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1

Úvod

1.1 Cíl a struktura dokumentu
Cílem výstupu „Vazby cílů a opatření na priority kohezní politiky EU 2014+“ je poskytnout rámcové
vyhodnocení vazeb a míry souladu cílů/opatření SRJMK 2020 s tematickými cíli/okruhy prioritními
pro kohezní politiku po roce 2013 vyplývajících z v současnosti1 relevantních koncepčních materiálů
připravených na úrovni Evropské unie a na národní úrovni. Důvodem pro toto posouzení je
skutečnost, že finanční zdroje poskytované EU zejména v rámci politiky soudržnosti budou jedním
z klíčových zdrojů pro financování některých opatření pro naplnění cílů SRJMK 2020. Zároveň je
smyslem výstupu poskytnout východiska pro strategické rozhodnutí, která opatření podporovat
primárně z EU zdrojů a která bude nutné, příp. efektivnější financovat ze zdrojů krajských a dalších
(např. obecních rozpočtů, státního rozpočtu, od soukromého sektoru atd.).
Text je členěn do dvou částí. První je věnována posouzení souladu opatření s koncepčními materiály
Evropské unie, druhá posouzení s národními koncepčními dokumenty vážící se na přípravu nového
programového období EU.

1.2 Metodický přístup
Metodický přístup vychází z logiky koncepce návrhové části SRJMK 2020 a přebírá definovanou
hierarchii cílů, priorit a opatření a bere v potaz navržené oblasti intervence. Pro posouzení
souladu/vazeb priorit, cílů a opatření SRJMK 2020 byly zvoleny následující strategické dokumenty:
•

priority a cíle Strategie EU 2020 jako základního koncepčního dokumentu EU do značné míry
určujícího zaměření příštího programovacího období EU,

•

tematické cíle pro fondy Společného strategického rámce dle čl. 9 návrhu Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady o společných ustanoveních pro EFRR, ESF, Kohezní fond,
EZFRR a ERF, které pokrývá Společný strategický rámec, a o obecných ustanoveních o EFRR,
ESF a Kohezním fondu a navazující investiční priority dle čl. 5 návrhu Nařízení o specifických
ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj a investiční priority dle čl. 3 návrhu
Nařízení o Evropském sociálním fondu,

•

pilíře Národního programu reforem ČR,

•

návrh pěti národních rozvojových priorit kohezní politiky po roce 2013 vzatého usnesením č.
650/2011 vládou na vědomí 31. 8. 2011 v rámci materiálu předloženého MMR,

•

návrh osmi tematických okruhů, do kterých byly navržené národní rozvojové priority
rozpracovány Ministerstvem pro místní rozvoj a jsou v současnosti diskutovány napříč
sektory, kraji a dalšími aktéry.

Posouzení bylo provedeno expertním odhadem, maticovou formou, s využitím kvantitativní škály
hodnocení. U posuzování vazeb/míry souladu SRJMK 2020 s evropskými koncepčními podklady byl
dodržen z hlediska strategického plánování správný postup a byl posouzen soulad priorit, resp. cílů
SRJMK 2020 s prioritami, resp. cíli Strategie EU 2020. Pro další dokumenty byla zvolena úroveň
opatření SRJMK 2020, přestože na druhé straně hodnocení byla úroveň jiná (cíle, pilíře, priority,
okruhy), a to z důvodu prozatímní metodické a terminologické nejednosti u posuzovaných
strategických dokumentů. Přesto je však i tento postup vhodný pro vyhodnocení průmětu opatření
SRJMK 2020 do vybraných unijních a národních koncepcí.

