
Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR 

  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

21. 2. 2017 

RSK Ústeckého kraje 



Národní stálá konference 

 

 
1. den  Jednání jednotlivých komor NSK  

ITI, IPRÚ, Regionální komora, CLLD 

 

2. den Plenární zasedání  

shrnutí, přijetí usnesení, vystoupení řídicích orgánů, 

Agentura pro sociální začleňování 

Termín: 22. – 23. březen 2017 
 

Místo konání: Praha 



 Potřeby ŘO Doprava, Zaměstnanost a IROP (Životní prostředí) 

 Zpráva o hodnocení plnění RAP 

 Výroční zpráva RSK 

 Aktualizace RAP 

 Spolupráce při tvorbě zpráv k AP SRR a SRR 

 Zapojení do PS k tvorbě SRR21+ 

 Využití členů MV zastupujících územní partnery pro prosazování 

podnětů k zaměření výzev a jejich harmonogramu 

 

 

Spolupráce a činnost RSK v roce 2017 



Dotazník pro členy, náhradníky a stálé hosty 

RSK  

 Celkový počet odpovědí: 131        cca 1/5 dotázaných 

 Spíše pozitivní hodnocení 
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Výsledky dotazníku členům, náhradníkům 

a stálým hostům RSK 

 

 

 

 

Komunikace mezi členy i s ŘO Dopad návrhů na územní a věcné zaměření 

výzev 

 

Spolupráce s dalšími platformami regionálního 

rozvoje 

Dopad podnětů na slaďování HMG výzev s 

potřebami regionu 

 

Informování o projektech včetně synergických 

vazeb 

Činnost sekretariátu a PS 

Organizace RSK 



      Významnost rolí RSK     

Příprava RAP   

Řízení RAP  

Komunikace RSK mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a aktéry regionálního rozvoje 

Spolupráce RSK s ostatními platformami v území 

Doporučení a náměty nositelům IN, informování o přípravě a realizaci IN 

Podpora vytváření synergií a návazností projektů a integrovaných nástrojů. 

Doporučení na sladění HMG výzev s potřebami regionu v oblasti ÚD 

Projednávání návrhů předložených členy RSK směřujících k naplnění územní dimenze. 

Doporučení územního a věcného zaměření výzev. 

Komunikace s řídícími orgány a s NSK prostřednictvím zástupce RSK 

Iniciace absorpční kapacity regionu. 

Informování potencionálních žadatelů v regionu o příležitostech  ESI fondů pro rozvoj území. 

Šíření pozitivních dopadů evropské podpory a pozitivní publicity programů a projektů 

 

 

 

 

Výsledky dotazníku členům,  

náhradníkům a stálým hostům RSK 
Pozitivní hodnocení 

Neutrální hodnocení 

Záporné hodnocení 



Územní dimenze 

 Zveřejňování dat z oblasti čerpání ESIF 

 Indikátory k vývoji regionální politiky 

 Dobrá praxe 







 Akční plán SRR 2017-2018 

 Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje  

 předložení vládě do 31.5. 

 projednání v Krajských dozorčích radách (březen-duben), v Národní dozorčí 

radě a v Konferenci restrukturalizace (květen) 

 Národní program podpory cestovního ruchu 

 Publikace NDT pro obce 

 Aktualizace Zásad urbánní politiky 

 URBACT III – dobrá praxe 

 

 

 

 

Aktuality v kostce 



Dotazy, náměty, komentáře… 

Štěpán Nosek 

stepan.nosek@mmr.cz 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

www.mmr.cz 

www.uzemnidimenze.cz  

 

mailto:radana.kratochvilova@mmr.cz
mailto:radana.kratochvilova@mmr.cz
http://www.mmr.cz/
http://www.uzemnidimenze.cz/


 
 

AKTUALIZACE ZÁSAD URBÁNNÍ POLITIKY 

 
 



• Původní dokument schválen vládou ČR v roce 2010 

• Nutné zohlednit aktuální trendy 

o HABITAT III (New Urban Agenda a Pražská deklarace) 

o Městskou agendu pro EU (včetně výstupů Partnerství) 

o Koncepty rozvoje měst (např. Smart Cities) 

o Aktuální problémy – Shrinking Cities „Smršťující se 

města“ 

o Financování po roce 2021 (ESI fondy už nebudou 

dominantním zdrojem) 

o Odstředivé tendence obcí 



Provedené činnosti: 

• identifikace částí dokumentů k plánované úpravě (během září) 

• informování členů NSK (Komory pro ITI a IPRÚ) o základní 

představě aktualizace (5. 10. 2016) 

• informování SMO ČR o plánu zapojení měst do procesu (27. 9. 

2016 a 5. 10. 2016) 

• interní setkání k otázkám ohledně aktualizace, k plánu činností a 

návrhu struktury 



Základní otázky 

1. Komu bude dokument určen? 

Organizačním složkám státu a jako dokument doporučujícího 

charakteru orgánům územní samosprávy. 

