Zápis z V. jednání

Expertní skupiny pro strategickou práci
Datum, čas:

15. 12. 2016; 10:00 – 11:30 hod.

Místo:

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

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
-

Zahájení jednání
Informace z oblasti Kohezní politiky
Představení modulu přípravy strategií v Databázi strategií
Typologie strategických dokumentů
Různé
Závěr a shrnutí

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Zahájení a úvod
Jednání Expertní skupiny (dále jen ESSP) zahájil její místopředseda Ing. David Škorňa. Informoval členy ESSP
o schválení statutu ESSP ve formě, v jaké byl členům po IV. jednání rozeslán. Statut bude k dispozici na
webových stránkách pro strategickou práci www.verejne-strategie.cz.

2. Informace z oblasti Kohezní politiky
D. Škorňa (MMR) informoval členy o aktuálním vývoji čerpání a novinkách z oblasti ESI fondů, vč.
aktuálního stavu čerpání na úrovni Dohody o partnerství (DoP). Dále informoval o přípravě programového
období po roce 2020 (pozičním dokumentu; dokumentu stanovujícího priority ČR po roce 2020). Předeslal,
že se v 1. pol. 2017 se v Praze uskuteční konference k urbánní agendě vč. tématu kohezní politiky. Seznámil
členy ESSP s výsledky analýzy komunitárních programů, kterou MMR-NOK nechalo zpracovat a které jsou
nyní dostupné na stránkách MMR. Informoval o pokračování prací na hodnocení příspěvku ESI fondů
k naplňování cílů strategií.
V diskusi zazněla např. debata k způsobu přípravy klíčových dokumentů pro přípravu období 2020+;
zdůraznění nutnosti reflexe Brexitu při přípravě pozičního dokumentu; možnosti zvažovat např. i
přeskládání NUTS 2 k dosažení objektivní míry podpory; či možnosti systémovější podpory (i
institucionálního charakteru) v oblasti komunitárních programů na úrovni celé ČR.

3. Představení modulu přípravy strategií v Databázi strategií
P. Švec (NSZM) představil nový modul přípravy strategických dokumentů v Databázi strategií, vč. ukázek
konkrétních funkcí. Modul byl pilotně testován na připravované strategii „ČR 2030“.
Diskuse:
 D. Škorňa nabídl členům ESSP možnost odzkoušení modulu na dalších 2-3 strategických dokumentech.
 Z. Machát (ÚV) sdělil pozitivní zkušenost s psaním strategického dokumentu formou malých odstavců,
což ulehčuje i práci s Databází.
 I. Hartmann (MMR) v kontextu debaty o strategii ČR 2030 připomněl, že v předkládací zprávě je třeba
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explicite zmínit, že bylo při přípravě dokumentu vycházeno z Metodiky.

4. Typologie strategických dokumentů
I. Hartmann představil finální verzi typologie strategických dokumentů. Prezentoval cíle materiálu; aktuální
stav a jeho analýzu; návrh typologie dokumentů a charakteristiky jednotlivých typů. Popsal průběh
připomínkování materiálu ze strany členů ESSP, vč. úprav, které na základě připomínek typologie
zaznamenala. Uvedl, že cílem je se nyní shodnout na určitém kompromisu mezi Metodikou přípravy
veřejných strategií a reálným stavem. Pro diskusi otevřel otázky ohledně budoucího zacházení s Typologií.
Diskuse:
Proběhla diskuse k časovému harmonogramu dalších kroků práce s Typologií strategických dokumentů.

5. Různé
V. K. Brázová (MMR) podala informaci o stavu strategických projektů MMR (vzdělávacího projektu ke
strategickému plánování „STRATeduka“ a analytických projektů „Mapování strategické práce“ a „Analýza
strategických dokumentů“). Informovala, že Pracovní tým pro vertikální koordinaci strategického řízení,
spadající pod ESSP, se sejde na počátku roku 2017 a zaměří se na uplatnění Typologie strategických
dokumentů v praxi a na hierarchizaci strategických dokumentů na krajské a místní úrovni.
D. Škorňa informoval o žádosti Slovenska o využití české Metodiky přípravy veřejných strategií v rámci
snah o zkvalitnění strategického řízení ve vazbě na přípravu Národního infrastrukturního plánu SR,
vypracovaného na základě dlouhodobé vize a strategie rozvoje společnosti.

6. Závěr
D. Škorňa poděkoval členům ESSP za účast a apeloval na spolupráci zejména při plnění úkolů vyplývajících
z jednotlivých jednání ESSP.

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

1.

Zaslat zpětnou vazbu ke strategickým mapám – jak je se strategickými
mapami pracováno. Písemnou informaci poslat na e-mailové adresy:
pavla.zackova@mmr.cz a vera-karin.brazova@mmr.cz.

Členové 30. ledna
ESSP
2017

2.

Zaslat oficiální (re)nominaci členů Expertní skupiny v případě, že stávající
členové zatím nebyli ze strany jejich resortu/instituce jmenováni korektně
(např. při personálních změnách či změně agendy).

Členové
průběžně
ESSP

Přílohy

1. Prezenční listina
2. Prezentace z jednání
3. Dotazník ke strategickým mapám

Zapsal, datum

V-K. Brázová, 3. 1. 2017

Za správnost,
datum

D. Škorňa, 3. 1. 2017

termín
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