Zápis z 18. jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

11. 12. 2019; 13:00 – 14:30 hod.

Místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Úvod
2. Co se děje ve strategické práci
3. Jak pokračují přípravy programového období 2021+
4. Databáze strategií – co je nového a co je v plánu
5. Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Úvod
D. Škorňa (MMR) přivítal členy PSDS, poděkoval za dosavadní spolupráci na národní i krajské úrovni a
představil organizační změny na MMR (zejména přesun strategické práce na sekci regionálního rozvoje).
Ujistil členy, že na samotné fungování Databáze strategií nemá přesun vliv. V rámci jednání následně
představil budoucí předsedkyni PSDS, jíž bude ředitelka odboru regionální politiky paní Marie Zezůlková.
M. Zezůlková (MMR) se stručně představila a s ohledem na plánované strategické aktivity zejména ve vazbě
na investiční plán vyjádřila podporu další činnosti skupiny a využívání Databáze strategií.

2. Co se děje ve strategické práci
D. Škorňa seznámil účastníky s aktualitami v rámci kurzu STRATeduka: zaštítění Nadací pro rozvoj
architektury a stavitelství; rozběh další běhů a nové termíny pro rok 2020.
M. Karkošková (MMR) představila aktuální činnosti MMR-ODPES realizované v rámci projektu na
prosazování udržitelného rozvoje ve veřejné správě (PUDR).
V.-K. Brázová (MMR) informovala o dalších činnostech MMR v oblasti strategické práce. Představila aktivity
vztahující se k Databázi strategií v rámci Koncepce veřejné správy a zmínila přípravu šablony vícekriteriálního
hodnocení priorit v rámci Metodiky přípravy veřejných strategií a možnost zapojit se do pracovního týmu k
tomu.
V rámci diskuse týkající se aktuálních aktivit v projektu PUDR byl Petrem Valentou vznesen požadavek na
případné relevantní doplnění sady deskriptorů Databáze strategií. Dále byla diskutována problematika
získávání / tvorby indikátorů udržitelného rozvoje, která bude ve větším detailu předmětem i příští PSDS.

3. Jak pokračují přípravy programového období 2021+
D. Škorňa popsal aktuální dění okolo schválené Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce
2020 (NKR), zejména pak představil okolnosti navazující přípravy Dohody o partnerství 2021 – 2027 a
operačních programů (OP). Zmínil důležitost přípravy strategických dokumentů jakožto základních
podmínek a potřebu provázat indikátory využívané ve strategických dokumentech a OP (k čemuž je nyní
ideální příležitost).
V.-K. Brázová informovala o možnosti uvést v rámci formuláře pro vložení dokumentu do Databáze strategií
jeho vztah k základním podmínkám a vyzvala členy k zavádění relevantních informací o připravovaných
dokumentech (nejen ve vztahu k ESIF a základním podmínkám).

4. Databáze strategií – co je nového a co je v plánu
P. Valenta (MMR) uvedl základní informace o změnách v Databázi od posledního jednání, představil aktuální
stav naplnění DS (1 918 aktuálně zveřejněných dokumentů, z toho 563 v archívu) a další statistické

informace. Dále shrnul aktivity, které proběhly v průběhu roku 2019 (zejm. šlo o aktualizaci eMetodiky a
strategických map krajů a o dokončovaný modul pro zpracování hodnotících zpráv).
P. Švec (NSZM) podrobně popsal možnosti využití modulu pro přípravu hodnotící zprávy v Databázi strategií
a zmínil další drobnější novinky zavedené v roce 2019 do systému.
P. Valenta dále představil aktivity plánované pro rok 2020 (např. rozpracování modulu pro strategické
ukazatele, responzivní zobrazení webu Databáze či pokračování elektronizace šablon eMetodiky), zmínil
další využívání jednotlivých funkcionalit resorty a uvedl plánované aktivity, které mají vazbu na Digitální
Česko. Na závěr požádal o revizi dokumentů uvedených v Databázi (jejich případné nahrazení či doplnění) a
revizi strategických map k 31. prosinci 2019.
V rámci debaty bylo řešeno zajištění možnosti generování hodnotící zprávy do PDF. V souvislosti s využíváním
Databáze dalšími institucemi pak zástupkyně MŠMT informovala o zájmu využít jednotlivé nástroje a
funkcionality Databáze pro přípravu i hodnocení (realizaci) vybraných dokumentů.

5. Závěr
V.-K. Brázová poděkovala všem přítomným členům PSDS za účast i za diskusi, popřála pohodové prožití
nastávajících svátků a ukončila poslední jednání roku 2019.

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

termín

1.

Dopracovat rozpracované a vložit nové strategické dokumenty i hodnotící zprávy
k nim do Databáze.

Admini /
editoři

průběžně

2.

Provést revizi strategických map k 31. 12. 2019 a informovat MMR o potřebách
doplnění či úprav.

Admini /
editoři

20. 1. 2020

3.

Zaslat P. Valentovi požadavky na školení.

Admini /
editoři

20. 1. 2020

Gestoři
strategií

Průběžně dle
harmonogramu
přípravy
jednotlivých
OP. Případně
lze požadavky
komunikovat
přes platformy
ESSP či PSDS.

4.

Spolupracovat s tvůrci operačních programů a podílet se na slaďování indikátorů
s relevantními strategiemi.

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace
3. Aktuálně projednávaná verze indikátorů pro ERDF a ESF+

Zapsal

P. Valenta, 17. 12. 2019

Za správnost

V.-K. Brázová, D. Škorňa 19. 12. 2019

