
… Příležitosti pro region; co nového po roce 2020 …

Vývoj debat o 
budoucnosti 
politiky soudržnosti 
po roce 2020

David Škorňa, MMR, Národní orgán pro koordinaci

Hradec Králové, 11. října 2017



Vývoj debat na EU úrovni



EU na křižovatce …



Aktuálně proběhlé mezinárodní aktivity v rámci přípravy 2020+

• Kohezní fórum - 26. a 27. června 2017 (za účasti předsedy EK J.C. Junckera)

• Konec června - představen Úvahový dokument k budoucnosti financování EU 
(v návaznosti na Bílou knihu k budoucnosti)

• Červenec 2017 - v rámci High Level Group vydán návrh doporučení k 
budoucnosti politiky soudržnosti po r. 2020, tzv. „Political Paper“ 

• EE PRES – DG Meeting (diferenciace, CSRs); závěry Rady (prokohezní …)

• HU PPES V4+4 - přechod mezi obdobími, indikátory atd.)

• Říjen - zveřejněna 7. kohezní zpráva (neřeší jasné směry post-2020)

• Říjen - ESF post-2020 opinion – první návrh EK pro ESF po roce 2020



Nadcházející mezinárodní aktivity

• EE PRES - 15. listopad 2017: GAC ke Kohezi

• BG PRES – konference k VFR post-2020; DG Meeting; GAC; konference ke 
KP post-2020

• HU PRES ve V4+4 – ministerská deklarace; vybrané návrhy na post-2020

• Začátek 2018 - spuštění veřejné konzultace k budoucnosti politiky 
soudržnosti

• Květen 2018 - zveřejnění návrhů legislativy k VFR (souběžně či v 
bezprostřední návaznosti zveřejnění další legislativy vč. nařízení k ESIF)



Co obecně zaznívá na EU úrovni …

• Nové uspořádání po vystoupení UK z EU (politická i finanční rovina)

• Tlak na zakomponování nových výzev do politik a rozpočtů

• Dvourychlostní EU – eurozóna a země mimo (tlak na hlubší integraci a 
odměňování za to)

• Méně prostředků na kohezi; posílení centrálně řízených programů

• Zkrácení programového období či 5+5

• Výrazná tematická koncentrace

• Větší propojení/podmínění ESIF a evropského semestru

• Diferenciace



Jak k post-2020 přistupujeme na národní úrovni …

Předběžná pozice



Příprava programového období 2021+

Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 

• Jádro pro vyjednávání obsahu nařízení a architektury politiky soudržnosti.

• Projednána v rámci Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 
2020 dne 18. 7. 2017

• Schválena vládou 11. 9. 2017

• Bude dále rozpracováváno.



Klíčové prvky politiky soudržnosti

• Sdílené řízení

• Tematická koncentrace

• Územní dimenze

• Přeshraniční spolupráce

• Režim přechodových regionů 

• Předběžné podmínky

• Specifická doporučení Rady

• Makroekonomické kondicionality

• Propojování ESIF s dalšími programy 
EU; zamezení fragmentace, SaK

• Finanční nástroje

• Výkonnostní rámec a pravidlo n+3

• Zjednodušené metody vykazování

• Délka programového období

• Míra kofinancování; podíly fondů

• Systém schvalování a revizí DoP a OP

• …



Principy, na kterých je třeba budovat ESIF post-2020

Důvěra a jistota

Kontinuita

Jednoduchost a
transparentnost

Rovnováha mezi stabilitou
a flexibilitou

Partnerství

Sdílené řízení a
odpovědnost

Budoucnost 
politiky 

soudržnosti



Čemu se chceme vyvarovat …

Zdroj:

Austrian 

Conference on 

Spatial Planning 

(ÖROK)



Jak k post-2020 přistupujeme na národní úrovni …

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti 
v ČR po roce 2020 (NKR)



Národní kocnepce - východiska

Základní cíl NKR: 

• Identifikovat hlavní priority a cíle ČR po roce 2020

• Pro jejich pokrytí optimalizovat zdroje v návaznosti na nové podmínky pro 
poskytování podpory ze strany EU

Součástí bude také:

• Vymezení vůči centrálně řízeným programům a vztah k ESIF; a tlak na národní 
zdroje pro oblasti nepokryté z ESIF

• Návrh architektury na národní úrovni

• Struktura implementace – DoP/OP/řízení



Národní koncepce – komplexní pohled

Priority a scénáře rozvoje ČR

Strategické dokumenty ČR

Nařízení k EU fondům po roce 2020

Priority   /   Iniciativy po roce 2020

Strategie EU po roce 2020

Hlavní směry pro roce 2020

Společný strategický rámec po roce 2020
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Negociace mezi EK a ČR - poziční dokument; prioritizace; alokace; podmínky
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Teze MegatrendyKlastry Scénáře rozvoje prioritNárodní rozvojové priority

Komunitární 
programy

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po 
roce 2020

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+

• Schéma představuje komplexitu rámce, ve kterém 
se příprava politiky soudržnosti odehrává.

• Klíčová je linie: vize EU – rozpočet – dílčí politiky –
dílčí strategie.