1
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Priority, cíle a opatření SRJMK 2020 v kontextu
priorit a cílů koncepcí EU

2.1 Vazba priorit a cílů SRJMK 2020 na Strategii EU 2020
Strategie EU 2020, její cíle a priority byly charakterizovány již ve výstupu B.2.3 Vnější rozvojové
faktory, proto bude přistoupeno rovnou k posouzení vazeb mezi prioritami SRJMK 2020 a prioritami
agendy EU 2020, které je poskytnuto maticovou formou v tabulce 1. Nejsilnější vazbu lze
identifikovat mezi 1. prioritou SRJMK 2020 (tj. Konkurenceschopná regionální ekonomika
v evropském/globálním měřítku) a prioritou Ekonomický růst založený na znalostech a inovacích.
Tabulka 1: Vazba priorit SRJMK 2020 na priority Strategie EU 2020

Priorita SRJMK 2020

Priorita Strategie EU 2020
1. Ekonomický růst
založený na znalostech a
inovacích (smart growth)

2. Společenská vstřícnost a
sociální začlenění
(inclusive growth)

3. Konkurenceschopnější,
propojenější a ekologičtější
ekonomika (sustainable
growth)

1. Konkurenceschopná regionální
ekonomika v evropském/
globálním měřítku

Absolutní vazba, priorita
SRJMK se kryje s danou
prioritou

Bez přímé vazby na danou
prioritu

Nepřímá vazba, priorita
SRJMK zprostředkovaně
přispívá k naplnění priority

2. Kvalitní a odpovídající nabídka
veřejných služeb

Bez přímé vazby na danou
prioritu

Částečná vazba, priorita
SRJMK naplňuje prioritu
EU 2020 částečně

Částečná vazba, priorita
SRJMK naplňuje prioritu EU
2020 částečně

3. Rozvoj páteřní infrastruktury a
dopravního napojení kraje

Nepřímá vazba, priorita
SRJMK zprostředkovaně
přispívá k naplnění priority

Nepřímá vazba, priorita
SRJMK zprostředkovaně
přispívá k naplnění priority

Částečná vazba, priorita
SRJMK naplňuje prioritu EU
2020 částečně

4. Dlouhodobá životaschopnost
znevýhodněných částí kraje

Bez přímé vazby na danou
prioritu

Částečná vazba, priorita
SRJMK naplňuje prioritu
EU 2020 částečně

Částečná vazba, priorita
SRJMK naplňuje prioritu EU
2020 částečně

Míra souladu cílů SRJMK 2020 s jednotlivými cíli agendy EU 2020 je posouzena v tabulce 2. Plné
znění cílů EU 2020 je přitom následující:
•

Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20-64 let minimálně na 75 %;

•

Navýšení investic (veřejných i soukromých) do oblasti výzkumu a vývoje
na 3 % HDP

•

Energetický cíl „20-20-20“

•

o 20 % snížit energetickou náročnost ekonomiky (tj. zvýšit energetickou účinnost)

•

o 20 % zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě

•

o 20 % snížit emise CO2 (oproti r. 1990)

•

Zlepšení úrovně vzdělání - snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % (nyní
15 %) a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným
vzděláním na nejméně 40 % (nyní 31 %)

•

Podpora sociálního začleňování, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snížením
počtu lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů.
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Nejvyšší míra souladu s cíli agendy EU 2020 je u cílů Zvýšit konkurenceschopnost regionální
ekonomiky a Zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb, naopak nejnižší přímý soulad je u cíle
Stabilizovat znevýhodněné části kraje. Celkově nejnižší míru souladu vykazují cíle SRJMK 2020 vůči
tzv. Energetickému cíli.
Tabulka 2: Míra souladu mezi cíli SRJMK 2020 a cíli agendy EU 2020
Cíle agendy EU 2020
Zvýšit
zaměstnanost

Zvýšit
investice do
VaV

Energetický
cíl

Zlepšit
úroveň
vzdělání

Snížit počet
lidí ohrož.
chudobou

Cíle SRJMK 2020

Zvýšit konkurenceschopnost reg.
ekonomiky v evr. a glob. měřítku
prostřednictvím rozvoje znalostní
ekonomiky
Zkvalitněním poskytovaných
veřejných služeb vytvořit
podmínky pro rozvoj všech skupin
obyvatel
Vybudovat v kraji kvalitní,
dostatečně kapacitní a
dlouhodobě udržitelnou páteřní
dopr. a tech. infrastrukturu
Stabilizovat znevýhodněné části
kraje z hlediska jejich
vybavenosti, ekon. a soc. rozvoje
a využití krajiny
Pozn.: Formulace některých cílů SRJMK byla zkrácena.
Legenda:
Vysoká míra souladu, cíl SRJMK
bezprostředně naplňuje cíl
agendy 2020

