosperující krajská centra
Dobře dopravně napojené na blízká i vzdálená sídla
Adaptované na změnu klimatu
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Co plánuje SRR 21+ pro aglomerace?
1.

Účinněji využívat ekonomický potenciál
aglomerací a rozvíjet vědecko-výzkumné základny

2.

Zajistit kvalitní dopravní spojení a obslužnost
území pro osobní i nákladní dopravu

3.

Efektivněji řídit dopravu a přispět ke snížení jejích
negativních vlivů

4.

Zajistit dostatečný rozsah sociálních a zdravotních
služeb

5.

Zlepšit dostupnost vzdělávání, zajistit kvalitní
vzdělávací infrastrukturu a infrastrukturu služeb
péče o děti

6.

Zajistit dostatečnou kapacitu dostupných
a sociálních bytů pro ohrožené skupiny
obyvatelstva nebo osoby, které ztratily bydlení,
a to mimo segregované a vyloučené lokality

7.

Napomáhat rozvoji a využití potenciálu
aglomerací v oblasti kultury a cestovního ruchu

8.

Podporovat udržitelný prostorový rozvoj

9.

Zlepšit mikroklimatické podmínky
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Regionální centra a jejich venkovské
zázemí
Regionální centra plní v území stabilizační roli a měla by
plnit roli center daného mikroregionu. Často však mají
menší potenciál rozvoje vzhledem ke své poloze (mimo
hlavní rozvojové osy), nedostatku pracovních sil, nevhodné
kvalifikaci zaměstnanců, nevyhovující infrastruktuře
a nedostatku služeb.
V malých obcích v zázemí regionálních center je problematicky
vnímána především dostupnost a kvalita veřejných
i komerčních služeb a dopravní infrastruktury. Některá
regionální centra mají často značný potenciál cestovního
ruchu, který může hrát významnou roli při ekonomickém
rozvoji této kategorie sídel, potažmo celého mikroregionu.
Vzhledem k vysokému podílu zeleně na rozloze města mají
regionální centra potenciál poskytovat vysokou kvalitu
života.

Jaká by měla být:
Vytvářející podmínky pro rozvoj ekonomiky
Dopravně dostupná a kvalitně vybavená
Pečující o prostředí obcí a udržitelný rozvoj krajiny
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Co plánuje SRR 21+ pro regionální centra?
1.

Diverzifikovat ekonomické činnosti

2.

Zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, zástupců
veřejného sektoru a středních škol

3.

Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé
a střední podnikatele

4.

Revitalizovat brownfieldy

5.

Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu

6.

Rozvíjet udržitelný cestovní ruch

7.

Lépe koordinovat dopravu v regionu

8.

Zlepšovat stav komunikací a železnic

9.

Obnovitamodernizovatinfrastrukturuavybavenost
škol a školských zařízení v regionálních centrech
a jejich zázemí a zajistit služby péče o děti

10. Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými
lokalitami ve venkovském prostředí
11. Zajistit adekvátní dostupnost terénních sociálních
služeb a zlepšit dostupnost občanské vybavenosti
ve venkovském prostředí a vytvořit podmínky pro
rozvoj komunitního života
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12. Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu
regionálních center a jejich venkovského zázemí
13. Rozvíjet udržitelnou péči o krajinu a vodní zdroje,
revitalizovat a podporovat samovolné zadržování
vody v krajině tam, kde je to možné, a podporovat
budování malých vodních nádrží
14. Posílit koordinační roli obce při usměrňování
rozvoje krajiny
15. Zlepšit ovzduší ve venkovském zázemí regionálních
center
16. Posílit odpovědnost vlastníka půdy za kvalitu
prostředí
17. Využit moderních systémů hospodaření v krajině
a snížit negativní dopady intenzivního způsobu
hospodaření v území
18. Rozvíjet nové zdroje energie spočívající
v obnovitelných zdrojích a úložištích energie
19. Upravit přenosovou a distribuční soustavu
a umožnit tak připojení nových zdrojů obnovitelné
energie
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Strukturálně postižené kraje
Tři strukturálně postižené kraje se v minulosti orientovaly na
těžební, zpracovatelský a chemický průmysl a v současnosti
se vyznačují nízkou mírou ekonomického růstu a významně
zaostávají za nejvyspělejšími regiony České republiky. Přímou
součástí ekonomických problémů je nízká atraktivita pro
život obyvatel, menší nabídka perspektivních pracovních
příležitostí nejen pro mladé a kvalifikované odborníky a horší
podmínky a nízká atraktivita pro podnikání. Regiony mají
potenciál v rozvoji aktivit s vyšší přidanou hodnotou.

