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Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
věcné zaměření a její implementace

Struktura návrhové části SRR ČR 2021+
•
•
•

•
•

Vize
Globální cíl
Strategický cíl
» Metropolitní území
» Aglomerace
» Regionální centra a jejich
venkovské zázemí
» Strukturálně postižené
kraje
» Hospodářsky a sociálně
ohrožená území
» Veřejná správa
Specifický cíl (tematický cíl)
Typová opatření

Strategické cíle SRR ČR 2021+

Metropolitní území, Aglomerace
příklady navrhovaných typových opatření
Rozvíjet kapacity VaVaI a podporovat setrvání talentů a špičkových vědeckých
pracovníků
 Podpora rozvoje VaV center, výzkumných infrastruktur, investice do technického vybavení,
spolupráce se zahraničím, aplikační sférou, podnikatelskou a průmyslovou základnou

Zlepšit postavení a význam firem v rámci globálních sítí
 Podpora kvality podnikatelského prostředí, zlepšení pozice firem v dodavatelských
řetězcích, podpora firem pro zvyšování přidané hodnoty jejich produkce, rozvoj podnikání,
internacionalizace

Lépe integrovat systém veřejné dopravy a rozvíjet městskou mobilitu
 Zajištění dostatečné kapacity tratí pro hromadnou dopravu, zvýšení dopravní provázanosti
a tarifní integrace jednotlivých typů veřejné dopravy. Podpora budování P+R a B+R.

Regionální centra a jejich venkovské zázemí:
příklady navrhovaných typových opatření

Diverzifikace ekonomických činností v regionálních centrech a jejich zázemí
 Modernizace stávajících firem, podpora příchodu investorů/pobídkami, podpora rozvoje
specializovaných služeb pro zahrační investory, podpora rozvoje mikro, malých, středních
podniků, přesnos inovací, znalostí do území

Revitalizace brownfileds
 Podpora brownfileds k rekultivaci pro zemědělskou a průmyslovou činnost, veřejné služby
či cestovní ruch (nutné brát v úvahu existence ekologických zátěží, struktura vlastníků,
oddlužení ...)

Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu
 Zajistit podporu dostupných služeb poskytovaných prostřednictvím internetu s jeho užití
v oblastech dosud nepokrytých, napomáhat zvyšování parametrů přenosové sítě

Strukturálně postižené kraje:
příklady navrhovaných opatření

Program zaměřený na regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích
 Rozsáhlá území různého charakteru (průmyslové, dopravní, ...)
 Vytváření programů pro regeneraci specifických brownfieldů

 Vznik nových městských nebo hospodářských aktivit

Specifická podpora výzkumu
 Rozvoj vědecko-výzkumných kapacit v regionech

 Podpora růstu inovační výkonnosti
 Dosažení aplikovatelných výstupů

Hospodářsky a sociálně ohrožená území:
příklady navrhovaných typových opatření

Podpora drobného podnikání a malých a středních podniků
 Mapování příležitostí pro podnikání (projekty spolupráce, sdílená ekonomika), formou finančních
podpor (např. mikrofinancování podniků, drobné pobídky, lokální značky, řemesla, sociální
podniky). Propojování nástrojů finanční podpory rozvoje podnikání s nástroji podpory
zaměstnanosti

Posilovat lokální zaměstnávání v rámci veřejných investic
 Zadávání veřejných zakázek za využití tzv. sociálně odpovědného veřejného zadávání, při kterém
je přispíváno i k řešení obecnějších celospolečenských cílů či sociálních aspektů

Zajistit dobrou dopravní dostupnost
 Zajištění dopravní obslužnosti v odlehlých a obtížně dostupných lokalitách (krajské plány
dopravní obslužnosti) a to i alternativními způsoby (obsluha zastávek prostřednictvím spojů na
zavolání), podpora objednání dopravy pro obce nad rámec krajské objednávky

Veřejná správa v regionálním rozvoji:
příklady navrhovaných typových opatření
Pozitivní motivace pro společné strategické plánování
 Více motivovat obce a kraje pro plánovitou podporu rozvoje území na bázi funkčních regionů.
(Motivace může být finanční i nefinanční, např. podpora podmíněná zapojením do strategie vyššího řádu,
odborná asistence, případně i finanční podpora přípravy strategických plánů v rámci programů, nebo
vytvořením podmínek na úrovni ORP nebo krajů)

Efektivně realizovat správní agendy
 Vyšší uplatnění hledisek frekvence agend a výkonů při jejich realizaci při využití prostředků na územní rozvoj
a jeho správu. Optimalizací dělby kompetencí mezi různými úrovněmi veřejné správy lze současně snížit náklady
na výkon správy.

Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné správy
 Zvýšená podpora dobrovolné spolupráce obcí v rámci správního obvodu ORP a zvýšení koordinační úlohy obcí
s rozšířenou působností vykonávané v přenesené působnosti při řešení problémů územního rozvoje. Rozšiřovány
i organizační a právní formy.
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Akční plány SRR ČR 2021+
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Implementační dokument SRR
smyslem je vytvořit aktivity „šité“ na míru
jednotlivým typům území
rozpracování typových opatření do forem
aktivit
zřízení expertních (pracovních) skupin pro
formulaci aktivit, viz. schéma
projednání aktivit v rámci pracovních skupin
a platforem
součást regionálně-specifických aktivit
(pozn. pro území strukturálně postižených regionů jsou
zpracovány souhrnné akční plány Strategie restrukturalizace)

Zohlednění územní dimenze
v „sektorových“ dokumentech

Integrované nástroje
jako součást územní dimenze
Integrované nástroje jsou nedílnou součástí konceptu územní dimenze.

Územní dimenze = koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do
specifických typů území
Investice vynakládány jen tam, kde přinesou největší efekt (vzácnost zdrojů)
 podporující konkurenceschopnost
 zajišťující vyrovnávání územních disparit
V souladu s nařízeními EK k využití fondů ESF, ERDF a EAFRD se nejedná o plošnou
alokaci prostředků podpory pro různé administrativní celky bez konkrétní územní
specifikace intervencí.

