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Souhrn problematiky

Hlavním cílem sborníku je představit nejlepší prezentace, které zazněly na čtyřech seminářích v letech 2020-2021 v
rámci projektu „12 výzev regionálního rozvoje“. Tento projekt se věnuje největším výzvám, kterým čelí naše
regiony a představuje řešení těchto výzev zástupci ministerstev, samospráv, akademické obce a dalších
institucí. Vzhledem k pandemii koronaviru se všechny semináře konaly on-line.

Projekt 12 výzev regionálního rozvoje vznikl v roce 2019 ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ing.
Markem Pavlíkem. Záštitu poskytlo  Ministerstvo pro místní  rozvoj,  Ministerstvo průmyslu a obchodu,  předseda
Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, Asociace krajů ČR, SMO ČR a také SMS ČR.

Cílovou skupinou projektu a samozřejmě také sborníku jsou zejména představitelé a experti z veřejné
správy. Rovněž je projekt určen všem, kteří se zajímají o regionální rozvoj.

Sborník je  rozdělen na 4 kapitoly.  Každá kapitola představuje nosné téma semináře.  První  kapitola se věnuje
problematice podpory regionálního rozvoje,  vylidňování  regionů a dostupnosti  služeb v regionech.
Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj prezentují Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ a také Koncepci rozvoje
venkova.  Můžete  se  zde  rovněž  seznámit  například  s  podporou  rodinných  firem,  analýzou  dostupnosti  služeb  a
příklady  dobré  praxe  od  samospráv.

V druhé kapitole najdete prezentace o infrastruktuře a SMART regionech. Zástupci ministerstev a řady dalších
institucí  zde  představují  podporu  SMART  řešení,  revitalizaci  brownfieldů,  úsporu  energií  v  obcích,  rozvoj
vysokorychlostního  internetu,  udržitelnou  mobilitu,  a  také  podporu  inovací.  Nechybí  ani  zkušenosti  z  regionů.

Třetí kapitola se zabývá životním prostředí regionů, kde zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva
zemědělství prezentují priority pro další období a dotace ministerstev pro obce. Zástupci dalších institucí řeší např.
problematiku  sucha  s  plánovanými  adaptačními  opatřeními,  a  také  jsou  zde  představeny  nástroje  na  snížení
negativních dopadů klimatických změn. Starostové prezentují úspěšné projekty v oblasti energetické soběstačnosti a
protipovodňových opatření.

Čtvrtá  kapitola  obsahuje  prezentace  týkající  se  veřejné  správy  v  regionech.  Zástupci  Ministerstva  vnitra
prezentují  koncepci Klientsky orientované správy 2030 a využívání centrálních služeb eGovernmentu. Zástupce
Ministerstva  financí  informuje  o  nástrojích  finančního  řízení  obce.  Najdete  zde  také  řadu  dalších  zajímavých
prezentací  včetně  zkušeností  z  praxe  starostů.

Přílohy
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