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Partnerský přístup při tvorbě SRR

• komunikační strategie 

• partnerský přístup 

• expertní skupiny, kulaté 
stoly 

• otevřený proces



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)



Strukturálně postižené regiony v SRR21+

Důvody vymezení strukturálně postižených regionů

• Koncentrace sociálních, ekonomických a environmentálních problémů. 

• Vazba na existující Strategický rámec 
hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského
a Karlovarského kraje. 



Strukturálně postižené regiony v SRR21+

• Specifické cíle ve vazbě na strukturálně postižené regiony

» Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích.

» Zvýšení objemu přímých zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou ve strukturálně postižených 
krajích.

» Podpořit růst inovační výkonnosti výzkumem a vývojem s většími přínosy pro hospodářství.

» Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a veřejnou správu.

» Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou a lepší využití potenciálu k proměně

a rozvoji krajů.

» Revitalizovat a regenerovat území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel.

• Typová opatření: dle Akčních plánů hospodářské restrukturalizace



Inovace v SRR21+

• Rozvoj regionálních inovačních systémů – zacílení na využití výsledků výzkumu, vývoje a

inovací v ekonomice, podpora transferu technologií (kolaborativní výzkumy)

• Lákání investic s vyšší přidanou hodnotou

• Rozvíjení chytrých řešení (velká města, regionální centra i venkovský prostor)

• Další rozvoj inteligentní specializace – rozvíjení potenciálu jednotlivých území s ohledem na

jejich specializace včetně příležitostí ke vstupu do jiných oborů

• Inovace ve veřejné správě

» další rozvoj nástroje Territorial Impact Assessment

» Nakládání s big data



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



• Platforma Coal Regions in Transition

» 41 uhelných regionů ve 12 členských zemích EU

» Účelem platformy je podporovat dlouhodobé strategie a 
projekty a zároveň iniciovat multilaterální politický dialog 
(formou výměny příkladů dobrých praxí a využitím 
stávajících finančních zdrojů).

» ČR je jedinou zemí z nových členských států EU, která má
vládou schválenou strategii řešící problematiku uhelných
regionů.

Uhelné regiony v transformaci



• Možné realokace operačních programů a dotačních titulů 2014-2020;

• Nastavení dotačních programů programového období 2020+ a zajištění specifické podpory vybraným
tématům;

• Konzultační a expertní podpora - příprava realizace opatření, doporučení specifických dotačních titulů,
podpora na úrovni projektového managementu apod.

• Možné tematické okruhy definované programem RE:START

Možný přínos platformy Coal Regions in Transition

• Resocializace rekultivovaných ploch a území po těžbě

• Využití potenciálu přečerpávacích elektráren

• Využití potenciálu geotermální energie

• Regenerace specifických brownfieldů

• Rozvoj vzdělávání a řešení sociálních potřeb

• Odpadové hospodářství

• Adaptace na změny klimatu

• Zlepšení kvality ovzduší



• Uhelné regiony jsou z pohledu dopadu globálních výzev a trendů zranitelnější

• Rychlé přizpůsobení se znamená cestu ke smazání /snížení rozdílů oproti strukturálně nepostiženým
regionům

• Urychlení restrukturalizace (program RE:START)

• Cílená podpora státu či EU se zohledněním tzv. územní dimenze?

• Průmysl

» Dlouholetá tradice průmyslových oborů s velkým potenciálem pro uplatnění principů 4.0 –
vhodných pro zavádění moderních technologií

» Pozice firem v regionech mnohdy neumožňuje investice do technologického upgradingu

» Riziko přesunu výroby do technologicky vyspělejších regionů

4.0 jako výzva pro uhelné regiony



• Energetika

» Další z tradičních odvětví v uhelných regionech

» Efektivnější využívání zdrojů a snížení energetické náročnosti

» Snížení podílu uhelné energetiky – možnosti transformace uhelných elektráren

» Rozvoj obnovitelných a druhotných zdrojů energie

» Rozvoj flexibilních a bezpečných energetických sítí eliminujících ztráty

4.0 jako výzva pro uhelné regiony



• Vzdělávání

» Výchozí podmínky:

• Nepříliš dobré výsledky studentů ve strukturálně postižených regionech

• „Odliv mozků“

» Nutnost přizpůsobení vzdělávacího systému novým potřebám – nové předměty, studijní obory a jejich kombinace (nejen
důraz na technické vzdělání, ale také na schopnost adaptace, tvořivosti a kladného postoje k dalšímu vzdělávání)

» Vychování či přilákání talentů a jejich udržení

• Smart City / Region

» Udržitelná inteligentní městská mobilita

» Inteligentní budovy a čtvrti

» Inteligentní služby pro lepší informovanost občanů

» Inteligentní řízení města / regionu

4.0 jako výzva pro uhelné regiony



Děkuji za pozornost.


