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Řízení Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Pracovní skupina SRR 21+

Vláda ČR

Národní koordinační skupina  SRR 21+P
raco

vn
í výko

n
n

ý tým
 SR

R
 2

1
+

PS územní
PS řízení

a implementace
PS tematické/ 
priority SRR

PS regionální

PS urbánní

PS pro venkov

PS ekonomický pilíř 

PS sociální pilíř

PS environmentální pilíř

PS SRR 21+

PS regionální



Zdroj: Vstupní analytický podklad k SRR 21+



Zdroj: Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče (PřF UK, projekt TAČR)



Indikátor Disponibilní příjmy domácností

- Na obr. vizualizace prostorových dat z databáze
České správy sociálního zabezpečení (hrubá
mzda, přepočet na roční ekvivalent 1 úvazku,
prostorové určení dle PSČ, data lze agregovat na
obce a ORP)

- Součástí indikátoru budou také další relevantní
příjmy domácností, tj. zejména sociální dávky
pojistné a nepojistné a starobní důchody (Zdroj:
MPSV ČR, Úřad práce a ČSSZ), příjmy z podnikání
a další příjmy dle daňových přiznání fyzických osob
(Zdroj: MF ČR, Generální finanční ředitelství ČR).

- Metodika indikátoru je vyvíjena ve spolupráci s
Technickou univerzitou v Liberci v rámci projektu
TL01000303: Využití big data pro vyhodnocení
socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území
definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+.
Projekt byl podpořen Technologickou agenturou
ČR v rámci programu Éta.



Zdroj: Vstupní analytický podklad k SRR 21+Kategorizace obcí dle výsledků analýzy LISA pro index stáří v letech 2006, 2010 a 2015



• Jednotlivá témata regionálního rozvoje jsou geograficky vymezena v

6 strategických cílech:
• Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území

• Aglomerace využívající svůj růstový potenciál

• Hospodářsky stabilizovaná regionální centra

• Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované 
regiony 

• Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně 
ohrožených územích

• Kvalitní plánování regionálního rozvoje

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Globální cíl Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Strategické směřování SRR21+ 

1. Zajistit regionům podporu šitou na míru

2. Podpořit zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik

3. Rozvíjet strategické plánování na bází funkčních regionů

4. Posilovat spolupráci aktérů v území

5. Zlepšovat koordinaci strategického a územního plánování

6. Rozvíjet smart řešení

7. Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Aktuální stav přípravy Regionálních akčních 
plánů pro období 2021+

Regionální stálá konference Pardubického kraje, 25. září 2019



Regionální akční plány

• Národní intervenční nástroj pouze pro fondy EU
» V případě shody témat s ITI a CLLD zamezit projektovému překryvu

• Předběžně projednaná témata s IROP + AK 
» Oblasti, v nichž je kraj územní jednotkou pro řešení daných témat 

» Střední školství, silnice II. třídy, zdravotní záchranné služby, deinstitucionalizace sociálních služeb

» Rámcová shoda nad postupem implementace RAP

• K řešení další témata zahrnutá pod RAP 
» Specifická alokace pro území dle SRR 21+ v rámci vybraných témat

» Témata naplňující územní cíl SRR 21+ pro strukturálně postižené kraje 

» Řešení problémů regionálních center a hospodářsky a sociálně ohrožených území 

» Kulturní památky, muzea a knihovny, páteřní cyklostezky, oblast životního prostředí (např. hospodaření s vodou)



Reálné partnerství a zapojení územních partnerů do realizace regionální politiky EU

• posílení role RSK a posílení role územních partnerů - provázáním RAPu s činností RSK lze deklarovat

skutečné partnerství a dohodu v regionu nad systémovým řešením daného tématu v regionu.

• RAP bude projednáván v partnerství RSK pro území kraje.

• Bude revidován statut RSK ve vztahu k odpovědnostem členů, fungování sekretariátu a komunikaci

s řídicími orgány

• Na platformě RSK mohou být diskutovány typové projekty RAP

• Nástroj je metodicky nastaven a řízen z úrovně MMR

• RAP je závazný po celou dobu programového období s možností aktualizace

• O rozdělení alokace rozhoduje řídicí orgán

• Souhrnná informace o realizaci Regionálních akčních plánů bude součástí Akčního plánu SRR 21+.

Regionální akční plány



• Návrh MMR

• Spolupráce MMR IROP, modelově střední školství

• Projednáváno se zástupci AK ČR

• Diskutováno s územními partnery:
✓ Asociace krajů ČR 

✓ SMO ČR

✓ SMS ČR

✓ NS MAS 

• Odlišné postoje ke spektru témat řešených prostřednictvím RAP

• Potřeba lépe vyjasnit vztah mezi integrovanými nástroji a RAP 

• Potřeba lépe specifikovat roli RAP Restart

Regionální akční plány – postup přípravy



• Popis současné stavu v kraji, popis problémů v kraji ve vazbě na oblasti řešené v daném OP

• Opatření, aktivity RAP

• Cílový stav

• Výstupy, výsledky

• Závazek plnění územní dimenze SRR 21+

• Bariery, rizika

• Synergie financování aktivit RAP a dalších zdrojů

• Finanční alokace RAPu pro danou oblast (např. střední školství) - vyplývá z „klíče“ daného tématu

• Harmonogram čerpání RAP

• Harmonogram naplňování indikátorů, závazných pro OP.

