Zápis z jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

4. 12. 2017; 10:00 – 11:30 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. Současný stav Databáze, úpravy, novinky
4. Naplňování Databáze a související problémy
5. Plány a potřeby Databáze na další období / rok 2018
6. Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Úvod
P. Žáčková (MMR) zahájila jednání a poděkovala všem aktivním členům PSDS za dosavadní činnost.

2. Aktuální informace z oblasti strategické práce
P. Žáčková stručně informovala o činnosti MMR v oblasti strategické práce, konkrétně představila aktuální
stav strategických projektů (Analýza strategií, Mapování, STRATeduka). Zdůraznila zejména rozběhnutí
dalších běhů Strateduky od února 2018, pro konkrétní termíny a registraci je nutné sledovat web
www.strateduka.cz. Dále zmínila výstupy ze semináře ke strategické práci konaného 21. září (blíže na
portálu strategické práce), popsala stav příprav na období po roce 2020 a seznámila členy s postupem
přípravy NKR.
Průběžná diskuse
 P. Fišer (JMK) se dotázal, zda výstupy projektu Analýza budou převedeny i do krajské úrovně (např. do
metodiky pro přípravu strategických dokumentů na krajské úrovni).
P. Žáčková vysvětlila, že analyzovány jsou jen dokumenty národní, ale výstupy analýzy budou moci být
přiměřeně aplikovány i na nižší úrovně.
 P. Fišer se dotázal na možnost zpracovávat dotazník v rámci projektu Mapování postupně (možnost
v dotazníku průběžně ukládat data).
P. Žáčková reagovala kladně, v rámci právě připravované objednávky bude toto vyžadováno.
 P. Bureš (LK) se dotázal, jak budou vybírány kraje, ve kterých se uskuteční školení v rámci STRATeduky.
P. Žáčková uvedla, že toto dosud nebylo upřesněno, avšak nejspíše půjde o Brno a Ostravu.
 M. Doležal (MPSV) se dotázal na termín dodání výstupů z listopadového semináře k NKR.
P. Žáčková informovala, že náměty od účastníků semináře očekáváme do 5. 12. 2017 a výstupy budou
řešeny na následujícím jednání ESSP (leden/únor 2018).
Následovala krátká diskuse týkající se budoucnosti po roce 2020, dotýkající se mimo jiné územní
dimenze a odkazu na s NKR souběžně zpracovávanou SRR ČR 2021+.
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3. Současný stav Databáze, úpravy, novinky
P. Valenta (MMR) uvedl základní informace o posunu v posledních třech měsících, představil aktuální stav
naplnění DS (1189 aktuálně zveřejněných dokumentů, z toho 400 v archívu). Zmínil úkoly zadané na
předchozím jednání PSDS a jejich plnění a stručně informoval o novinkách v DS.

4. Naplňování Databáze a související problémy
P. Valenta informoval o přeřazení tohoto bodu na konec věcné části (za bod 5).
V rámci projednání bodu byly členům PSDS rozdány dotazníky, v rámci kterých měli stručně reagovat na
otázky vztahující se k překážkám při naplňování Databáze strategií. Některé reakce byly následně
diskutovány. Výsledek tohoto rychlého šetření bude představen na následující PSDS v březnu 2018.

5. Plány a potřeby Databáze na další období / rok 2018
P. Valenta stručně představil poslední probíhající aktivity končícího roku 2017 (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 či vydání metodického doporučení pro tvorbu strategických map). Dále
zmínil návrh aktivit, které by měly být řešeny v roce 2018.

6. Závěr
P. Žáčková poděkovala členům PSDS za účast, za plodnou diskusi a všem popřála příjemné strávení volných
dnů o Vánocích.

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

1.

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

Admini /
průběžně
editoři

2.

Aktualizovat (k 31. 12. 2017) strategické mapy ministerstev a krajů.

Admini

15. 1. 2018

3.

Vydat metodické doporučení pro tvorbu strategických map.

MMR

31. 1. 2018

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace
3. Odkaz na Portál strategické práce
4. Dotazník (viz bod 4. Naplňování Databáze a související problémy)

Zapsal

P. Valenta, 17. 12. 2017

Za správnost

P. Žáčková, 20. 12. 2017

termín
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