
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. května 2013 č. 344 

 
ke Strategii regionálního rozvoje České republiky 2014 - 2020  

 
 

 
             Vláda 

 
             I. schvaluje 

 
                1. Strategii regionálního rozvoje České republiky 2014-20, obsaženou             
v části III materiálu č.j. 471/13 (dále jen „Strategie“) s úpravou podle připomínky 
vlády, 
 
                2. vymezení státem podporovaných regionů uvedené v příloze tohoto 
usnesení; 
 
            II. ukládá 
 
                1. ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryněmi práce a sociálních 
věcí a kultury a ministry dopravy, průmyslu a obchodu, vnitra, zemědělství, životního 
prostředí, zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě k projednání 
 
                    a) do 31. prosince 2013 Akční plán realizace Strategie 2014 - 2016, 
 
                    b) do 31. prosince 2016 Zprávu o uplatňování Strategie, 
 
                2. ministryním práce a sociálních věcí a kultury a ministrům dopravy, 
průmyslu a obchodu, vnitra, zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví a školství, 
mládeže a tělovýchovy  
 
                    a) promítnout územně diferencované zaměření priorit Strategie do 
vybraných priorit resortních programů a programů spolufinancovaných z Evropských 
strukturálních a investičních fondů, a zvýhodnit podpory realizované ve státem 
podporovaných regionech,  
 
                    b) spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj na vypracování Akčního 
plánu realizace Strategie 2014-2016 a hodnotící zprávy o uplatňování Strategie, 
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                    c) spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj při každoročním 
vyhodnocování regionálních rozdílů a účinnosti Strategie z pohledu vývoje odvětví      
v jejich působnosti, 
 
                3. ministru pro místní rozvoj předložit vládě návrh na aktualizaci vymezení 
státem podporovaných regionů v případě výrazné změny sociálních a ekonomických 
podmínek v některých z regionů; 
 
           III. doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy 
 
                1. zohlednit Strategii ve strategických rozvojových dokumentech krajů a 
krajských programech podpory, 
 
                2. vyhodnocovat vývoj vnitroregionálních disparit v rámci kraje a 
spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj a dotčenými ministry při zpracování 
Akčního plánu realizace Strategie 2014-2016 a hodnoticí zprávy o uplatňování 
Strategie. 
 
 
 
Provedou: 

ministryně práce a sociálních věcí, 
kultury,  
ministři dopravy, 
pro místní rozvoj, 
průmyslu a obchodu,  
vnitra, 
zemědělství,  
životního prostředí,  
zdravotnictví,  
školství, mládeže a tělovýchovy, 
 
Na vědomí: 

hejtmani,  
primátor hlavního města Prahy. 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