Jaké by měly být:
S dobrou kvalitou života a zdravým životním prostředím
Hospodářsky oživené a s dostatkem kvalitních pracovních
míst
Bez nevyužitých průmyslových ploch a území po těžbě

Konkrétní opatření, pomocí nichž jsou řešeny specifické
problémy těchto krajů, jsou specifikovány v souhrnných
akčních plánech Strategie hospodářské restrukturalizace
(program RE:START, www.restartregionu.cz).
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Hospodářsky a sociálně ohrožená území
Problémem ohrožených území jsou obecně horší životní
podmínky a méně rozvojových příležitostí či omezené
možnosti podílet se na rozvoji a růstu České republiky.
Jmenovat lze celkově slabý hospodářský výkon.
V určitých oblastech dochází ke zhoršení sociální struktury
(věkové, vzdělanostní), což platí zejména pro území bývalých
Sudet. Problémem je také sociální vyloučení, dostupnost
kvalitních veřejných služeb, občanská vybavenost.
V mnoha oblastech lze jako problém identifikovat
nedostupnost vysokorychlostního internetu, která může
negativně ovlivňovat rozvoj místních firem a snižovat
kvalitu života. Potenciálem je v některých oblastech
vyšší míra sounáležitosti obyvatel s územím a vysoký
potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Zemědělské
a lesní hospodaření zde má často zásadní vliv na stav krajiny,
jejích složek a ekosystémových funkcí.

Jaká by měla být:
Vytvářející podmínky pro rozvoj inovativních podniků
Dopravně dostupná a vybavená základními službami
S bohatým komunitním životem a obyvateli s vazbou
na území
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Co plánuje SRR 21+ pro hospodářsky
a sociálně ohrožená území?
1.

Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední
podniky

2.

Podporovat lokální zaměstnání v rámci veřejných
investic

3.

Usilovat o příchod vnějších investic

4.

Zajistit dobrou dopravní obslužnost

5.

Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými
lokalitami a předcházet jejich vzniku

6.

Rozvíjet komunitní život v obcích

7.

Zajistit občanskou vybavenost

8.

Omezit předčasné odchody ze vzdělávání
na základním a středním stupni vzdělávání
a podporovat žáky, kteří ze vzdělávání předčasně
odešli
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Kvalitní plánování regionálního rozvoje
Trendem posledních let je zvýšená snaha o integrované
plánování a řešení, a to v městském i venkovském prostoru.
Důraz byl v posledních letech kladen i na posílení spolupráce
mezi obcemi, a to především vzhledem k velkému množství
malých obcí. Nevyužitý je potenciál rozvoje metropolitních
oblastí. Ten je brzděn nedostatečnou koordinací rozvoje na
metropolitní úrovni, která se např. projevuje v nedostatečné
ochotě komunikovat a společně plánovat a koordinovat
aktivity, které mají přesah přes hranice města.
Města jako centra širšího zázemí často nemají dostatečnou
administrativní kapacitu pro zajišťování veřejných služeb
ve svém zázemí. Na úřadech ORP nejsou často dostatečné
personální kapacity k zajištění služeb pro celé širší zázemí.
To se týká zvláště menších center správních obvodů ORP.
Administrativní zátěž je překážkou existence/rozvoje
především živnostníků či mikropodniků a má potenciálně
největší dopady na venkově, tím spíše v hospodářsky a sociálně
ohroženém. V těchto územích je role malých podniků klíčová,
a to s ohledem na zaměstnanost i na zajištění základních
komerčních služeb.

