Zápis z XII. jednání

Expertní skupiny pro strategickou práci
Datum, čas:

8. 2. 2019; 12:00 – 13:30 hod.

Místo:

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

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
-

Úvod
Informace z oblasti Kohezní politiky
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 – zpracování karet specifických cílů
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 – II. fáze prioritizace a metodika
hodnocení
Aktuality ke strategické práci
Různé
Závěr a shrnutí

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Zahájení a aktuální informace z oblasti kohezní politiky
Jednání Expertní skupiny (dále také ESSP) zahájila D. Grabmüllerová (v zastoupení předsedkyně
O. Nebeské). Přivítala všechny přítomné a poděkovala jim za probíhající intenzivní spolupráci při přípravě
dalšího programového období po roce 2020, které se z velké části věnuje i jednání ESSP. Byl představen
program jednání, jehož hlavním bodem je kromě aktualit z kohezní politiky projednání dalšího postupu
zpracovávání Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (dále jen „NKR“),
především zpracování karet specifických cílů a příprava 2. fáze prioritizace.
V rámci úvodního bloku D. Škorňa (MMR) shrnul aktuální informace o přípravě nového programového
období. V současné době stále na úrovni EU probíhá intenzivní jednání SWMP (Working Party on Structural
Measures), které řeší jednotlivé tematické bloky nařízení. V minulém pololetí, za rakouského předsednictví,
se podařilo uzavřít blok 1 (programování a strategické plánování) a blok 5 (řízení a kontrola) obecného
nařízení, naopak se doposud nepodařilo uzavřít jednání k bloku 2 (podmínky způsobilosti, výkonnostní
rámec) a nařízení o EFRR a FS. Ve stávajícím pololetí bude v rámci rumunského předsednictví pokračovat
nastavený systém jednání: bude zahájeno projednávání bloků 3 (monitorování, hodnocení, komunikace a
viditelnost), 4 (finanční podpora z fondů) a 6 (finanční řízení) obecného nařízení. Dále bude projednávání
nařízení o EFRR a FS, podle plánu pokračovat projednávání dalších částí (článků) návrhů nařízení o EÚS a
ESF+.
Z hlediska zaměření ESSP jsou důležitou součástí přípravy na další období tzv. základní podmínky. Ty jsou
ještě stále projednávány v rámci bloku 2 a dosud nebyla nalezena shoda na úrovni COREPER. MMR ve
spolupráci s gestory a spolugestory provádí analýzu stavu naplnění základních podmínek i s ohledem na
předpokládané změny během vyjednávání.
Na národní úrovni bylo důležitým milníkem projednání Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR
po roce 2020 vládou dne 4. 2. 2019 a schválení struktury operačních programů a harmonogramu dalších
kroků při přípravě ESIF 2021+. Mezi nejdůležitější úkoly nyní patří dopracování NKR, příprava Dohody o
partnerství, jednotlivých operačních programů, koncepce jednotného metodického prostředí a příprava
MS2021+.
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2. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 – zpracování karet
specifických cílů
D. Škorňa (MMR) informoval, že v návaznosti na návrhovou část NKR a již dříve projednané karty
tematických podoblastí byly zpracovány karty specifických cílů. Jejich struktura byla přizpůsobena tak, aby
karty byly logičtěji strukturované, byly více kompatibilní s intervenční logikou pro zpracování DoP a OP, a mj.
obsahovaly všechny informace důležité pro 2. fázi prioritizace. Karty byly zpracovány ve spolupráci s věcnými
gestory. Oproti analytické fázi přibyly některé nové specifické cíle (např. bezmotorová doprava, zkvalitňování
veřejných prostranství ad.). Opakovaně zdůraznil potřebu aktuálních sektorových strategií
Karty specifických cílů budou využity nejenom pro 2. fázi prioritizace, ale také jako základ pro obsah Dohody
o partnerství a pro operační programy.
Karty specifických cílů budou všem členům ESSP rozeslány k připomínkám s termínem do 19. února 2019.
S ohledem na napnutý harmonogram byla zdůrazněna potřeba dodržení tohoto termínu.
3. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 – II. fáze prioritizace a
metodika hodnocení
D. Škorňa (MMR) stručně uvedl metodiku hodnocení pro 2. fázi prioritizace, kterou již členové ESSP obdrželi
k připomínkám. Při úpravách jsme vycházeli ze zkušeností z 1. fáze prioritizace: bylo vypuštěno kritérium
vztahující se k evropské přidané hodnotě, byly upraveny váhy kritérií, popis škál a zdroje informací. Důležitou
změnou je navýšení počtu hodnotitelů na 6 (2 zástupci příslušného resortu, 2 zástupci MMR a 2 externí