Částečný soulad, cíl SRJMK
implicitně naplňuje cíl agendy
2020

Nízký soulad, cíl SRJMK může přispět
k plnění cíle agendy 2020, ale v závislosti
na konkrétním nastavení oblastí
intervence SRJMK

Bez souladu, cíl SRJMK
cíl agendy 2020
nenaplňuje

2.2 Vazba opatření SRJMK 2020 na tematické cíle z návrhu Nařízení pro
strukturální fondy
Evropská komise zveřejnila 6. října 2011 návrhu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady
o společných ustanoveních pro EFRR, ESF, Kohezní fond, EZFRR a ERF, které pokrývá Společný
strategický rámec, a o obecných ustanoveních o EFRR, ESF a Kohezním fondu a mj. dále návrh
Nařízení o specifických ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a návrh
Nařízení o Evropském sociálním fondu.
V těchto návrzích jsou definovány tematické cíle pro tzv. tematickou koncentraci prostředků ze
strukturálních fondů, na které budou muset být opatření kohezní politiky soustředěna, a rovněž tzv.
investiční priority, tedy blíže specifikované oblasti, na které bude možné v rámci jednotlivých
tematických cílů čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Návrh nařízení dále stanovuje mj.
minimální podíly prostředků, které musí být na národní úrovni z EFRR a ESF přiděleny na určené
tematické cíle, a to diferencovaně podle typu regionu. Značná část prostředků by přitom měla být
koncentrována na cíle 1, 3, 4 a také 9 (tj. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací,
Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a
rybářství (v případě EMFF), Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích a
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě). Tato skutečnost, v případě, že se stane
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závaznou, bude mít pro Jihomoravský kraj významné implikace z hlediska flexibility nastavení
opatření.
Opatření SRJMK 2020 byla posouzena s následujícími tematické cíli z návrhu Nařízení (viz tabulka 4):
1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
2. Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvality
3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě
EZFRV) a rybářství (v případě EMFF)
4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
5. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
6. Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
7. Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách
8. Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
11. Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy
Při posuzování soulad opatření s tematickými cíli byl brán zřetel na příslušné investiční priority EFRR
a ESF specifikovaných ve zvláštních ustanoveních nařízení k jednotlivým fondům a bylo využito níže
uvedené čtyř-stupňové kvalitativní škály.
Tabulka 3: Kvalitativní škála pro hodnocení souladu opatření s tematickými cíli návrhu Nařízení
Vysoká míra souladu,
opatření SRJMK se
bezprostředně váže
k tematickému cíli

Částečný soulad,
opatření SRJMK se
implicitně váže k
tematickému cíli

Pořizovatel: Jihomoravský kraj

Nízká míra soulad, opatření SRJMK se
k tematickému cíli váže volně, míra souladu bude
záviset na konkrétním nastavení oblastí intervence
SRJMK a argumentaci vůči strategiím vyššího řádu

Konzultant: SPF Group, v.o.s.

Bez souladu, opatření
SRJMK je bez vazby na
tematický cíl
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Tabulka 4: Míra souladu opatření SRJMK 2020 a tematických cílů z návrhu Nařízení*
Tematické cíle návrhu Nařízení*
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1 Rozvoj znalostní ekonomiky
1.2 Kvalitní prostřední pro podnikání
1.3 Efektivní marketing kraje
2.1 Rozšíření služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
2.2 Zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního
vzdělávání a kulturního vyžití
2.3 Zkvalitnění školního vzdělávání dětí a mládeže vč.
aktivit mimo výuku
2.4 Zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením

Opatření SRJMK 2020

2.5 Rozšíření zázemí pro studenty a cizince
2.6 Zajištění kvalitní péče o zdraví a sportovního
vyžití
2.7 Zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění
komunikace s veřejností
3.1 Výstavba a modernizace páteřní silniční sítě a sítě
páteřních cyklostezek
3.2: Výstavba a modernizace infrastruktury pro
kolejovou dopravu
3.3 Zlepšení napojení Brna na globální centra
3.4 Zajištění udržitelného zásobování vodou
3.5 Rozšíření a zkvalitnění systému protipovodňové
ochrany
3.6 Zajištění udržitelného zásobování a využívání
energií
4.1 Zachování dostupnosti veřejných služeb
4.2 Posílení kvality a kompetence místní samosprávy
a místních iniciativ
4.3 Rozvoj podnikatelských aktivit
4.4 Modernizace infrastruktury
4.5 Zemědělství a péče o krajinu
Pozn.: * Podle čl. 9 návrhu Nařízení EP a Rady o společných ustanoveních pro EFRR, ESF, Kohezní fond, EZFRR a ERF,
objasnění viz text.
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3