• Návrh specifických výběrových kritérií RAP pro danou oblast

…

Struktura RAP (vybrané části)  – pracovní návrh



Regionální akční plány příklad pro střední školství 

RSK – Sekretariáty RSK

✓ Analýza potřeb v rámci RAP (vazba na OP) 
✓ Mapování absorpční kapacity
✓ Analýza reálné připravenosti

✓ Analýza souladu potřeb se SRR – Možnost upřesnit/aktualizovat navržený podíl na SRR
✓ Další dle struktury RAP (indikátory, ...)

✓ Projednání a schválení kritérií (včetně seznamu specifických kritérií) na MV OP

✓ RSK – Výběr specifických kritérií pro RAP ze strany RSK směrem na ŘO IROP (OP JAK)

✓ Vyhlášení výzvy ŘO

✓ Žadatel předloží projekt na ŘO
✓ ŘO hodnotí splnění i specifických kritérií RAP pro konkrétní kraj



Vyhlašuje ŘO, tato kritéria nelze vybírat dle potřeb RAP,  budou povinná a  společná 
pro všechny výzvy    

Například:

• Oprávnění žadatelé:
» školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy , další subjekty podílející se na 

realizaci vzdělávacích aktivit, Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,  obce, organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi nestátní neziskové organizace,  církve,  církevní organizace,  organizační složky státu, 
příspěvkové organizace organizačních složek státu

• Cílová skupina:
» Žáci, osoby sociálně vyloučené,  osoby ohrožené sociálním vyloučením , osoby se speciálními vzdělávacími 

potřebami, pedagogičtí pracovníci , pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 
vzdělávání nebo asistenčních služeb

Kritéria přijatelnosti projektů RAP střední školství - NEPŘEKROČITELNÉ



Specifická kritéria RAP – VÝBĚROVÁ

Specifická kritéria RAP pro střední školství : ano/ne 

Musí být schválen na monitorovacím výboru OP seznam specifických kritérií, z kterého si 
bude RSK vybírat:

• Například:
» Počet žáků SŠ vyšší než …500

» Vytíženost oboru v průměru 3 let nad …75%

» Polytechnické vzdělávání ve vazbě na vybrané obory RIS 3  …

» Klíčové kompetence : vybrat, pouze některé …..

» Podporované aktivity: vybrat, pouze některé 



Regionální stálá konference



Procesní evaluace územní dimenze - RSK

Základní analýza 

• Respondenti 39 % kraj, obce 27 %, NNO 10 %, jiné 20 %

• Účast na setkání vždy či zpravidla vždy 85 %

• Částečný přínos RSK k implementaci územní dimenze na národní úrovni 63 %, 
značný 13 %

• Kladné hodnocení koordinace územní dimenze na území kraje 67 %

• Dostatečné zapojení do přípravy RAP 50 %

• Nedokáži vyjádřit, z jakých podkladů RAP vychází 42 %

• RAP jako vhodný nástroj pro koordinaci územní dimenze 
45 % částečně / 19 % zcela



Procesní evaluace ÚD – přínosy RSK

• Horizontální spolupráce
» Vznik pracovních skupin

» Prohloubení spolupráce klíčových aktérů

» Řešení aktuálních problémů (okamžitá reakce)

» Kontakt s územím včetně absorpční kapacity

» Koordinace projektů a aktivit

• Vertikální spolupráce
» Podněty k resortům

» Informace z národní i evropské úrovně



Procesní evaluace ÚD – k řešení 

RSK pracuje vysoce erudovaně, pravidelně získává relevantní, na základě jejich analýz navrhuje vhodná 
opatření, snaží se maximálně využít svoje kompetence. 
VS.

Z národní úrovně nebyly nakonec RSK svěřeny původně zamýšlené a plánované aktivity. Role RSK je 
v současné době opravdu spíše informační a komunikační platformou pro své členy s velmi omezenou 
možnosti jakkoliv ovlivnit činnost jednotlivých ŘO. 

• Omezený vliv usnesení, malé kompetence

• Nedostatečná politická podpora (především kraj)

• Neřešení identifikovaných problémů

• Chybějící zpětná vazba členům RSK

• Rozdílná míra zapojení / aktivity jednotlivých zástupců (posílit podnikatelský sektor)

• RAP pouze jako nástroj pro abkap, nikoliv pro zacilování výzev

• Větší role při přípravě programového období po roce 2020



Role RSK po roce 2020

1. RSK by měla být centrálně respektovaná 

2. RSK by měla dávat především doporučení 

3. Nevázat činnost RSK pouze na dotace EU 

4. Činnost RSK by měla překračovat politické období 

5. RSK jako partner v území pro vyjednávání 

6. RSK by si měla diskutovat a ujasnit potřeby regionu 

7. RSK jako iniciátor a koordinátor aktivit v regionu 

8. Posilovat význam pracovních skupin RSK 

9. RSK jako efektivní platforma pro spolupráci v regionu 

10. Posilovat vazbu RAP a ostatních plánů a strategií 


