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Faktory ovlivňující budoucí vývoj 

regionální politiky v ČR 

 

 

-  Omezené finanční zdroje 

-  Změny v území a regionální struktuře státu 

-  Důraz na strategický charakter rozvojových 

politik (regionální a kohezní politika, některé 

sektorové politiky) 



Omezené finanční zdroje 

 

 

- Postupný pokles finančních zdrojů na podporu 
regionálního rozvoje v rámci kohezní politiky (v 
příštím programovém období 2014+ o několik desítek 
procent méně než v tomto období) a národní úrovně 
regionální politiky (r.2007: 750 mil.Kč, r.2012: 
300mil.Kč, výhled 2013: 110 mil.Kč) 

- Nejistý výhled na krajské úrovni (pravděpodobné 
meziroční výkyvy) 

- Přechod od dotačních k úvěrovým nástrojům 



Změny v území  

a regionální struktuře státu 

 

 

- Rostoucí význam regionálních a sídelních center v 

ekonomice a regionální struktuře státu (zejména 

krajských měst) 

- Územně i funkčně se rozšiřující integrace významných 

center s jejich zázemím 

- Objevují se nové či staronové typy problémových 

regionů a území (tzv.vnitřní pohraničí, reg.rozměr 

výskytu sociálně problémových lokalit)  



Urbanizované oblasti ČR 



Hospodářsky problémové 

regiony v ČR 



Kraje ČR podle podílu na 

sociálním vyloučení  



Periferní oblasti ČR 



Důraz na strategický charakter 

rozvojových politik  
 

- Budoucí zaměření intervencí kohezní a regionální politiky na: 

   - omezený počet věcných priorit navazujících  na základní 
evropské a národní priority  

   - podporu aktivit s dlouhodobým efektem 

   - uplatnění integrovaných přístupů (věcná, územní a časová 
provázanost realizovaných aktivit) 

Základ úspěchu měst a obcí:  

a) Existence zřetelně formulované a konsensuálně přijaté 
strategie svého rozvoje provázané s „nadřazenými dokumenty“ 
(MAS nebo mikroregion, kraj, stát) 

b) Velmi dobrá znalost možností a pravidel budoucích 
intervenčních nástrojů a programů  



Příprava a schválení  

Strategie regionálního rozvoje 2014+ 

 

 

-  Klíčový úkol pro přípravu budoucí regionální politiky státu a 
příštího programovacího období 

 

-  Strategie bude sloužit  k nastavení systému regionální politiky -   
čerpání fondů Evropské unie v letech 2014 - 2020   

 

-   V současné době  se finalizují všechny 3 hlavní části SRR: 
analytická část  

    strategická část 
    implementační část (vč. vymezení regionů se 

soustředěnou podporou státu) 

      - Termín dokončení (včetně SEA) – říjen   2012 



Strategická část 

 
Prioritní oblast: Regionální konkurenceschopnost 

P.1. Rozvoj urbanizovaných oblastí 

P.2. Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu 

 

Prioritní oblast: Územní soudržnost 

P.3. Zkvalitnění sociálního prostředí urbanizovaných oblastí 

P.4. Vyvážený rozvoj stabilizovaných území 

P.5. Oživení periferních území 

 

Prioritní oblast: Environmentální udržitelnost 

P.6. Využívání přírodního a krajinného potenciálu v regionech 

P.7. Prevence vzniku přírodních pohrom a řešení jejich dopadů 

 

Prioritní oblast: Veřejná správa a spolupráce 

P.8. Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 

P.9. Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni 



Příprava nového programového období 

kohezní politiky 2014 

 

– Návrhy Nařízení (říjen 2011) 

– Decentralizace programové pomoci (podpora 

místního rozvoje v geografických jednotkách) 

– Zjednodušení celého systému (jednotná pravidla pro 

všechny fondy a operační programy) 

– Národní priority ČR: 4 sektorové + integrovaný rozvoj 

území 

– V nejbližších týdnech rozhodnutí Vlády o přípravě 

konkrétních operačních programů 



Novela zákona o podpoře 

regionálního rozvoje 
 

 
 

– Novela bude reagovat na zkušenosti s uplatňováním zákona v 
předchozích letech a na změny v legislativě 

 

– Zlepší podmínky pro uplatňování regionální politiky v příštím 
programovacím období 

 

– Prohloubení decentralizace reg.politiky 

 

– Návrh novely bude dokončen do 31.12.2012  

 


