Zápis z XIV. jednání

Expertní skupiny pro strategickou práci
Datum, čas:

29. 11. 2019; 10:00 – 12:00 hod.

Místo:

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

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Zahájení jednání/Aktuality z oblasti strategické práce
2. Schválení NKR a navazující kroky
3. Představení koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
4. STRATeduka
5. Představení projektu PUDR
6. Další kroky ve strategické práci
7. Různé/závěr
K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Zahájení jednání a aktuality ze strategické práce
Jednání Expertní skupiny (dále také ESSP) zahájil D. Škorňa (MMR), který přivítal všechny přítomné a
představil program jednání. Přítomné dále seznámil se změnami, ke kterým na MMR dojde v souvislosti se
změnami systemizace a s reorganizací. Stávající agenda strategické práce přejde na odbor regionální
politiky. Tento odbor bude do budoucna zajišťovat také činnost ESSP. Ředitelka odboru regionální politiky
M. Zezůlková (MMR) členy rovněž přivítala a informovala o úmyslu pokračovat v dosavadní činnosti skupiny.
Zároveň uvedla jako důležitou výzvu velký počet strategických dokumentů v ČR a vyjádřila přesvědčení, že
společná práce v rámci ESSP přispěje ke zlepšení tohoto stavu.
2. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 – schválení a navazující kroky
D. Škorňa (MMR) informoval o tom, že Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020
(NKR) schválila vláda usnesením č. 562/2019 ze dne 30. července 2019. Poděkoval členům za jejich aktivní
podíl na přípravě tohoto materiálu. NKR je jedním z důležitých podkladů pro další kroky přípravy budoucího
období - budoucí Dohody o partnerství i jednotlivých operačních programů. Opětovně zdůraznil potřebu
rozvoje strategické práce, a to i ve vztahu k politice soudržnosti; strategie jsou základem pro DoP a OP,
budou na nich také záviset některé klíčové výzvy, jsou součástí také plnění základních podmínek. Nyní je
navíc akcentována průběžnost jejich implementace a sledování. Přestože se ESSP po dokončení práce na
NKR navrací ke své dlouhodobé náplni (rozvoj strategické práce), této problematice bude nadále věnována
pozornost.
Diskuse:
 V diskusi zazněla ze strany zástupců SMO ČR a NS MAS upozornění na rizika spojená s doposud
nevyjasněnou výší spolufinancování v budoucím období. Z pohledu mnoha příjemců, např. malých obcí,
může také být navrhovaná výše spolufinancování příliš nízká.
 Ze strany SMO ČR v této souvislosti zazněl apel na vytvoření záchranné sítě pro regiony, které nově
(zpravidla jen těsně) překročí stanovenou úroveň HDP na obyvatele a dostanou se tak do vyspělejší
kategorie.
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 S ohledem na přípravu strategických dokumentů byl vznesen dotaz na indikátory stanovené EK a národní
číselník pro budoucí období, aby mohly být tyto indikátory využity již ve strategiích. Aktuálně
projednávaná verze indikátorů pro ERDF a ESF+ bude součástí zaslaného zápisu. Náměty na specifické
ukazatele pro monitorování intervencí nad rámec povinných lze vznášet rovněž přes ESSP.
3. Představení koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.
L. Paličková a P. Schlesinger (MV) představili koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, která
již byla předložena vládě k projednání (materiál nebyl doposud projednán). Informovali o struktuře materiálu,
způsobu jeho přípravy a především pak o jeho jednotlivých strategických cílech a o vybraných opatřeních.
V.- K. Brázová (MMR) pak prezentaci doplnila podrobnějším představením opatření vztahujícím se ke
strategické práci, za které bude mít MMR gesci. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené prezentaci.
4. STRATeduka
D. Škorňa (MMR) stručně připomenul výsledky projektu STRATeduka, který byl ukončen v březnu 2019.
Především pak informoval o pokračování kurzu, který bude zajišťovat Nadace pro rozvoj architektury a
stavitelství ve spolupráci s MMR. S uvedenou nadací je připravováno memorandum o spolupráci a připravena
je rovněž žádost o akreditaci u Ministerstva vnitra. Představeny byly nejbližší termíny kurzu, stejně jako
možnosti modifikace kurzu pro individuální potřeby jednotlivých aktérů.
Diskuse:
 Za NS MAS bylo zmíněno zahájení práce na 20 strategiích v roce 2020 až na úroveň obcí / CLLD.
5. Představení projektu Prosazování udržitelného rozvoje
A. Pasková (MŽP) představila relevantní aktivity MŽP v oblasti strategické práce. Jde o projekt Prosazování
udržitelného rozvoje, který je zaměřen na nastavení procesů sledování udržitelného rozvoje, aktualizaci a
evaluaci strategických dokumentů v této oblasti a zvýšení informovanosti veřejnosti. Další aktivitou je
Program „Prostředí pro život“, v rámci kterého budou podporovány výzkumné, vývojové a inovační aktivity
v oblasti životního prostředí. Nakonec byl představen projekt STRADO, který je zaměřen na nové metody
hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP.
V.- K. Brázová (MMR) doplnila, jaké aktivity projektu Prosazování udržitelného rozvoje plní MMR, jak ve
vazbě na dobré vládnutí, tak obce a regiony. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené prezentaci.
6. Další kroky ve strategické práci
V.- K. Brázová (MMR) představila některé další aktivity v oblasti strategické práce. Průběžně aktualizována
je Databáze strategií. V roce 2020 je naplánováno zprovoznění responzivního zobrazení databáze, zavedení
modulu strategických ukazatelů a zavádění a elektronizace šablon aktualizované Metodiky přípravy veřejných
strategií. Další změny jsou připravovány v návaznosti na strategii Digitální Česko (Databáze jakou základ tzv.
Registru strategií).
Další aktivitou navázanou na Metodiku přípravy veřejných strategií a na potřebu v praxi cíle a opatření
prioritizovat je příprava šablony Vícekriteriální hodnocení priorit. Za tímto účelem MMR vytvoří mezirezortní
pracovní mini-tým ke sdílení zkušeností s prioritizací. Činnost pracovního týmu bude zahájena v lednu 2020,
Účast na týmu je možné nahlásit do 13.12.2019.
Diskuse:
 Ze strany MV/Digi Česko byla zmíněna i potřeba digitalizace státního rozpočtu (resp. rozpočtů) a
plánované vytvoření katalogu záměrů ve vazbě na Digitální Česko.
7. Shrnutí a závěr
V rámci závěru poděkoval D. Škorňa všem členům za aktivní činnost v ESSP a popřál stejnou míru aktivity
a iniciativy i do budoucna.
Přílohy

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

1. Aktualizovat členství za jednotlivé instituce v souladu se statutem a jednacím řádem
ESSP. T: 20.1.2020
2. Nahlásit zájemce o činnost v pracovním týmu k vytvoření šablony Vícekriteriální
hodnocení priorit na adresu: Vera-Karin.Brazova@mmr.cz. T: 13.12.2019

Zapsal, datum

J. Švec; 3. 12. 2019

Za správnost,
datum

D. Škorňa, 6. 12. 2019
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