Východiska pro budoucí
podobu regionální politiky
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Konference NS MAS ČR, z.s. „Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru, 23. 11. 2016,
Dvůr Králové nad Labem

Východiska pro strategické řízení regionální
politiky ČR
•

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

•

Regionální politika – role podle zák. 248/2000 Sb.

•

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

Regionální politika
Současný stav

Žádoucí stav

• primárně ESI fondy, národní dotační
tituly MMR a ostatních rezortů

• financování - dotační tituly MMR, menší
závislost na ESI fondy + národní dotační
tituly ostatních resortů

• není kladen důraz na možnost rozvoje
„bez dotace“

• posílení metodické podpory ze strany MMR

• nedostatečné nástroje pro hodnocení
územních dopadů politik, projektů

• uplatňování nástrojů pro hodnocení
územních dopadů politik, projektů

• slabá/formální partnerství při uplatňování • prioritizace na národní, regionální i lokální
integrovaného plánování
úrovni a jejich vzájemné provazby
• tlak na integraci veřejných služeb na
obecní úrovni

• efektivní výkon a řízení veřejných služeb –
spolupráce obcí a polycentricita
• rozšíření uplatnění integrovaných přístupů

Další východiska pro budoucí regionální politiku
•

Využití výsledků výzkumného projektu TAČR

•

Vytvořit pro národní dotační tituly obdobu Národního dokumentu
k územní dimenzi

•

Vytvoření dokumentu podobně jako „Politika územního rozvoje“ –
doporučení krajům, pro rozpracování určitých témat v SRR v
krajských strategiích

•

U prioritních oblastí a priorit regionální politiky konkretizovat vazbu
na jednotlivé regiony – zpřesnění typologie území

•

Indikátorová soustava, využití RIS a mapového serveru

Potřeba kvalitních a 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

Venkov v ČR
 Do 3 000 obyvatel téměř 93 % obcí v ČR (32 % obyvatel)


Podobná sídelní struktura jako Francie, opak např. Švédsko

 Není venkov jako venkov
různé typy = různé potřeby
 Problémy nerespektují administrativní hranice obcí

INTEGROVANÝ PŘÍSTUP
 Příklady problémů malých obcí
 Nedostatek finančních prostředků na investice (=rozvoj)









Obce spíše zajišťují svůj provoz

Nedostatečná kvalita i kvantita služeb
Dopravní dostupnost
Úbytek pracovních příležitostí i pracovních sil
Úbytek či rychlý přírůstek obyvatel
Nezájem soukromých investorů
Nejsou aktivní spolupracovníci starosty

 „čím menší obec tím větší problémy“

spolupráce obcí

Typologie venkova dle SRR 2014 - 2020
 Příměstský venkov





Suburbanizace (více jak 100 000 nových obyvatel v zázemí Prahy)
Nárůst populace
Intenzivní dojížďka do jádrového města – práce, škola, služby
Hrozba – živelný růst (nekontrolovaný)
tlak investorů

 Mezilehlý venkov





Průměrně rozvinuté venkovské oblasti
Relativně dobrá dopravní dostupnost
Rekreační potenciál pro městské obyvatelstvo
Zachovat zemědělský potenciál a diverzifikovat hospodářství

 Odlehlý venkov





Řídce obydlené a špatně dopravně dostupné oblasti
Vyšší nezaměstnanost, nízké příjmy obyvatel
Nedostatečná nabídka základních služeb
Nezájem investorů

Aktuální stav SRR 2021+
•

Podzim 2016 : formování základní kostry nové SRR
(základní východiska, harmonogram, metodický postup,
návrh fungování pracovních skupin)

Cíle nové SRR 2021+
1. Vytvořit respektovaný národní strategický dokument
2. Aktivně zapojit všechny relevantní partnery při tvorbě
SRR, vč. promítnutí národních priorit do krajských
strategií
3. Kvalitní typologie území

4. Užší vazba mezi strategickým a územním plánováním
(PUR ČR x SRR ČR)
5. Posílení role akčního plánování

6. Využít typových opatření Strategie restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
7. Vycházet z interních a externích doporučení, stanovení
silných regionálních témat a priorit
8. Hledání širšího portfolia zdrojů financování rozvoje
regionů
9. Využití územní dimenze a integrovaných nástrojů

10. Vazba SRR 21+ na dokument Česko 2030, RIS jako
základní zdroj dat vůči indikátorové soustavě Strategie
Česko 2030
11. Zohlednit územní scénáře EU např. v oblasti městské
agendy, polycentrické územní struktury apod.

Integrované nástroje
„Provázání rozvoje měst a jejich zázemí, zintenzivnění meziobecní
spolupráce ve venkovských oblastech.“
Základ: věcná, územní a časová provázanost aktivit
• Nyní probíhají první zkušenosti s IN, možné podněty do budoucna:
o Sjednocení nástrojů pro řešení městských oblastí
o Propracování integrovaného financování
o Zkvalitňování a posilování strategických plánování
o Stabilizace vymezení metropolitních oblastí
o Větší využití role MAS

Partnerský princip
•

Základ pro vytvoření kvalitní a především akceptované strategie
v daném území

•

Zapojení širokého spektra významných aktérů

•

Stanovení společných cílů a priorit

•

Definice způsobu dosažení cílů a priorit a společná snaha je
dodržovat

•

Zajištění integrovanosti a synergického přístupu

•

ITI, IPRÚ, CLLD (MAS), RSK (regionální akční plán), NSK

Děkuji za pozornost
Andrea Daňková
odbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Tel: 224 864 068
Email: andrea.dankova@mmr.cz
http://www.mmr.cz
http://www.uzemnidimenze.cz

