Zápis z jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

5. 12. 2016; 10:00 – 12:00 hod.

Místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Úvod
2. Strategická práce v ČR
3. Databáze strategií – aktuální potřeby, diskuse
4. Databáze strategií – nadcházející činnosti
5. Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Úvod
V.-K. Brázová (MMR) zahájila jednání Pracovní skupiny, omluvila neúčast předsedy (D. Škorňa) v první části
jednání a poděkovala členům PSDS za dosavadní aktivitu.

2. Strategická práce v ČR
V.-K. Brázová informovala o aktuálním stavu strategických projektů (Analýza strategií, Mapování,
STRATeduka), postupu zpracování „typologie strategických dokumentů“ (probíhá finalizace textu k
rozeslání) a „slaďování metodik“ či o stavu / fázi hodnocení příspěvku ESI fondů (probíhají schůzky
s jednotlivými gestory). Dále představila situaci okolo přípravy období po roce 2020 (Poziční dokument,
Národní rozvojový plán, konference k 2021+ a urbánní agendě či Kohezní fórum).
Průběžná diskuse
 O. Novák (MK) se dotázal, zda bude Národní rozvojový plán vycházet z ČR 2030, na což byla kladná
reakce (NRP bude s ČR 2030 pracovat).
 M. Švejda (MO) se dotázal na pravděpodobný termín zahájení elearningu v rámci projektu
STRATEduca.
V.-K. Brázová uvedla, že se zpuštění plánuje na cca květen 2017.

3. Databáze strategií – aktuální potřeby, diskuse
P. Valenta (MMR) uvedl základní informace o posunu v posledních dvou měsících, věnoval se vloženými,
vkládanými i dosud nevloženými dokumenty (888 aktuálně zveřejněných dokumentů, z toho 354
v archívu). Zmínil úkoly zadané na předchozím jednání PSDS a jejich plnění.
Dále informoval o vybraných programových novinkách (info-mail týkající se vracení formuláře či nová
tlačítka „excel“ a „klon“).
P. Švec (NSZM) podrobně představil výše zmíněné novinky v Databázi, nástroj k provazbám (korelacím), vč.
aktuálního propojení na VD ČSÚ (možnost zaškolení a využití stran zájemců z řad administrátorů a editorů),
na příkladu NSRR ukázal konkrétní možnost využití zpracovaných vazeb a na závěr představil, tentokrát
z praktického uživatelského hlediska, modul pro přípravu strategií.
P. Valenta dále představil dosavadní výstupy z bilaterálních schůzek s administrátory (jak hodnotí práci s
Databází, s editory, prostředí pro svoji práci) a poreferoval o návrzích na zlepšení situace v oblastech, kde
je to žádoucí.
V další části jsme se věnovali strategickým mapám krajů v souvislosti s jejich rozvržením a naplňováním.
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M. Sochorová (LK) představila náhled Libereckého kraje na pojetí strategických map. Především shrnula a
zařadila dokumenty, které vycházejí ze zákona či nadřazeného dokumentu. Následně byla dohodnuta
spolupráce na úrovni administrátorů krajů ohledně návrhu ukázkové mapy kraje.
Průběžná diskuse
 M. Švejda kladně vyhodnotil nově představené funkcionality v Databázi a dotázal se na vkládání tzv.
klasifikovaných (tajných) dokumentů do systému, resp. do strategických map.
MMR po vzájemné diskusi navrhlo uvádět takovéto dokumenty ve strategické mapě, v Databázi by však
nebyly zapracovány.
 M. Švejda následně nabídl aktivní spolupráci při vkládání resp. výběru relevantních mezinárodních
dokumentů, nabídl možnost zpracovat jeden z připravovaných dokumentů MO v modulu přípravy
strategií a projednal možnosti další spolupráce s MMR a PSDS na strategické práci MO (využití interního
prostředí, seminář / školení pro MO, atd.).
 Široce byla dále diskutována otázka návrhů na zlepšení podmínek pro práci administrátorů a editorů
(výstupy z bilaterálních schůzek) a následně též problematika úpravy a doplnění strategických map
krajů (viz též úkoly).

4. Databáze strategií – nadcházející činnosti
P. Valenta stručně představil aktualizovaný návrh aktivit 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
(např. naplňování Databáze, aktualizace strategických map, testování modulu přípravy strategií či
postupná aktualizace Metodiky a manuálu Databáze) a vzhledem k pokročilé hodině předal slovo
předsedovi PSDS.

5. Závěr
D. Škorňa stručně shrnul závěry z jednání PSDS a popřál všem členům poklidné svátky a úspěšný vstup do
roku 2017.

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

termín

1.

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

Admini /
editoři

průběžně

2.

Dokončit bilaterální schůzky mezi MMR a adminy zbývajících institucí.

MMR

průběžně

3.

Zaslat M. Sochorové (LK) podklady/návrhy řešení rozvržení a naplnění
strategických map krajů.

Admini
kraje

20.12.2017

4.

Zaslat návrh vzorové strategické mapy krajů na MMR (vazba na úkol č.
3).

Admin
LK

10.1.2017

5.

Zkontrolovat a relevantně zaktualizovat zveřejněné strategické mapy
(včetně věcného doplnění map krajů).

Admini

10.1.2017

6.

Pro testování modulu přípravy strategií navrhnout vhodné strategické
dokumenty.

Admini

20.1.2017

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace (PSDS + LK)

Zapsal

P. Valenta, 20. 12. 2016

Za správnost

P. Žáčková, 21. 12. 2016
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