Zápis ze 17. jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

27. 6. 2019; 10:00 – 11:30 hod.

Místo:

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

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Úvod
2. Příprava programového období 2021+
3. Aktuality ze strategické práce
4. Databáze strategií
5. Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Úvod
V.-K. Brázová (MMR) přivítala členy PSDS, omluvila z jednání předsedu pracovní skupiny Davida Škorňu a
předala slovo Martinu Poláškovi (MŽP), který představil připravovaný projekt Prosazování udržitelného
rozvoje.
V rámci diskuse k projektu byl řešen vztah k SEA a dotaz, zda s projektem souvisí úkoly pro resorty nad rámec
stávajících úkolů vyplývajících ze schválených dokumentů (obecně tomu tak není, v konkrétních případech se
bude třeba s danou institucí dohodnout).

2. Příprava programového období 2021+
V.-K. Brázová popsala aktuální dění okolo Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020
(NKR), vč. hlavních změn oproti verzi dokumentu, která byla v únoru vzata na vědomí Vládou ČR; dále
představila navazující přípravy Dohody o partnerství 2021 – 2027 a další činnosti MMR v oblasti přípravy
programového období 2021+. V souvislosti s potřebou správně používat indikátory (ve strategických
dokumentech i ve fondech EU) apelovala na jejich kvalitní zpracování a zejména na součinnost útvarů
řešících strategie a fondy a, kde je to vhodné, na provázanost indikátorů. Zároveň poukázala na možnost
doplnit do indikátorové soustavy pro fondy EU relevantní chybějící indikátory.
V rámci diskuse byly stručně diskutovány další možnosti využití zdrojů EU (unijní programy či nástroje typu
Jessica). U tématu indikátorů bylo zdůrazněno vhodné časování, zejména u strategií, které jsou nyní v procesu
přípravy či dokončování.

3. Aktuality ze strategické práce
V.-K. Brázová informovala o činnosti MMR v oblasti strategické práce. Mj. představila výběr z finálních
výstupů ukončeného projektu Mapování strategické práce ve vazbě na podporu aktivit strategických útvarů,
včetně výsledků dotazníku zpětné vazby v rámci PSDS a aktuálních možností využití podpory z OP Z na úrovni
krajů i rezortů (pro rezorty možnost využití šablony pro podání projektu na zkvalitnění strategické práce do
konce roku 2019).

4. Databáze strategií
P. Valenta (MMR) uvedl základní informace o změnách v Databázi od posledního jednání, představil aktuální
stav naplnění DS (1781 aktuálně zveřejněných dokumentů, z toho 540 v archívu) a další „statistické“
informace. Dále stručně shrnul aktivity, které proběhly v průběhu první poloviny roku 2019 (zejm. šlo o
aktualizaci eMetodiky a strategických map krajů).
M. Sochorová (MMR) informovala o průběhu aktualizace strategických map krajů a představila výslednou
podobu mapy, vč. upravené legendy a doplněných informací ve vazbě na národní dokumenty.

P. Švec (NSZM) představil a popsal aktualizovanou elektronickou Metodiku přípravy veřejných strategií.
P. Valenta dále představil aktivity, které by měly být realizovány do konce roku 2019 (zejména jde o šablonu
pro psaní hodnotících zpráv či přenos dalších dat z externích zdrojů, podpora uživatelů, ad.). Dále požádal
administrátory o zjištění zájmu editorů a jich samotných o školení (základní či specializované).
V rámci debaty byla diskutována úprava strategických map, možnost doplnit mapy o dokumenty ve sdílené
gesci/spolugesci, příp. možnost zaznamenávat i usnesení vlády; dále možnost zpřístupnit eketronickou
Metodiku přípravy veřejných strategií pro všechny v rámci veřejného prostředí Databáze strategií (na základě
podnětu MMR eMetodiku zpřístupní v otevřeném prostředí Databáze strategií). Připomenuta byla také
potřeba aktualizace editorů za jednotlivé instituce, jež by reflektovala změny za poslední cca rok, a možnost
poptávat další indikátory s odvolávkou na konkrétní zdroje.

5. Závěr
V.-K. Brázová informovala o plánu svolat další jednání na září či říjen 2019, poděkovala všem přítomným
členům PSDS za účast, za plodnou diskusi a ukončila jednání.

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

termín

1.

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

Admini /
editoři

průběžně

3.

Na webu Databáze strategií vyvěsit aktualizovanou verzi Metodiky a manuálu
Databáze strategií.

MMR

20. 7. 2019

4.

Zaslat P. Valentovi požadavky na školení (admini i editoři).

Admini /
editoři

26. 7. 2019

5.

Provést revizi / potvrdit správnost aktualizovaných strategických map
ministerstev (v lednu 2019) a krajů (v červnu 2019).

Admini
resortů

10. 8. 2019

Gestoři
strategií

Průběžně dle
harmonogramu
přípravy
jednotlivých
OP

6.

Spolupracovat s tvůrci operačních programů a podílet se na výběru indikátorů
pro specifické cíle spojené s klíčovými strategiemi

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace
3. Odkaz na veřejně dostupnou verzi eMetodiky

Zapsal

P. Valenta, 10. 7. 2019

Za správnost

V.-K. Brázová, D. Škorňa 15. 7. 2019