• Klíčové je také mít kvalitní, realizované, 
hodnocené strategické dokumenty.

• Do „ozubeného kola“ budou vstupovat nové výzvy, 
SDGs, nové trendy.



1. Pracovní tým MMR pro přípravu 
NKR

2. Rada ESIF

3. Expertní skupina pro strategickou 
práci (ESSP)

4. Pracovní skupina NOK

5. Pracovním tým RHSD pro místní 
rozvoj

6. Regionální partneři (PS SRR+, NSK)

7. Experti (EPOS) 

Národní koncepce - harmonogram



• Kde se nacházíme - zpracování analytické části, vč. SWOT analýzy

• Definováno 11 tematických oblastí 

• Součástí každé tematické oblasti:

→ Obecná analýza oblasti

→ SWOT analýza

→ Závěr (shrnutí)

→ Návrh tematických podoblastí (na základě provedené analýzy) a jejich 
srovnání s návrhy rezortů

Národní koncepce - aktuální stav



Národní koncepce - tematické oblasti

• Trh práce a zaměstnanost

• Vzdělávání

• Sociální začleňování

• Efektivní výzkumný a inovační 
systém

• Podpora podnikání s ohledem 
na potenciál Průmyslu 4.0

• Doprava

• Dostupné, efektivní a kvalitní 
veřejné služby, bezpečnost

• Elektronizace veřejné správy

• Posun k nízkouhlíkovému 
hospodářství

• Přizpůsobení se změně klimatu a 
předcházení rizikům 

• Ochrana životního prostředí a 
podpora účinného využívání zdrojů



Národní koncepce - tematické oblasti

Každá tematická oblast se skládá z několka podoblastí; kompozice analýzy je:

• Popis podoblasti

• Problémy, které bude daná podoblast v případě budoucí podpory řešit

• Zhodnocení dosavadního využití podpory podoblasti z ESIF

• Proč je daná podoblast důležitá

• Průřezová témata

• V čem je posun oproti minulému období, naplnění nových výzev

• V jakých strategických dokumentech je podoblast ukotvena



Národní koncepce – prioritizace

TEMATICKÁ 
OBLAST

Existence 
strategického 

podložení 
potřeby Efektivita 

dosavadní 
podpory/nové 

výzvy

Očekávaný 
přínos v dané 

oblasti

Prokázání 
schopnosti 

téma 
posouvat na 

stupni 
inovativnosti

Zajištění 
absorpční 
kapacity

…..

Disponibilita 
jiných zdrojů 

a využití 
např. unijních 

programů

VFR/nařízení  
(tematické 

cíle)

Využití 
finančních 
nástrojů

Prioritizace má za cíl vybrat to 
nejpodstatnější a implementovatelné po 
roce 2020

Proces prioritizace tematických podoblastí 
na základě zvolených kritérií

Dvoufázová prioritizace:

» První fáze staví na pohledu ČR bez 
znalosti rámce, který stanoví EK

» Druhá fáze zahrne podmínky EK



Ekonomika ČR roste; konvergujeme ke zbytku EU

Regionální HDP per 
capita (% EU průměru)



Vývoj regionů ČR

HDP na obyv. jednotlivých regionů v letech 2013-2015 (PPP)

2013-2015 2013-2015 2 013 2014 2015

EU 28 = 100 EU 27 = 100 EU 28 = 100 EU 28 = 100 EU 28 = 100

Česká republika 86% 87% 84% 86% 87%

Praha 176% 178% 174% 175% 178%

Střední Čechy 78% 79% 75% 79% 81%

Jihozápad 76% 77% 75% 77% 77%

Severozápad 64% 65% 63% 64% 65%

Severovýchod 70% 71% 68% 71% 72%

Jihovýchod 81% 82% 79% 81% 81%

Střední Morava 71% 72% 68% 72% 73%

Moravskoslezsko 71% 72% 70% 72% 72%



Jak k post-2020 přistupujeme na národní úrovni …

Podpůrné aktivity



Co dále využíváme (příklady) a potřebujeme

• Ex post evaluace 2007-2013

• Syntéza výsledků implementace ESIF ve vybraných oblastech

• Veřejné výdaje ČR (analýza a následné kroky)

• Přímo řízené programy – kondice a ukotvení (analýza)

• Makroekonomická analýza a predikce

• Evaluace architektur implementace v EU a doporučení pro ČR

• Další studie, analýza a evaluace ...



Klíčové momenty při přípravě …

• Úspěšná implementace 2014-2020 a dosažené výsledky

• Propojení přístupu top-down a bottom-up (NKR a SRR vč. dalších vstupů)

• Potřebujeme otevřený dialog; partnerství je esensiální

• Potřebujeme kvalitní a podložené návrhy (strategie, analýzy ...).

• Potřebujeme racionální úvahy vč. zohlednění koncentrace podpory a 
prioritizace (KP nepokryje a nezajistí podporu pro všechny oblasti).

• Potřebujeme rozvíjet využívání i jiných modelů než jsou jen dotace.

• Potřebujeme více využívat i dalších možností jako jsou centrálně řízené 
programy EU.



Děkuji za pozornost

David Škorňa, ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií, MMR