Opatření SRJMK 2020 v kontextu cílů a priorit
národních koncepcí

3.1 Průmět opatření SRJMK 2020 do pilířů Národního programu reforem
ČR
Národní program reforem ČR (resp. strategický dokument Investice pro evropskou
konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 (2011)) je zastřešujícím
strategickým dokumentem ČR pro koordinaci hospodářských politik a klíčových ekonomických,
sociálních a správních reforem. Jeho předložení Evropské komisi je pro ČR závazné, neboť jeho
plnění představuje příspěvek České republiky k plnění Strategie EU 2020 a indikátorů stanovených
společně na úrovni EU. Kohezní politika má být jedním z hlavních nástrojů pro dosažení cílů
Strategie EU 2020, a proto je účelné provést v rámci přípravy SRJMK 2020 posouzení vazby
konkrétních opatření zamýšlených pro podporu ze strukturálních fondů na jednotlivé pilíře
Národního programu reforem. Posouzení vazeb je přehledně ilustrováno v tabulce 6, jednotlivé
pilíře jsou specifikovány níže. Při hodnocení souladu opatření SRJMK 2020 s jednotlivými pilíři
Národního programu reforem byly zohledněny reformní cíle a intervenční oblasti obsažených v rámci
jednotlivých pilířů Národního programu reforem.
Pilíře Národního programu reforem ČR:
1. Konsolidace veřejných financí
2. Fungující trh práce a sociální systém jako předpoklad konkurenceschopnosti
3. Vzdělání jako cesta k vyšší produktivitě práce
4. Podpora podnikání, digitalizace a rozvoj digitálního trhu
5. Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích
6. Podpora nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomiky šetrné k životnímu prostředí
7. Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury
Posouzení využívá níže uvedené čtyř-stupňové kvalitativní škály.
Tabulka 5: Kvalitativní škála pro hodnocení souladu opatření s Národním programem reforem
v ČR
Vysoká míra souladu,
opatření SRJMK se
bezprostředně váže
k danému pilíři

Částečný soulad, opatření
SRJMK se implicitně váže
k danému pilíři

Bez souladu, opatření
SRJMK je bez vazby na
daný pilíř

Nízká míra soulad, opatření SRJMK se
k danému pilíři váže volně, míra souladu
bude záviset na konkrétním nastavení
oblastí intervence SRJMK

Tabulka 6: Míra souladu opatření SRJMK 2020 a pilířů Národního programu reforem ČR
Pilíře Národního programu reforem ČR

Opatření SRJMK
2020

1

2

3

4

5

1.1 Rozvoj znalostní ekonomiky
1.2 Kvalitní prostřední pro podnikání
1.3 Efektivní marketing kraje
2.1 Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Pořizovatel: Jihomoravský kraj

Konzultant: SPF Group, v.o.s.
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Pilíře Národního programu reforem ČR
1

2

3

4

5

6

7

2.2 Zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání a
kulturního vyžití
2.3 Zkvalitnění školního vzdělávání dětí a mládeže vč. aktivit mimo
výuku
2.4 Zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
2.5 Rozšíření zázemí pro studenty a cizince
2.6 Zajištění kvalitní péče o zdraví a sportovního vyžití
2.7 Zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění komunikace s
veřejností
3.1 Výstavba a modernizace páteřní silniční sítě a sítě páteřních
cyklostezek
3.2: Výstavba a modernizace infrastruktury pro kolejovou dopravu
3.3 Zlepšení napojení Brna na globální centra
3.4 Zajištění udržitelného zásobování vodou
3.5 Rozšíření a zkvalitnění systému protipovodňové ochrany
3.6 Zajištění udržitelného zásobování a využívání energií
4.1 Zachování dostupnosti veřejných služeb
4.2 Posílení kvality a kompetence místní samosprávy a místních
iniciativ
4.3 Rozvoj podnikatelských aktivit
4.4 Modernizace infrastruktury
4.5 Zemědělství a péče o krajinu

