Zápis z jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

22. 5. 2017; 10:00 – 12:00 hod.

Místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Úvod
2. Aktuální informace z oblasti strategické práce
3. Databáze strategií – aktuální potřeby
4. Databáze strategií – nadcházející činnosti
5. Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Úvod
P. Žáčková (MMR) zahájila jednání Pracovní skupiny, omluvila neúčast předsedy (D. Škorňa) a poděkovala
aktivním členům PSDS za dosavadní činnost.

2. Aktuální informace z oblasti strategické práce
P. Žáčková informovala o vydání metodického doporučení Typologie strategických a prováděcích
dokumentů, o aktuálním stavu strategických projektů (Analýza strategií, Mapování, STRATeduka), o
aktuálních krocích při přípravě období 2020+ a dalších aktivitách ve strategické práci (PAG, EPSA, ČR 2030,
informace na vládu). Požádala všechny zástupce krajů o vyplnění krátkého dotazníku k projektům
Mapování a Strateduka, který zašleme společně se zápisem
Průběžná diskuse
 P. Fišer (JMK) se dotázal na podrobnosti k projektu Strateduka (mj. kolik osob z krajů lze proškolit).
 M. Švejda (MO) v rámci projektů MMR upozornil na potřebu odlišovat koncepce od strategií a
potřebnost věnovat se analytické části dokumentů.
P. Žáčková v reakci uvedla, že v rámci projektu Strateduka by mělo být do června 2018 proškoleno 200
osob, součástí zápisu z dnešního jednání bude i dotazník na kraje, ve kterém očekáváme mj. uvedení
počtu zájemců o vzdělávací program. Zároveň ujistila, že součástí vzdělávacího programu bude i oblast
tvorby analytické části dokumentů. K odlišování koncepcí a strategií doplnila, že dle typologie
doporučuje používat obecný pojem „strategické dokumenty“.
 P. Fišer diskutoval s MMR přípravu jednotlivých programových období.
 P. Bureš (LK) se dotázal na zapojení krajů do přípravy Národní koncepce realizace politiky soudržnosti
po roce 202 (NKR).
P. Žáčková uvedla, že kraje budou rovněž zapojeny do přípravy NKR, a to zejména prostřednictvím
připravované Strategie regionálního rozvoje (SRR). NKR bude „přebírat“ některé krajské priority ze SRR.
Nebude tak docházet k požadavkům na definování priorit krajů opakovaně, tj. jednou pro potřeby SRR,
podruhé pro NKR.

3. Databáze strategií – aktuální potřeby
P. Valenta (MMR) uvedl základní informace o posunu v posledních pěti měsících, představil aktuální stav
naplnění DS (1049 aktuálně zveřejněných dokumentů, z toho 384 v archívu). Zmínil úkoly zadané na
předchozím jednání PSDS a jejich plnění a informoval o novinkách v DS, zejména ve smyslu rozšiřování
jejího využití. Dále uvedl, že po PSDS následuje schůzka se zástupci krajů k DS a strategické práci obecně.
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P. Švec (NSZM) představil rozšířené možnosti při zakládání formuláře pro vložení dokumentu (záložka
„nastavení“ - využití jen ve vybraných případech). Více informací na školeních či na MMR a NSZM.
M. Sochorová (MMR) představila návrh úpravy strategických map krajů (na příkladu libereckého kraje) a
vyzvala zástupce krajů k úpravě map s tím, že při úpravě je vhodné využít podkladovou tabulku (excel)
zpracovanou pro LK (viz příloha č. 4).
Průběžná diskuse
 P. Fišer se v souvislosti s návaznou schůzkou se zástupci krajů a informacemi o plánovaných aktivitách
MMR dotázal, zda MMR zjišťovalo potřeby a možnosti využití výstupů databáze v jednotlivých krajích.
P. Žáčková uvedla, že větší průzkum bude součástí projektů MMR, zde bylo uvedeno pro informaci.
 M. Doležal informoval o vzniku minitýmů k ČR 2030 a případném dalším využití DS, jakožto nástroje
řízení implementace ČR 2030.
P. Valenta na toto uvedl, že další zapojení DS je v případě dohody mezi MMR a ÚV možné.

4. Databáze strategií – nadcházející činnosti
P. Valenta stručně představil probíhající a plánované aktivity pro rok 2017 (důležité je především doplnění
funkcionalit k odpovědnostem a financím, zavedení vazeb mezi OP a klíčovými dokumenty či zavedení
vybraných mezinárodních dokumentů), upozornil na úkoly, které bude v následujícím období třeba zajistit
(dlouhodobě naplňování Databáze, aktualizace strategických map, příprava dokumentů MMR v modulu
přípravy strategií či postupná aktualizace Metodiky a manuálu Databáze) a vzhledem k pokročilé hodině
předal slovo tajemnici PSDS.

5. Závěr
P. Žáčková poděkovala členům PSDS za účast, za plodnou diskusi a rozloučila se zástupci ministerstev.

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

1.

Dopracovat rozpracované a vkládat nové relevantní dokumenty do
Databáze (schválené i důležité dosud neschválené).

Admini /
průběžně
editoři

2.

Připravovat strategické dokumenty MMR (SRR a NKR) v modulu přípravy
strategických dokumentů DS.

MMR

průběžně

3.

Informovat MMR o cca 3 nejdůležitějších mezinárodních strategických
dokumentech důležitých pro strategické řízení ČR či krajů.

Admini

16. 6. 2017

4.

Odpovědět na dotazník k projektům Mapování a Strateduka v příloze č. 3.

Admini
kraje

16. 6. 2017

5.

Aktualizovat strategické mapy ministerstev a krajů (kraje dle příkladu
libereckého kraje - viz příloha č. 4, zejm. podklad Přehled dokumentů).

Admini
kraje

30. 6. 2017

6.

Aktualizovat Metodiku a manuál DS.

MMR /
NSZM

20. 7. 2017

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace
3. Otázky ke strategické práci – kraje
4. Strategická mapa LK (pouze odkaz) a podklad pro její tvorbu

Zapsal

P. Valenta, 31. 5. 2017

Za správnost

P. Žáčková, 1. 6. 2017

termín
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