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Partnerský přístup při tvorbě SRR

• komunikační strategie 

• partnerský přístup 

• expertní skupiny, kulaté stoly 

• otevřený proces



SRR v kontextu dalších strategických dokumentů

• Strategický rámec ČR 2030
» Zpřesnění v tématech se silnou územní dimenzí. SRR by neměla být všeobjímající a měla by se zaměřit

na témata, která mají významný regionální/územní rozměr.

• Národní koncepce realizace kohezní politiky po roce 2020
» SRR je zásadním vstupem do NKR, do jednotlivých témat vstupuje především v oblasti definování

územní dimenze. SRR je však tematicky širší a řeší i témata, která nejsou/nebudou řešitelná z ESIF.

• Ostatní strategické dokumenty na národní úrovni (např. dopravní sektorové strategie)
» SRR by měla definovat územně specifické nástroje pro různé typy území (metropole/aglomerace,

regionální centra, hospodářsky a sociálně ohrožená území).

• Strategie rozvoje krajů (SRK)
» Provázání v analytické části (pohled na území obdobnou optikou jako SRR – tj. metropole/aglomerace,

regionální centra, hospodářsky a sociálně ohrožená území), návrhové části (definování jak SRK
naplňují cíle stanovené SRR), implementační části (stanovení sady společných indikátorů).



Struktura návrhové části SRR21+

• Návrhová část je strukturována v logice:

» Vize (1)

» Globální cíl (5)

» Strategické cíle (6):
• Silná metropolitní území

• Aglomerace

• Regionální centra a jejich zázemí

• Strukturálně postižené kraje

• Hospodářsky a sociálně ohrožená území

• Veřejná správa

» Specifické cíle (27) – tematické cíle

» Typová opatření (63)



Udržitelný rozvoj (a environmentální témata) v SRR21+

• Plánování dopravy s cílem zajištění její udržitelnosti

• Adaptace na změny klimatu (v kontextu urbánního i venkovského prostoru)

• Snaha o efektivnější prostorový rozvoj metropolitních území a aglomerací

• Udržitelná péče o krajinu a vodní zdroje

• Snížení negativních dopadů zemědělského sektoru v území



Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+

musí

být respektovaným národním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje

se zaměřovat především na témata se silným územním rozměrem

být pevně spojena s politikou soudržnosti po roce 2020

stanovovat územní rozměr schémat národních dotací

dát regionům návrhy jejich dalšího možného rozvoje

být podkladem pro tvorbu Národního investičního plánu



Aktivity podpory udržitelného rozvoje – Smart Cities

• METODICKÁ PODPORA MĚST: 

• METODIKA KONCEPTU INTELIGENTNÍCH MĚST

• METODICKÁ PODPORA MĚST: 

• METODIKA KONCEPTU INTELIGENTNÍCH MĚST

• + 

• METODIKA FINANCOVÁNÍ SMART CITY PROJEKTŮ

• + 

• METODIKA FINANCOVÁNÍ SMART CITY PROJEKTŮ

METODICKÁ PODPORA MĚST: 

METODIKA KONCEPTU INTELIGENTNÍCH

MĚST

+ 

METODIKA FINANCOVÁNÍ SMART CITY

PROJEKTŮ

ORGANIZACE ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ PRO

ZÁSTUPCE MĚST

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SMART CITIES

(POD RVUR)

PŘEHLED ZDROJŮ FINANČNÍ PODPORY

PROJEKTŮ

SMART CITIES

(EVROPSKÉ, NÁRODNÍ A KOMUNITÁRNÍ

PROGRAMY)

PROPAGACE

KONCEPTU SMART CITIES

(WWW.SMARTCITIES.MMR.CZ)

ORGANIZACE + SPOLUPRÁCE + ÚČAST NA

ODBORNÝCH AKCÍCH (KONFERENCE, 
WORKSHOPY, SOUTĚŽE, SEMINÁŘE)  



Aktivity podpory udržitelného rozvoje – ObcePRO (www.obcepro.cz)

• Průvodce tvorbou, realizací a hodnocením programu rozvoje obce či 
mikroregionu

• Možnost využití pomocných nástrojů, nápověd či metodik

• Snadno dostupná statistická data (i v podobě grafů či tabulek)

• Jednotná forma a struktura dokumentů 

• Metodická a technická podpora uživatelům aplikace

• Přes 1 180 zaregistrovaných obcí, 230 publikovaných dokumentů



Aktivity podpory udržitelného rozvoje – RIS

• Různorodá data za územní celky – kraje, okresy, ORP, obce 
• Kombinace dat z různých zdrojů
• Statistické ukazatele v časových řadách (od r.1995)
• Informace o dostupných dotačních titulech
• Informace o projektech financovaných z EU
• Mapový server (www.mapy.mmr.cz) – zobrazení dat z RIS v prostoru; 

obsahuje 15 mapových projektů

• https://www.databaze-strategie.cz/ (spolupráce s NSZM)

Aktivity podpory udržitelného rozvoje – Databáze strategií

http://www.mapy.mmr.cz/
https://www.databaze-strategie.cz/


Aktivity podpory udržitelného rozvoje – podpora finanční

• Podpora z IROP (zejm. udržitelná doprava a energeticky úsporné bydlení)

• Integrované strategie - ITI/IPRÚ a CLLD

• Dotační tituly v rámci PORV

• Podpora udržitelného integrovaného městského rozvoje prostřednictvím OP

URBACT III



Aktivity podpory udržitelného rozvoje – další formy

• Spolupráce v rámci MA 21, účast v RVUR, Výboru pro udržitelné municipality, vedení

PS pro Smart Cities a PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

• Městská agenda pro EU – národní koordinátor, spolukoordinace tématu „Městská

mobilita“, účast v tématech „Kvalita ovzduší“ a „Bydlení“

• Aktivity v rámci HABITAT III, spolupráce na implementaci SDG´s (zejm. 11) a Nové

městské agendy



Děkuji za pozornost