 

2. K čemu bude dokument sloužit? 

Především jako rámec pro směřování národních strategií a také pro 

směřování mezinárodních agend týkajících se urbánního rozvoje, jako 

je např. Městská agenda pro EU nebo Habitat III. Zároveň bude sloužit 

jako vodítko pro orgány územních samospráv při zpracování jejich 

strategických a územně-plánovacích dokumentů.  



3. Jaká by měla být hlavní sdělovaná myšlenka? 

Prosazovat především následující principy: 

- integrované plánování (územně i tematicky ) 

- nezávislost měst na dotačních prostředcích ESI fondů po roce 2021, 

- spolupráce aktérů v území. 

 

Dokument bude reagovat na aktuální situaci v urbánní agendě. Bude 

zohledňovat aktuální problémy a využívat poznatků z nových oblastí 

urbánní politiky (Smart Cities, OP URBACT, výstupy partnerství Městské 

agendy pro EU, závěrů Metodiky zmenšujících se měst, Management 

znalostí v lokálním a regionálním rozvoji nebo metodiky Efekty územně 

determinovaných projektů). 



4. Jaká bude platnost dokumentu? 

Dokumentu bude zpracován na období 2017-2023. 

 

5. Kdo všechno by se měl na jeho zpracování podílet? 

Na zpracování se budou podílet mimo jiné:  

MMR (Odbor ÚP, ODPES), PS pro tvorbu Akčního plánu SRR ČR, SMO CŘ, SMS 

ČR, Asociace krajů, NS MAS, vybraní zástupci měst (nominace přes SMO ČR) + 

případně akademičtí experti. Dále budou moci možné připomínkovat dokument 

prostřednictvím Databáze strategií.  

 

6. Jaká bude jeho závaznost? 

Dokument bude mít doporučující charakter.  

 

 



Plán činností: 
• Cca 3 setkání se členy pracovní skupiny pro ZUP (zástupci MMR a 

měst) 

• Zapojení externích odborníků k oponentuře – březen 2017 

• Zpracování draftu dokumentu – březen 2017 

• Vnitřní připomínkové řízení MMR a mezirezortní připomínkové řízení 

(jako ČR 2030) – květen 2017 

• Předložení dokumentu ke schválení vládě ČR – konec června 2017 

 

 



Operační program URBACT III 



• Program Evropské územní spolupráce 

• Cíle:  

 

O programu 

 

posílit kvalitu strategického řízení 

šířit znalosti o všech oblastech 
spojených s udržitelným rozvojem měst 

podpořit výměnu zkušeností mezi 
evropskými městy  

 

• Zapojení do mezinárodních sítí měst 

• Místní akční plány k danému tématu tvořeny místními podpůrnými skupinami  

 



Česká partnerská města 

 



Dobrá praxe je otestovanou metodou, která se osvědčila a zaslouží si být 

sdílena s ostatními, aby ji mohlo převzít větší množství měst. 

Proč se zapojit?  

• Řada propagačních aktivit pro vybrané dobré praxe 

• Akce organizovaná URBACTem , kde budou dobré praxe představeny (v září 

2017), publikace, web, možnost prezentace na dalších prestižních akcích 

Kdo se může zapojit? 

• Města bez omezení velikosti z 28 členských států EU + Švýcarska a Norska 

• Městské části 

• Metropolitní oblasti & a organizované aglomerace 

• Místní agentury, které jsou veřejnými institucemi (alespoň částečně) a byly 

založeny městem 

 

Výzva pro dobré praxe 

 



Jak? 

• Vyplňte žádost online (odkaz: 

https://urbactforms.wufoo.com/forms/urbact-good-practice-call-

application-form/ ) - 13 otázek 

• Zkompletujte podpůrné materiály: 

(zašlete na email- goodpracticecall@urbact.eu) 

POVINNÉ: Shrnutí dobré praxe (cca 5000 znaků) 

POVINNÉ: 2 fotografie dobré praxe 

DOBROVOLNÉ: krátké dokumenty, informační grafické materiály, videa atd.  

• Všechny informace k výzvě jsou nyní k dispozici souhrnně na tomto odkaze: 

•  http://urbact.eu/open-calls-networks 

 

Jak se zapojit 
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Sítě  přenosu (Transfer  Networks) mají podpořit města v přenosu 

strategie/akčního  plánu udržitelného  městského  rozvoje a jeho následné 

adaptaci na místní úrovni. 

 

Město s příkladem dobré praxe’ sdílí zkušenosti > má roli mentora 

 

‘Partnerská přejímající města’ Porozumět>přizpůsobit>znovu využít dobrou praxi 

 

 

Následná výzva - Sítě přenosu 

 



odbor regionální politiky  
Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
Kontakní osoba: Eliška Pilná 
e-mail: eliska.pilna@mmr.cz 
tel.:       +420 224 864 238 
 
 
www.urbact.cz 
www.urbact.eu 
http://urbact.eu/urbact-v-ceske-republice 
 
Twitter: URBACT_CZ 
Facebook: Urbact Czech Republic 

Národní kontakní místo 
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Dotazy, náměty, komentáře… 

Štěpán Nosek 

stepan.nosek@mmr.cz 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

www.mmr.cz 

www.uzemnidimenze.cz  
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