Zápis ze 14. jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

5. 4. 2018; 10:00 – 11:30 hod.

Místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Úvod
2. Jak si vedeme ve strategické práci – ohlédnutí za rokem 2017
3. Aktuality ze světa ESI fondů – současnost a budoucnost
4. Databáze strategií z hlediska toho, co se podařilo a co ne
5. Databáze strategií a výhled pro rok 2018
6. Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Úvod
D. Škorňa (MMR) přivítal členy PSDS na prvním jednání PSDS v roce 2018. Zdůraznil důležitou roli skupiny, s
tím, že bude třeba strategickou práci zintenzivňovat i s ohledem na programové období ESIF po roce 2020.

2. Jak si vedeme ve strategické práci – ohlédnutí za rokem 2017
D. Škorňa stručně informoval o činnosti MMR v oblasti strategické práce v minulém roce, konkrétně zmínil
proběhnuvší semináře či platformy, vyzdvihl vytvoření Typologie strategických a prováděcích dokumentů či
Metodiku systematického přehledu poznatků pro tvorbu a evaluaci veřejných strategií z dílny TA ČR.
V.-K. Brázová (MMR) představila aktuální stav strategických projektů (Analýza strategií, Mapování,
STRATeduka). Poděkovala za účast na dotazníkovém šetření v rámci Mapování a zdůraznila možnost přihlásit
se do dalších běhů STRATeduky (od dubna až do podzimu 2018; viz též leták v příloze č. 6), konkrétní termíny
a registraci do kurzu lze nalézt na webu www.strateduka.cz.

3. Aktuality ze světa ESI fondů – současnost a budoucnost
D. Škorňa stručně popsal probíhající aktivity při přípravě programového období po roce 2020. Doplnil
informaci o vytvoření/obnovení dvou platforem – EPOS (expertní poradní skupina) a MPS (meziregionální
pracovní skupina). Zároveň zmínil, že v souvislosti s přípravou nového období bude MMR požadovat
informace o připravovaných strategických dokumentech. K tomu poznamenal, že bychom tyto informace již
mohli mít, pakliže by se pravidelně doplňoval modul Databáze – dosud neschválený dokument, který je
k dispozici všem již delší dobu. Nyní, i pro přípravu období po roce 2020, budeme tyto informace poptávat,
a to formou doplnění do k tomu vytvořené tabulky – viz příloha č. 4.
V.-K. Brázová představila aktuální dění okolo Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce
2020 (NKR) a postup jejího dalšího rozpracování. Zároveň zmínila potřebu aktivního zapojení relevantních
aktérů při rozpracování karet, aby měla následující prioritizace potřebný informační a analytický základ.
Následovala diskuse k platformám, na kterých se NKR projednává (D. Škorňa zmínil platformy MMR, zejména
ESSP a PT RHSD). Dále proběhla širší diskuse ohledně zařazení či nezařazení konkrétních podoblastí jakožto
samostatných bloků do NKR (v tomto případě byla nosným tématem kultura či kreativní průmysl). Zástupci
MMR reagovali v tom smyslu, že témata navrhovaná Ministerstvem kultury byla v NKR zařazena pod více
tematických oblastí. Míra podrobností je a bude s danými aktéry dále řešena.

4. Databáze strategií z hlediska toho, co se podařilo a co ne
P. Valenta (MMR) uvedl základní informace o posunu v posledních cca 4 měsících, představil aktuální stav
naplnění DS (1268 aktuálně zveřejněných dokumentů, z toho 422 v archívu) a další „statistické“ informace.

Dále stručně shrnul aktivity, které proběhly v roce 2017 (vč. nových funkcionalit).
P. Švec (NSZM) živě představil a popsal novinky v Databázi (zavedení členění dle Typologie; nové označení
typu dokumentu a možnost informovat o změnách ve strategických mapách ve formuláři; možnosti práce
s vazbami a korelacemi a především možnost využít indikátory z ČSÚ – blíže viz příloha č. 3). Dodal, že na
základě požadavků adminů či editorů lze další existující indikátory/ukazatele z ČSÚ kdykoliv doplnit. O
doplnění z dalších zdrojů lze kdykoliv jednat.
Na závěr informoval o potřebě získat od všech uživatelů terminálu Databáze souhlas se zpracováním
osobních údajů (GDPR), což zajistí NSZM formou elektronického dotazu.
P. Valenta na závěr tohoto bloku představil stručný výstup dotazníkového šetření mezi členy PSDS
z minulého jednání týkajícího se zkvalitnění práce s Databází a vůbec možností osob do práce s Databází
zapojených. Na toto téma a téma využitelnosti připravovaných modulů se následně vedla širší diskuse.

5. Databáze strategií a výhled pro rok 2018
P. Valenta stručně představil aktivity pro rok 2018 (nové funkcionality, rozpracování nových modulů,
propojení Databáze na další systémy či zavedení důležitých dokumentů). Zároveň jako jeden z úkolů zmínil
doplnění/aktualizaci Metodiky přípravy veřejných strategií a následnou úpravu v Databázi. Na závěr
účastníkům stručně popsal, čeho bychom měli v roce 2018 dosáhnout.
V.-K. Brázová na závěr bloku představila úkoly pro následující období (cca do srpna 2018). Mimo pravidelné
naplňování Databáze se jedná především o aktualizaci strategických map, kontrolu zatřídění dokumentů dle
Typologie, zaslání hodnotících zpráv zavedených a platných dokumentů, zaslání informace (tabulka) o
připravovaných dokumentech. MMR postupně zajistí aktivnější podporu pro administrátory.

6. Závěr
V.-K. Brázová poděkovala členům PSDS za účast, za plodnou diskusi a ukončila jednání.

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

termín

1.

Dopracovat rozpracované a vkládat nové relevantní dokumenty do Databáze
(schválené i důležité dosud neschválené).

Admini /
editoři

průběžně

2.

Aktualizovat strategické mapy ministerstev a krajů (dle nově vydaného
metodického pokynu).

Admini

11. 5. 2018

3.

Zaslat MMR (P. Valentovi) tabulku s připravovanými strategickými dokumenty na
národní úrovni vztahujících se k období od roku 2020 dále (příloha č. 4).

Admini
resortů

11. 5. 2018

4.

Projít v Databázi relevantní dokumenty zatříděné dle Typologie a informovat MMR
(P. Valentu) o správnosti zatřídění či o potřebných změnách.

Admini

11. 5. 2018

5.

Shromáždit a zaslat/předat MMR (P. Valentovi) hodnotící zprávy k již do Databáze
zavedeným či zaváděným platným dokumentům.

Admini

15. 6. 2018

6.

Vydat leták informující o Databázi a rozpracovat web o informace, které
napomohou všem zájemcům seznámit se Databází.

MMR

30. 6. 2018

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace
3. Indikátory v Databázi (stručná informace o nové funkcionalitě)
4. Připravované dokumenty (tabulka excel k doplnění)
5. Metodický pokyn – aktualizace strategických map
6. Leták STRATeduka

Zapsal

P. Valenta, 23. 4. 2018

Za správnost

V.-K. Brázová, D. Škorňa 24. 4. 2018

