STRATEGIE REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE 2021+
RIZIKA A DOPORUČENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA

 Regionální rozvoj není jen o veřejné správě – v území fungují další subjekty (např. NNO,

dobrovolníci), které se regionálním rozvoje zabývají a mají „chuť“ ho dělat a reálně ho dělají

 Nedocenění významu integrovaného nástroje CLLD pro rozvoj venkovských oblastí -zapojování

obyvatel do rozhodování o podobě místa, kde žijí, budování vztahu k regionu = prevence
vysidlování území

 Nezaměření

se na rozvoj (jako na kvalitativní složku reg. rozvoje), ale jen na růst
(ve smyslu kvantity)

 Geografické vymezení témat regionálního rozvoje: Silná metropolitní území, Centra krajského

významu a jejich zázemí, Regionální centra a jejich zázemí, Strukturálně postižené kraje,
Hospodářsky a sociálně ohrožená území,
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 Podpořit funkční regiony - takových regionů, kde je různorodý komplex socioekonomických

vazeb, pro řešení regionálních problémů, ty jsou pro rozvoje venkova (regionální rozvoj)
nejúčinnější

 !Nezaměňovat funkční regiony se správními (administrativními) regiony
 !v území fungují subjekty, které se regionálním rozvojem zabývají a mají na to kapacitu – podpora

bottom-up přístupu (=zdola nahoru), toto posiluje sociální smír (lidé dokáži sami ovlivnit podobu
místa, kde žijí – podpora endogenního modelu regionálního rozvoje)

 ORP často nemají kapacitu jak časovou, tak chuť řešit otázky týkající se zapojování aktérů do

regionálního rozvoje a hlavně, není zde trojí pohled (propojení sektoru soukromého, neziskového
a veřejného – nutný pro trvalou udržitelnost systému)

• Nezaměřovat se při plánování regionálního rozvoje pouze na růstové póly (města), ale na

vyvážený rozvoj, který zahrnuje i venkovská území, předpoklad, že město rozvíjí své okolí se v
praxi nepotvrdil, naopak dochází ke kumulaci služeb do větších celků na úkor základní
vybavenosti venkovského území

• Cílem podpory regionálního rozvoje je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území České

republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, přispět ke snižování regionálních
rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně
jednotlivých regionů. (Zákona o podpoře regionálního rozvoje, § 3)
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 Typologie venkovského prostoru reflektována ve všech

„urbánních kategoriích“ (vypořádání připomínky č. 7)

 Analytická část 6.1 Do budoucna se jako vhodné jeví pokračování

v podpoře plánování regionálního rozvoje v intencích funkčních
regionů, které překračují administrativní hranice a lépe
odpovídají (dojížďkovým) vztahům v území.

 Stávající pojetí 5 kategorií regionálního rozvoje - riziko

dlouhodobého ovlivnění pohledu na specifičnost venkova a
kvalitu života v něm prizmatem urbánní kategorie „zázemí měst“,
případně prizmatem „ztrátového území“.
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 Doporučení:
 A) Posílit princip efektivnosti a rovnosti regionální rozvojové

politiky (Analytická část 6.2.2) a zaměřit se na funkčnost
regionů.

 B) Předefinovat kategorii „Regionální centra a jejich zázemí“ na

„Funkční regiony a jejich centra“.

 C) V kontextu pojetí funkčních regionů dopracovat strom

problémů.
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