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Strategická část 
SRJMK 2021+



Zdravotnictví a sociální oblast

Dopravní infrastruktura a obslužnost území

Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství

Prioritní osy SRJMK 21+

Vzdělávání a sport

Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum

Veřejná správa, občanská vybavenost, kultura, cestovní ruch a bezpečnost



SC 1.1 Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele

SC 1.2 Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti

SC 1.3 Zajištění dostatečného početního stavu a rozvoj kvalitních personálních kapacit pedagog.

personálu

SC 1.4 Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury

SC 1.5 Zvýšení zájmu o pohyb a sport

SC 1.6 Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury

Vzdělávání a sport

„Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.“



SC 2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví

SC 2.2 Dostupné sociální služby

SC 2.3 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí

SC 2.4 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení

Zdravotnictví a sociální oblast

„Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny.“



SC 5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how

SC 5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé

SC 5.3 Zakořeněné globální společnosti

Konkurenceschopnost, 
podnikání inovace a výzkum

„Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.“



Pilotní projektové záměry 
s uplatněním konceptu 
SMART region



Rozvoj distančních způsobů výuky

Cíl: Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry nerovnosti

• jak software, tak hardware

Aplikace podporující sportovní aktivity v 
Jihomoravském kraji

Cíl: Zvýšení zájmu zejména mladé generace o pohyb a sport

• například mapy sportovišť, aktuální sportovní akce, sportovní organizace

• obdobný projekt „Sportuj v Olomouci“



Využití nových technologií v oblasti tísňové péče

Cíl: Realizace podmínek pro důstojné stárnutí

• například SOS náramky

Coworkingová centra

Cíl: Podpora podnikání / pracovního prostředí

• v Brně například Impact Hub, v Humpolci Coworkingové družstvo Spolu atp.



Rozvoj vysokorychlostního internetu

Cíl: Rozvoj občanské vybavenosti na venkově; Zajištění občanské 
vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo

• v místech se špatnou dostupností (především periferie kraje)



CO DÁL?

prosinec 2020 představení SRJMK 2021+ nově zvoleným zástupcům kraje

leden – březen 2021 projednání  SRJMK 2021+ v odborných skupinách a veřejností

únor – březen 2021 tvorba Akčního plánu SRJMK 2021+

březen – duben 2021 projednání a schválení SRJMK 2021+ v poradních a volených orgánech kraje

duben 2021 projednání Akčního plánu SRJMK 2021+ v odborných skupinách a veřejností

květen – červen 2021
projednání a schválení Akčního plánu SRJMK 2021+ v poradních a volených orgánech 
kraje



KONTAKTY

www.lepsikraj.cz

Tomáš Kubíček

541 651 363

kubicek.tomas@jmk.cz

Pavel Fišer

541 651 348

fiser.pavel@jmk.cz

http://www.lepsikraj.cz/


DĚKUJI ZA POZORNOST!