3.2 Průmět opatření SRJMK 2020 do národních rozvojových priorit a
tematických oblastí
Explicitně pro potřeby konceptualizace kohezní politiky po roce 2013 připravilo Ministerstvo pro
místní rozvoj vládní materiál2 definující pět národních rozvojových priorit, které byly následně na
pracovní úrovni rozčleněny do osmi tematických okruhů. Přestože se prozatím nejedná o závazné
priority ČR pro příští programové období politiky soudržnosti, předurčují v současnosti diskutovanou
strukturu a zaměření operačních programů. Proto je účelné posoudit míru souladu opatření SRJMK
2020 právě na národní rozvojové priority i tematické okruhy (viz tabulka 8 a 9).
V obou případech je opět využito níže uvedené čtyř-stupňové kvalitativní škály.
Tabulka 7: Kvalitativní škála pro hodnocení souladu opatření s národními rozvojovými prioritami
ČR pro kohezní politiku po roce 2013
Vysoká míra souladu,
opatření SRJMK se
bezprostředně váže k dané
prioritě/tematickému
okruhu

2

Částečný soulad, opatření
SRJMK se implicitně váže
k dané
prioritě/tematickému
okruhu

Nízká míra soulad, opatření SRJMK se
k dané prioritě/tematickému okruhu
váže volně, míra souladu bude záviset
na konkrétním nastavení oblastí
intervence SRJMK

Bez souladu,
opatření SRJMK je
bez vazby na danou
prioritu/tematický
okruh

Vzat vládou na vědomí v rámci usnesení č. 650/2011 31.8. 2011.

Pořizovatel: Jihomoravský kraj

Konzultant: SPF Group, v.o.s.
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Tabulka 8: Míra souladu opatření SRJMK 2020 a národních rozvojových priorit ČR pro kohezní
politiku po roce 2013
Národní rozvojové priority
Zvýšení
konkurenceschopnosti
ekonomiky

Rozvoj
páteřní
infrastr.

Zvyšování
kvality a
efektivity
veřejné správy

Sociální
začleňování, boj
s chudobou a
systém veř. zdraví

1.1 Rozvoj znalostní ekonomiky

Opatření SRJMK 2020

1.2 Kvalitní prostřední pro
podnikání
1.3 Efektivní marketing kraje
2.1 Rozšíření služeb pro seniory a
osoby se zdravotním postižením
2.2 Zkvalitnění a rozšíření nabídky
celoživotního vzdělávání a
kulturního vyžití
2.3 Zkvalitnění školního vzdělávání
dětí a mládeže vč. aktivit mimo
výuku
2.4 Zajištění dostupnosti služeb
pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
2.5 Rozšíření zázemí pro studenty a
cizince
2.6 Zajištění kvalitní péče o zdraví a
sportovního vyžití
2.7 Zefektivnění veřejné správy a
zkvalitnění komunikace s
veřejností
3.1 Výstavba a modernizace
páteřní silniční sítě a sítě páteřních
cyklostezek
3.2: Výstavba a modernizace
infrastruktury pro kolejovou
dopravu
3.3 Zlepšení napojení Brna na
globální centra
3.4 Zajištění udržitelného
zásobování vodou
3.5 Rozšíření a zkvalitnění systému
protipovodňové ochrany
3.6 Zajištění udržitelného
zásobování a využívání energií
4.1 Zachování dostupnosti
veřejných služeb
4.2 Posílení kvality a kompetence
místní samosprávy a místních
iniciativ
4.3 Rozvoj podnikatelských aktivit
4.4 Modernizace infrastruktury
4.5 Zemědělství a péče o krajinu

Pořizovatel: Jihomoravský kraj

Konzultant: SPF Group, v.o.s.
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Tabulka 9: Míra souladu opatření SRJMK 2020 a tematických okruhů národních rozvojových
priorit ČR pro kohezní politiku po roce 2013
Tematické okruhy národních rozvojových priorit
1