experti) a následné setkání a diskuse hodnotitelů, v rámci které bude ještě možné hodnocení upravit.
Metodika hodnocení již byla rozeslána k připomínkám s termínem do 12. 2. 2019.
Následně byl také představen harmonogram dalšího postupu (2. fáze prioritizace, příprava finální verze NKR,
připomínkování – viz tabulka v prezentaci).
Diskuse:
 Na základě dotazu Z. Foltýna (MPSV), jaké vstupy budou potřeba do NKR od resortů a co bude
výstupem 2. fáze prioritizace, upřesnil D. Škorňa, že kromě vyplněných karet již žádné zásadní vstupy
(kromě spolupráce na prioritizaci a následném připomínkování NKR) už potřeba nebudou. Předpokládá
se, že současná náročná práce na kartách bude využita při samotné přípravě intervenční logiky a
operačních programů. Výstupem prioritizace bude stanovení rizikových oblastí (z hlediska čerpání
v budoucím období) a doporučení pro velikost alokace jednotlivým tématům v rámci připravovaných OP;
nebude probíhat selekce témat.
 J. Mýl (MPO) se dotázal, zda je nutná metodika pro přípravu operačních programů, když příloha ON
obsahuje příslušnou šablonu. Harmonogram přípravy je napjatý a ŘO mohou zbytečně ztrácet čas
čekáním na metodiku. D. Škorňa odpověděl, že i přes ON je nutné sjednotit zpracování na národní
úrovni, a to tam, kde je toto potřeba. Intervenční logiku předložíme partnerům již v únoru na prvním
setkání chystané PS k Dohodě o partnerství, a nedojde tak k časové prodlevě.
 L. Paličková (MV) upozornila, že z pohledu MV zůstává v metodice hodnocení stále několik kritérií, které
nelze považovat za objektivně měřitelná; podrobné připomínky budou zaslány písemně.
 J. Krist (NS MAS) požádal, aby práce na DoP a OP byly průběžně konzultovány s územními partnery.
Navrhl také, že součástí přípravy by bylo užitečné zmapování největších problémů stávajícího období,
jakési mapy minového pole problémů. D. Škorňa doplnil, že identifikace rizik spojených s některými
oblastmi je součástí karet specifických cílů a nadále s nimi budeme velmi intenzivně pracovat.
 R. Soukupová (ASZ) uvedla, že při mapování budoucí absorpční kapacity je největším problémem, že
není známa budoucí míra spolufinancování. Ta má přitom zásadní vliv. D. Škorňa uvedl, že bude snad
známa v červnu 2019. Již nyní se však MMR a MF snaží připravit pracovní návrhy/scénáře, jak by toto
mohlo vypadat .
4. Aktuality ke strategické práci
V. K. Brázová (MMR) informovala především o tom, že vláda 28. ledna 2019 schválila aktualizovanou
Metodiku přípravy veřejných strategií. Aktuální verze byla rozeslána všem členům ESSP. Do metodiky byla
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doplněna zejména část k typologii strategických a prováděcích dokumentů, k využití poznatků ve strategické
práci a k implementaci strategií. Doplněno bylo i grafické shrnutí metodiky. S ohledem na aktualizovanou
metodiku budou dále dopracovány šablony a umístěny na web, stejně jako do prostředí Databáze strategií
v podobě aktualizované e-Metodiky.
V rámci projektu Mapování strategické práce je nyní ukončován sběr dat z rozhovorů a výstupy budou
dopracovány do března 2019 (přičemž budou samozřejmě členům ESSP k dispozici). 21. 2. 2019 pořádá
MMR workshop na téma strategických útvarů.
Ke konci se chýlí rovněž projekt Strateduka – v projektové fázi bude ukončen tento vzdělávací program
v březnu 2019. Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě a nenaplněné poptávce je kurs připravován ke standardní
akreditaci ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu, aby mohl být dále nabízen úředníkům národní, ale
i krajské úrovně i po skončení projektu.
V rámci metodického zastřešení strategické práce ve veřejné správě se nyní soustředíme na přípravu
koncepce „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“, kterou gestoruje MV. V rámci této koncepce se
soustředíme na metody a nástroje pro strategické řízení, na inovace v této oblasti, prostředí pro strategické
řízení, a využití znalostí a zkušeností ve strategickém řízení, což představuje i naše priority pro nadcházející
období.
5. Shrnutí a závěr
V rámci závěru připomenul D. Škorňa úkoly pro nejbližší období, a to:
a) Zaslat připomínky k metodice hodnocení pro 2. fázi prioritizace – do 12. 2. 2019
b) Zaslat připomínky ke kartám specifických cílů – do 19. 2. 2019
1. Prezenční listina
Přílohy

2. Prezentace z jednání
3. Odkaz na dokument Towards a sustainable Europe by 2030

Zapsal, datum

J. Švec; 12. 2. 2019

Za správnost,
datum

D. Škorňa, 18. 2. 2019
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