Jaké by mělo být:
Koordinující strategické a územní plánování
Zohledňující územní dimenzi v rámci sektorových politik
Rozvíjející chytrá řešení ve veřejné správě
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Co plánuje SRR 21+ pro oblast veřejné správy?
1.

Vytvoření metodiky koordinace strategického
a územního plánování

2.

Pozitivně motivovat pro společné strategické
plánování

3.

Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné
správy

4.

Postihnout specifické potřeby veřejné správy
v metropolitních územích a aglomeracích

5.

Založit a rozvíjet regionální systém podpory
udržitelného rozvoje

6.

Zpřehlednit systém národních dotačních titulů

7.

Využívat nástroj posuzování územního dopadu
na úrovni politik i projektů

8.

Využívat chytrá řešení v urbánním i venkovském
prostoru

9.

Vytvořit centrální katalog a vyhledávač služeb
veřejné správy

10. Zlepšit plánování rozvoje území na základě
populačních prognóz
11. Monitorovat koncentraci sociálního vyloučení
na území České republiky jako předpoklad cílených
intervencí

21

Implementace SRR 21+

Je založena na deseti klíčových principech:
Závaznost SRR 21+
Silný realizační a organizační rámec
Partnerský přístup
Integrované přístupy a řešení
Územní dimenze
Synergie
Měřitelnost
Finanční zásady
Řízení rizik
Osvěta a informovanost
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Územní dimenze je klíčovým a průřezovým principem
implementace SRR 21+, jehož uplatnění se očekává napříč
resorty.
Intervence je potřeba realizovat prostřednictvím veřejných
politik tak, aby odpovídaly potřebám jednotlivých typů území.
Akční plány SRR 21+ jsou implementačními dokumenty
SRR 21+ v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Jejich příprava
probíhá na základě principu partnerství členů z pracovních
skupin. Budou vytvářeny vždy na období dvou let.
Akční plány SRR budou členěny na opatření a aktivity
v rámci strategických a specifických cílů. Opatření budou
založena na typových opatřeních uvedených v SRR 21+. Také
mohou být doplněna o další opatření, bude-li na tom shoda
v rámci pracovních skupin projednávajících návrhy akčních
plánů.
Opatření budou konkrétními aktivitami přispívat k plnění cílů.
Na jednotlivá opatření navážou aktivity s konkrétním popisem
a zdůvodněním, indikátorem, vazbami, nositeli, realizátory
a formou financování.
Akční plány SRR 21+ jsou také prováděcím dokumentem
Koncepce rozvoje venkova, která definuje aktivity, které je
potřeba realizovat pro zajištění rozvoje českého venkova.
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Akční plány SRR 21+ dávají vodítko pro integrované nástroje
Integrované územní investice (dále jen „ITI“) a Komunitně
vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“) a regionální akční plány.
Cíle SRR 21+ a opatření i aktivity akčních plánů SRR 21+ budou
monitorovány prostřednictvím stanovených indikátorů.
U každého indikátoru je definována karta s jednotlivými
parametry.
Předpokládá se každoroční předkládání monitorovací zprávy
a zjištění zpětné vazby ze strany aktérů na všech úrovních
implementace.
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Nejvýznamnějším finančním zdrojem pro realizaci SRR 21+
budou fondy EU, a to prostřednictvím těchto nástrojů:

Zakomponování územní dimenze do
operačních programů
Samostatné výzvy řídicích orgánů pro
určitý typ území
Bonifikace projektů v určitém typu
území
Vyčlenění alokace pro implementaci
nástrojů ITI a CLLD
Stanovené podíly pro typy území
v rámci regionálních akčních plánů
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U národních zdrojů financování se očekává využití těchto
nástrojů:

Samostatná výzva pro určitý typ
území
Bonifikace projektů
Vyšší míra spolufinancování pro
určitý typ území
Spolufinancování projektů ze strany
státu v krajských výzvách
Společné výzvy kraje a státu

