
 

 

Aktuality z regionální a urbánní 

politiky 
 

PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území  12. 5. 2016, Praha 



Komora regionální 

• Řídicí orgány zohledňují územní dimenzi (různými způsoby) 

• Spolupráce s ŘO se postupně zlepšuje, včetně OP ŽP 

• Společná témata RSK – KAP/MAP, cestovní ruch, kotlíkové dotace, sběr dat 

• Intenzivní práce v území – nyní zejména aktualizace RAP 

 

Zaměření návrhů usnesení  

• RAP – aktualizovat, zveřejnit, využít 

• Sběr dat 

• Komunikace ŘO s územím/RSK – využít zástupců v MV/platformách pro 

výzvy/tematických partnerstvích 

 

Národní stálá konference - 4. zasedání 



Komora ITI a IPRÚ 

• MEDUIN II – hodnocení, konzultace, workshopy 

• Urbánní agenda EU 

• Aktuální stav implementace městských IN a jejich představení 

 

 

Zaměření návrhů usnesení  

• Spolupráce ŘO s experty projektu MEDUIN II v rámci tematických konzultací 

• Spolupráce ŘO a měst při přípravě prvních výzev a zapojení ZS ITI 

 

Národní stálá konference - 4. zasedání 



Komora ITI a IPRÚ 

• MEDUIN II – hodnocení, konzultace, workshopy 

• Urbánní agenda EU 

• Aktuální stav implementace městských IN (veřejnoprávní smlouva – rozsah 

kompetencí ZS) 

• Vystoupení zástupců ŘO a IN 

 

 

Zaměření návrhů usnesení  

• Spolupráce ŘO s experty projektu MEDUIN II v rámci tematických konzultací 

• Spolupráce ŘO a měst při přípravě prvních výzev a zapojení ZS ITI 

 

Národní stálá konference - 4. zasedání 



Komora CLLD 

• 1. výzva – 165 žádostí (ze 180) 

• Příprava 2. výzvy (vyhlášena 11. 5., ukončení 29. 7. s možností prodloužení) 

• Proces hodnocení – 98 % strategií nesplní kontrolu formálních náležitostí a 

přijatelnosti 

• MEDUIN II 

• Připravenost MS14+ na implementaci IN a proškolení MAS 

• Vystoupení zástupců ŘO a IN 

Zaměření návrhů usnesení  

• Urychlení procesu hodnocení SCLLD a zveřejnění přehledu podaných 

strategií 

• Zajistit funkčnost MS14+  a upřesnit postup zaškolení pracovníků MAS 

 

Národní stálá konference - 4. zasedání 



Jednání sekretariátů RSK   
• Pravidelné schůzky MMR, sekretariátů RSK a vybraných ŘO 

• Aktualizace RAP – komunikováno s ŘO 

• Průběžný sběr podnětů z území směrem k řídicím orgánům 

• Data z MS2014+  

 

• Intenzivnější spolupráce s řídicími orgány 

• Možnosti spolupráce s RSK 

• Podoba aktualizace RAP 

 

• Budoucí témata 

• Prezentování dobré praxe určité RSK (např. při sběru dat pro účely 

RAP, při vizualizaci územní dimenze apod.) 

• Diskuze rovněž např. ohledně strategických dokumentů krajů - jejich 

sladění se Strategií regionálního rozvoje  

 



Příprava AP SRR 2017-2018 

• Úvodní schůzka 19. 5. 2016 

• Navázání na činnost PS k AP SRR 2015-2016 + zástupci zodpovědní za 

národní dotační tituly 

 

1. prioritizace aktivit naplňujících v daném období SRR 

2. sladění resortních záměrů s územním rozměrem a potřeb území 

3. aktualizace souhrnného seznamu plánovaných národních dotačních titulů  

4. rozšíření o přehled krajských dotačních titulů 

 

 



Strategie hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

• Analytická část dokončena 

• Základní makroekonomická analýza 

• Problémová analýza 

• Strukturované rozhovory s aktéry regionálního rozvoje 

• Návrhová část – meziresortní tým pod vedením MPO a MMR 

• zohlední společných i specifických problémů krajů vycházejících (včetně vnitřní distribuce)  

z analytické části 

• Meziresortní tým  

• definuje/projednává opatření vedoucí k požadované změně 

• 12. 4. první zasedání 

• Pracovní skupina  

• Navrhuje meziresortnímu týmu opatření 

• 10. 5. první zasedání ke strategické části 



 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

 

radana.kratochvilova@mmr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí 

a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) 
 

 

 

Aktuality z regionální a urbánní politiky  

 

Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the 

EU) 

 

 



Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU) 
 
 
 

• Aktivita nizozemského PRES 

• Má být potvrzena ministry podpisem tzv. 

Amsterodamského paktu (AP) na neformálním 

jednání ministrů dne 30. května 2016 v Amsterodamu  

• Následně bude stvrzena schválením závěrů Rady pro 

obecné záležitosti dne 21. června 2016.  



Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU) 
 
 
 

• Praktickým aspektem jsou tzv. partnerství - tvořena 

zástupci měst a jejich asociací na evropské úrovni, 

zástupci institucí EU, členských států a dalších 

expertů. K jednotlivým oblastem (regulace – 

financování – znalosti) vznikne akční plán aktivit, 

kterému se budou v nadcházejících letech (2-3) 

věnovat.  



Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU) 
 
 
 

• Témata partnerství jsou definována v AP; první 4 

pilotní partnerství již existují a začala fungovat 

v prvních měsících roku 2016  

• dostupné bydlení (koordinátor Slovensko) 

• chudoba ve městech (koordinátor Belgie a Francie) 

• kvalita ovzduší (koordinátor Nizozemí)  

• migrace (koordinátor Nizozemí a DG Home)  



Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU) 
 
 
 

• Prozatím piloty řídí a také financuje nizozemské PRES; 

od 1. 1. 2017 zřejmě financování partnerství z 

technické pomoci DG REGIO. 

• Řízením EMA má být pověřena Skupina pro EMA 

(European Urban Agenda Group). Složení 

a pravomoci této skupiny bude předmětem diskuze na 

setkání generálních ředitelů odp. za urbánní politiku 

dne 12. 5. 2016. 

 



Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU) 
 
 
 

• I do budoucna se dá očekávat, že EK bude výstupům a 

návrhům vzešlým z partnerství věnovat detailní 

pozornost, bude dle nich směřovat své finanční 

nástroje pro podporu měst a pravděpodobně využije 

i návrhy, které z partnerství vzejdou, pro úpravu EU 

legislativy i pro nadcházející programové období.  

• Je nutné, aby se česká města zapojila. MMR je 

připraveno metodicky pomoci.  

• Pokud by se česká města nemohla nebo nechtěla 

zúčastnit pilotních partnerství, je možné se zúčastnit, 

případně přímo řídit některá z dalších navržených 

partnerství. 

 



Kontakt v rámci MMR 

 

Odbor regionální politiky, oddělení urbánní politiky 

 

Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení 

frantisek.kubes@mmr.cz 

 

Veškeré informace k partnerstvím jsou na webu na 

 

www.urbanagenda.nl 

 

mailto:frantisek.kubes@mmr.cz
http://www.urbanagenda.nl/
http://www.urbanagenda.nl/