2

3

4

5

6

7

1.1 Rozvoj znalostní ekonomiky
1.2 Kvalitní prostřední pro podnikání
1.3 Efektivní marketing kraje
2.1 Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Opatření SRJMK 2020

2.2 Zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání a
kulturního vyžití
2.3 Zkvalitnění školního vzdělávání dětí a mládeže vč. aktivit mimo
výuku
2.4 Zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
2.5 Rozšíření zázemí pro studenty a cizince
2.6 Zajištění kvalitní péče o zdraví a sportovního vyžití
2.7 Zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění komunikace s
veřejností
3.1 Výstavba a modernizace páteřní silniční sítě a sítě páteřních
cyklostezek
3.2: Výstavba a modernizace infrastruktury pro kolejovou dopravu
3.3 Zlepšení napojení Brna na globální centra
3.4 Zajištění udržitelného zásobování vodou
3.5 Rozšíření a zkvalitnění systému protipovodňové ochrany
3.6 Zajištění udržitelného zásobování a využívání energií
4.1 Zachování dostupnosti veřejných služeb
4.2 Posílení kvality a kompetence místní samosprávy a místních
iniciativ
4.3 Rozvoj podnikatelských aktivit
4.4 Modernizace infrastruktury
4.5 Zemědělství a péče o krajinu

Pro tabulku 9 platí následující tematické okruhy:
1. Efektivní trh práce
2. Funkční a výzkumný inovační systém
3. Konkurenceschopné podniky
4. Mobilita, dostupnost, sítě a energie
5. Efektivní správa a instituce
6. Boj s chudobou, inkluze a zdraví
7. Životní prostředí
8. Integrovaný rozvoj území
Jak je z tabulek zjevné, opatření SRJMK 2020 se do velké míry překrývají s národními rozvojovými
prioritami, resp. tematickými okruhy. Nejnižší míra souladu je prozatím u opatření Zajištění
udržitelného zásobování a využívání energií, neboť přímé intervenční oblasti se zaměřují „pouze“ na
snižování energetické náročnosti budov v majetku kraje.

Pořizovatel: Jihomoravský kraj

Konzultant: SPF Group, v.o.s.
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4

Závěr

Žádné navrhované opatření SRJMK 2020 není v rozporu s v současnosti dostupnými koncepčními
vstupy do přípravy nového programového období jak na evropské, tak zejména na národní úrovni.
Jasný překryv evropských priorit s prioritami SRJMK 2020 je u rozvoje znalostní ekonomiky, podpory
konkurenceschopnosti firem, v oblasti vzdělávání a sociální soudržnosti. Na druhé straně však
v intervenčních oblastech SRJMK 2020 chybí některá témata, která jsou z hlediska EU prioritní.
Jedná se o explicitní návrh intervencí směřujících k energetickým úsporám a k boji proti
klimatickým změnám, což jsou však témata, která je třeba realizovat na národní úrovni.
Horizontálním tématem, které není mezi opatřeními SRJMK 2020 explicitně formulováno (vyjma
nejzaostalejších částí kraje) je podpora místního rozvoje iniciovaného a koordinovaného místními
akčními skupinami či obdobnými lokálními sdruženími aktérů veřejného, soukromého a neziskového
sektoru. Podpora ze strukturálních fondů směřované přes místní akční skupiny bude s největší
pravděpodobností v novém programovém období finančně významná, a proto by se měl kraj na
možná opatření (příp. v rámci intervenčních oblastí) realizovatelných přes místní akční skupiny
zaměřit.
Důležité je však zdůraznit, že v současné době není k dispozici koncepční materiál, který by závazně
určoval pravidla pro čerpání prostředků na podporu konkurenceschopnosti a strukturální pomoci EU
na období po roce 2013. Při následných snahách získat na opatření SRJMK 2020 finanční prostředky
ze strukturálních fondů bude záležet na konkrétní argumentaci a navrhované intervenční logice –
současný strategický rámec pro kohezní politiku 2014+ umožňuje podporovat velice širokou škálu
aktivit, nicméně jejich potřebnost bude muset být precizně zdůvodněna a jejich přínos k naplňování
cílů hlavních strategií EU nesporný.

Pořizovatel: Jihomoravský kraj
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