Při spolufinancování ze všech nastíněných finančních zdrojů
lze počítat i se zapojením vlastních zdrojů žadatelů či příjemců.
Předpokládá se, že implementační struktury budou
financovány v případě výkonného týmu Ministerstva pro
místní rozvoj ze státního rozpočtu a v případě sekretariátů
Regionálních stálých konferencí z evropských zdrojů, a to
včetně nově zřízené pozice regionálního manažera SRR 21+
a pozice koordinátora pro hospodářsky a sociálně ohrožená
území.
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Pro globální cíle je počítáno s těmito
indikátory:
1. Osoby pracující ve výzkumu a vývoji
2. Kvalita dálničního a železničního napojení
metropole na ostatní aglomerace
a evropské metropole
3. Celkové výdaje na výzkum a vývoj
4. Kvalita dálničního a železničního napojení
aglomerace na ostatní aglomerace
a evropské metropole
5. Dostupnost primární lékařské péče
6. Dostupnost sociálních služeb
7.

Hrubá míra celkového přírůstku
obyvatelstva

8. Disponibilní příjmy domácností
9. Počet podnikajících fyzických osob se
zaměstnanci
10. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti
(delší než 12 měsíců)
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Slova územních partnerů
SRR 21+ dává obcím a městům výjimečnou možnost uplatnit své požadavky ve strategickém dokumentu, který má být i vodítkem pro přidělování evropských financí. Peníze jsou bezesporu náležitě motivačním
prvkem. Z dlouhodobého pohledu je však mnohem důležitější rozvoj
území, veřejné správy a poskytování veřejných služeb ve prospěch našich občanů, ať již v městském či venkovském prostředí. A právě proto
věnoval SMO ČR přípravě SRR 21+ maximální možnou pozornost.
František Lukl, předseda Svazu měst a obcí České republiky
Sdružení místních samospráv ČR velmi oceňuje vysoce partnerský
a zároveň odborný přístup MMR při vytváření Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+. Na základě četné komunikace se starosty a dalšími
partnery napříč Evropou můžeme s radostí konstatovat, že takový přístup projednávání strategie regionálního rozvoje je zároveň v evropském měřítku zcela ojedinělý. Pevně věříme, že se nejedná o strategii
„do šuplíku“ a že se obrovská energie a čas investovaný všemi aktéry
do jejího projednávání přetaví v zásadní význam, který SRR 21+ bude
mít nejen v rámci přípravy programovacího období EU 2021+, ale i pro
formulaci regionální politiky prováděné ze strany státu či krajů. Jen tak
můžeme dosáhnout kýženého sbližování úrovně jednotlivých regionů
a jejich přibližování západoevropskému průměru a konečně zabránit
neustálému rozevírání nůžek.
Radim Sršeň, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR
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Pro Národní síť Místních akčních skupin České republiky bylo zapojení
do přípravy nové strategie regionálního rozvoje příležitostí pracovat
společně s ostatními partnery na nové dohodě, ve které určíme, jak
v následujících letech rozvíjet naši zemi. Jsme nositeli integrovaného
nástroje LEADER, a proto věříme, že SRR 21+ postupně přispěje k lepšímu propojení dění v různých oblastech regionálního rozvoje. Věříme
rovněž, že se díky SRR 21+ přestanou zvětšovat rozdíly v kvalitě života
mezi městskými centry na jedné straně a periferními oblastmi, hlavně
v Sudetech, na straně druhé.
Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky
Možnost být u vzniku a podílet se na podobě nové Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ jako jednoho z hlavních pilířů budoucího
rozvoje je pro nás neocenitelná. Znamená pro nás nejen možnost ovlivnit její podobu, ale neopomenutelným faktorem je i úzká spolupráce
a komunikace se všemi zapojenými partnery. Pevně věřím, že se nám
všem společně podaří touto kvalitně připravenou strategií naplňovat
a zlepšovat podmínky pro lepší život všech obyvatel v České republice.
Pavel Hečko, člen Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, zemědělství
a venkov
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CO NOVÁ SRR 21+ PŘINESE?
Státní správě
vodítko pro realizaci řešení šitých na míru pro různé typy
území v rámci politik jednotlivých ministerstev
Kraji
definici základních směrů regionální politiky ve
střednědobém horizontu, z níž mohou kraje vycházet

Obci
informaci, kde a jak pomůže obcím regionální politika státu

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
www.mapy.mmr.cz

