Zápis z jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

21. 9. 2017; 10:00 – 11:30 hod.

Místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Letenská 3, 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
D. Škorňa (MMR) zahájil jednání Pracovní skupiny a poděkoval aktivním členům PSDS za dosavadní činnost.

2. Aktuální informace z oblasti strategické práce
D. Škorňa stručně informoval o činnosti MMR v oblasti strategické práce, konkrétně představil aktuální
stav strategických projektů (Analýza strategií, Mapování, STRATeduka), zmínil předložení Informace o DS
na vládu (7/2017), popsal stav příprav na období po roce 2020 (Východiska ČR, NKR, roli a působení
institucí na úrovni EU), stručně zmínil zkušenosti zemí V4+4 s propojováním plánování a rozpočtování (viz
např. prezentace Rumunska z PAG v příloze). Uvedl, že podrobnější informace především o projektech
MMR budou představeny v navazujícím semináři ke strategické práci.
Průběžná diskuse
 M. Švejda (MO) se dotázal, zda školení v rámci projektu STRATeduka již běží.
D. Škorňa v reakci vysvětlil průběh aktivit pro letošní podzim s tím, že první dva běhy jsou pilotní a již
v současné době jsou naplněny.
 E. Durník (ČSÚ) informoval členy PSDS o diskusi k přenastavení NUTS II s ohledem na přípravu nového
programového období. Z diskusí jasně vyplynulo, že pro příští programové období není technicky možné
jakoukoliv změnu stihnout.
D. Škorňa vysvětlil širší souvislosti: iniciace změn by byla sice proveditelná, nicméně je třeba pracovat
s reálnými a racionálními důvody a také faktem, že samotný proces změn tak, aby regiony těžily
z případné změny, jde časově za hranice počátku nového programového období.

3. Databáze strategií – aktuální potřeby
D. Škorňa uvedl základní informace o posunu v posledních čtyřech měsících, představil aktuální stav
naplnění DS (1060 aktuálně zveřejněných dokumentů, z toho 395 v archívu). Zmínil úkoly zadané na
předchozím jednání PSDS a jejich plnění a stručně informoval o novinkách v DS.
P. Švec (NSZM) podrobně představil nové funkcionality (modul financí a modul odpovědností) a upozornil
na možnosti tisku z DS. Více informací lze získat na školeních či na MMR a NSZM.
Průběžná diskuse
Proběhla stručná diskuse k možnostem systému (s ohledem na praktické možnosti nových funkcionalit).
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4. Databáze strategií – nadcházející činnosti
P. Valenta (MMR) stručně představil probíhající a plánované aktivity pro rok 2017 (důležitá je modernizace
modulu k indikátorům, zavádění vazeb mezi OP a klíčovými dokumenty či vybraných mezinárodních
dokumentů) a upozornil na úkoly, které bude v následujícím období třeba zajistit (dlouhodobě naplňování
Databáze, aktualizace strategických map, příprava dokumentů MMR v modulu přípravy strategií či
zpracování metodického doporučení pro tvorbu strategických map). Dále zmínil návrh aktivit, které by
měly být řešeny v roce 2018 a umožnil členům pracovní skupiny se k tomuto vyjádřit, resp. uplatnit své
požadavky vůči systému.
Průběžná diskuse
 M. Švejda v rámci debaty k aktivitám pro rok 2018 navrhl vytvoření modulu, který by se zabýval riziky
(definice / strukturace rizik).
D. Škorňa slíbil ověřit možnosti s tím, že podobné informace lze již nyní vkládat v rámci poznámek.
 P. Fišer (JMK) zmínil vhodnost vkládání dokumentů obcí a MAS a dotázal se na způsob vkládání těchto
dokumentů a samotnou relevanci jejich vkládání.
D. Škorňa uvedl, že ideální stav je, že by DS všechny tyto dokumenty obsahovala, avšak byla primárně
vybudována pro národní a regionální patro. Nicméně pro příští rok se počítá se zavedením několika
strategických dokumentů měst. Zároveň se počítá s provázáním DS na systém ObcePro (strategické
dokumenty malých obcí).
P. Švec dodal, že pro členy NSZM je vkládání základních dokumentů zajištěno v rámci kapacit NSZM.

5. Závěr
D. Škorňa poděkoval členům PSDS za účast, za plodnou diskusi a s těmi, jež nepokračovali na následující
seminář, se rozloučil.

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

termín

1.

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

Admini /
průběžně
editoři

2.

Zaslat relevantní návrhy na rozvoj funkcionalit / možností Databáze pro další
roky (návrhy užitečné pro uživatele veřejného webu či interního terminálu).

Admini

10. 10. 2017

3.

Aktualizovat (k 30. 9. 2017) strategické mapy ministerstev a krajů (kraje dle
příkladu libereckého kraje - viz Zápis z 11. jednání PSDS – platí pro ty, jež
dosud nezaslali).

Admini
kraje

10. 10. 2017

4.

Zpracovat metodické doporučení pro tvorbu strategických map.

MMR

30. 11. 2017

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace
3. Aktualizovaná Metodika a manuál pro práci s Databází strategií, vč. revizní verze (viz
záložka Nástěnka v interním terminálu DS)
4. Databáze strategií - informace pro členy vlády
5. Informace ke Kulatému stolu k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020
6. Prezentace zástupce Rumunska z PAG (příloha) a podrobný záznam z celého jednání
(odkaz zde).

Zapsal

P. Valenta, 27. 9. 2017

Za správnost

P. Žáčková, 27. 9. 2017

Schválil

D. Škorňa, 29. 9. 2017
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