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Úvod
Politika soudržnosti hraje dlouhodobě důležitou roli v rozvoji ČR, ale i Evropské unie jako
celku. K pozici ČR, která bude tvořit jádro pro vyjednávání obsahu nařízení a architektury
politiky soudržnosti, MMR zpracovává/vytvořilo strategický dokument Národní koncepce
realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR). Cílem je především určit oblasti
pro financování po roce 2020, tj. identifikovat hlavní priority a cíle ČR, a v návaznosti na
nové podmínky pro poskytování podpory ze strany EK optimalizovat zdroje pro jejich pokrytí.
Na základě nastavených priorit NKR bude vyjednána budoucí Dohoda o partnerství či
obdobný dokument, bude-li jeho po období po roce 2020 existovat, a jednotlivé programy.
Komplexitu rámce, ve kterém se bude politika soudržnosti po roce 2020 připravovat, lze vidět
na následujícím schématu:
Strategie EU po roce 2020

Další
sektorové
politiky

Hlavní směry pro roce 2020
Nařízení k EU fondům po roce 2020

Fond 1

Fond 2

Fond 3

Komunitární
programy

Globální trendy a závazky

Společný strategický rámec po roce 2020

Rozpočet EU

Priority / Iniciativy po roce 2020

Společná
doporučení
rady

Fond 4

Negociace mezi EK a ČR - poziční dokument; prioritizace; alokace; podmínky
Evropské fondy pro roce 2020 v ČR

Jednotlivé programy 2021+

Dohoda o partnerství 2021+

/

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po
roce 2020

Cíle SDGs

Prioritizace národních priorit pro potřeby financování z EU fondů

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategické dokumenty ČR
Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
Národní strategie
Regionální strategie

Národní a
regionální
programy

Rozpočet ČR

Národní
program
reforem

Priority a scénáře rozvoje ČR
Teze

Klastry

Národní rozvojové priority

Scénáře rozvoje priorit

Megatrendy
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Při přípravě a následné realizaci programového období a strategických dokumentů je kladen
velký důraz na strategické řízení a plánování. Postup zpracování NKR vychází z Metodiky
přípravy veřejných strategií a metodického doporučení Typologie strategických a
prováděcích dokumentů. Procesní rámec je charakterizován 6 základními kroky:

Mapování
zdrojů a
tematických
oblastí

Analytická fáze

Stanovení
základního
strategického
směřování

Rozpracování
strategie

Nastavení
plánu
implementace

Schvalování
strategie

Postup zpracování NKR
Prvotní fáze se zaměřila na dostupné informační zdroje a mapování rezortních tematických
oblastí, které se staly podkladem pro analýzu dosavadního vývoje. NKR se v analytické části
opírá o klíčové evropské a národní dokumenty. Na evropské úrovni se jedná o Bílou knihu o
budoucnosti Evropy a tzv. Reflection papers. Stěžejním strategickým dokument na národní
úrovni je Strategický rámec ČR 2030, který zahrnuje obsáhlou analýzu rozvoje ČR a
stanovuje strategické cíle udržitelného rozvoje. Dalšími podstatnými zdroji se staly rezortní
strategické dokumenty a evaluace. Rezortní oblasti představovaly doplňující vstup pro
analytickou část, stanovení předběžné vize a rámcových strategických a tematických oblastí.
Současně se zpracováním NKR probíhá zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR
2021+, která představuje klíčový rámec pro nastavení regionálního rozvoje ČR. Zpracování
obou strategií je ve vzájemném souladu, aby bylo zajištěno propojení navržených cílů, priorit
a jejich implementace v těch oblastech, které budou pro financování z ESI fondů relevantní.
Na základě analýzy, vč. SWOT, bude zpřesněna vize a tematické oblasti. Následně budou
stanoveny globální cíle a po procesu prioritizace (na základě zvolených kritérií) i priority a
specifické cíle. Proces prioritizace a nastavení priorit, vč. specifických cílů bude probíhat
paralelně s tvorbou implementační části, neboť podmínky pro nastavení implementace
budou klíčovým kriteriem pro jejich definování. V implementační části budou následně
uvedeny předpokládané podmínky pro získání podpory z EU, nástroje finanční podpory a
komunitární programy. Dále bude nutné zmapovat připravenost českých subjektů na možné
změny finanční podpory z EU, řešení problémů spojených s NUTS apod. V dalším kroku
budou navrženy finanční zdroje a jejich rozložení, tj. míra pokrytí tematických oblastí, priorit
astrategických cílů z prostředků EU a národních prostředků. V neposlední řadě bude
zhodnoceno fungování dosavadní implementační struktury a systému řízení podpory z EU a
navrženy potřebné úpravy. Závěrečným výstupem bude návrh věcného zaměření programů
ESIF resp. dalších aktivit k získání finančních podpory z EU.
Výstupy z dílčích fází se budou průběžně projednávat, zejména v Expertní skupině pro
strategickou práci (ESSP), která funguje v gesci MMR jako platforma zřízená pro strategické
řízení a plánování, a jejímiž členy jsou zástupci ministerstev, zástupce SMO, AK ČR, TA ČR
a další hospodářští a sociální partneři. Pravidelně budou výstupy také předkládány na
jednání Rady ESIF, a na dalších platformách v souladu s principem partnerství.
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Schéma postupu prací na NKR:

Struktura NKR
Úvod



kontext vzniku NKR
účel NKR (k čemu plán slouží a čeho by jeho realizace měla dosáhnout)

Zpracování NKR



dosavadní zkušenosti s tvorbou obdobných dokumentů
proces zpracování a projednání NKR

Východiska pro zpracování NKR (přehled strategických dokumentů)


evropská, národní a krajská úroveň

Analýza dosavadního vývoje a prognóza hlavních tendencí a budoucích trendů






obecná charakteristika
makroekonomická analýza a prognóza
základní sociální, ekonomické a environmentální charakteristiky
územní rozvoj
zhodnocení využití finanční podpory z EU

SWOT analýza
Návrhová část




vize a základní strategické směřování
struktura strategických cílů
specifikace a popis strategických cílů

Implementační část







předpokládané podmínky pro získání finanční podpory z EU
nástroje finanční podpory z EU a komunitární programy
finanční zdroje a jejich rozložení
zhodnocení fungování implementační struktury a systému řízení finanční podpory
z EU
plán realizace dalších aktivit
časový harmonogram
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