PROFIL ORGANIZACE


Centrum pro regionální rozvoj ČR
státní příspěvková organizace
zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 založeno v roce 1996
 centrála v Praze, regionální pracoviště dle NUTS II


OBČANSKÁ PARTICIPACE NA



VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR


Základní okruhy činnosti
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 podpora implementace evropských fondů
 podpora malých a středních podniků (poradenství)


Mgr. et Mgr. Vilém Řehák



tajemník CRR ČR

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova
reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

VÝZNAM OBČANSKÉ PARTICIPACE

REGIONÁLNÍ INFORMACE

rozvoj regionů je prioritním cílem Evropské unie
prostupuje všechny úrovně společnosti
 vertikálně: EU * národní orgány * kraje * obce
 horizontálně: veřejná správa * místní občanské
iniciativy * vysoké školy a vědecká pracoviště *
soukromý sektor
 nutnost spolupráce při regionálním rozvoji
 Centrum pro regionální rozvoj ČR jako nástroj
komunikace a předávání informací mezi
partnery, ale také jako podpora realizace
„tvrdých“ projektů






dle usnesení vlády z roku 2000 spravujeme
Regionální informační servis – www.risy.cz
 třináct krajských informačních databází s daty
geografickými, hospodářskými, sociálními,
environmentálními
 srovnání napříč kraji, okresy, obcemi s
rozšířenou působností
 časové srovnání dat, sledování vývojových
trendů
 karty obcí – souhrnné údaje

REGIONÁLNÍ INFORMACE
data využitelná univerzitami a vědeckými
pracovišti, samosprávami, občanskými
iniciativami i širokou veřejností
 ekonomická: HDP, čistý důchod, tvorba
kapitálu, nezaměstnanost, průměrné mzdy,
počet ekonomických subjektů, silnice, investice
 životní prostředí: půda, lesní a vodní plochy,
emise, odpady, ochrana přírody
 obyvatelstvo: přírůstky, svatby a rozvody,
sociální péče, byty
 zařízení kulturní, sportovní, školská, zdravotní
 pravidelná aktualizace dat (dle typu)


DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)
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DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (JESLE)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (ZAHR. INVESTICE)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (ODPADY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (KARTA OBCE)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (KARTA OBCE)

NOVINKA – START.RISY.CZ
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REGIONÁLNÍ INFORMACE


Vyhledávače:











REGIONÁLNÍ INFORMACE


Projekty EU (databáze všech projektů ze SF EU)
Dotace (všechny aktuálně vypsané dotační tituly)
Administrativní instituce (kontakty)
Ekonomické subjekty (databáze MSP)
Průmyslové zóny, brownfields, rozvojové plochy
Vesnice roku (oceněné obce)
Euroregiony
Mikroregiony (svazky obcí)
Místní akční skupiny
Mapové výstupy (volně ke stažení)

DATOVÝ VÝSTUP Z MS CRR

Mapový server CRR ČR
zobrazení specifických regionálních dat z RIS nad
mapovými podklady
 rastrové i vektorové mapové podklady v různých
měřítkách až po úroveň katastrálních map
 mapa obecná, turistická, administrativní,
chráněných přírodních oblastí,
mikroregionů/MAS/euroregionů…
 zjištění přesných souřadnic, měření vzdáleností


DATOVÝ VÝSTUP Z MS CRR

SOUTĚŽ VESNICE ROKU

SOUTĚŽ HISTORICKÉ MĚSTO ROKU

součást Programu obnovy venkova
od 1995, pro obce s méně než 6200 obyvateli
 ročně kolem 300 přihlášených obcí
 odměna pro Vesnici roku cca dva miliony korun
 barevné stuhy za společenský život v obci,
činnost mládeže, péči o zeleň a životní prostředí,
spolupráci obce a zemědělského subjektu
 další ocenění za knihovny, obecní kroniky ad.
 cílem je podpořit aktivní společenský život v
obcích a zvrátit negativní trend vysidlování a
stárnutí malých obcí v periferních oblastech






součást Programu regenerace městských
památkových rezervací a zón
 od 1995, pro města s vyhlášenou MPR/MPZ
 ročně kolem 50 přihlášených obcí
 odměna pro vítěze milion korun
 cílem je podpořit obnovu historických památek
ve městech a podpořit cestovní ruch v regionech
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PODPORA IMPLEMENTACE

FONDŮ EU

ČR 2007-2013: 26.69 mld. EUR (654 mld. Kč)
CRR je zprostředkujícím subjektem pro
Integrovaný operační program (1.58 mld. EUR)
 zaměřen na řešení společných regionálních
problémů v oblastech infrastruktury pro
veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj
 CRR ČR je dále zprostředkujícím subjektem pro
Operační program Technická pomoc


PODPORA IMPLEMENTACE


Integrovaný operační program:













PODPORA IMPLEMENTACE

FONDŮ EU

CRR je kontrolním subjektem pro OP Cíle 3
 pět operačních programů OPPS (873 mil. EUR)
 INTERREG IVC, Central Europe, Urbact, Espon
 cílem je


posilování přeshraniční, meziregionální a
nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných
místních a regionálních iniciativ;
 hospodářská a sociální integrace příhraničních
území, odstraňování stávajících bariér a posilování
jejich rozvojového potenciálu;
 realizovat projekty v oblasti infrastruktury,
veřejných služeb, cestovního ruchu, vzdělávání,
kultury a dalších oblastech.


STRATEGIE

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

zákon o podpoře regionálního rozvoje (2000)
formy podpory: rozvoj podnikání, lidských
zdrojů, cestovního ruchu, infrastruktury a
občanské vybavenosti, místních aktivit…
 strategie = základní dokument (2000/2007/2014)
 definice silných a slabých stránek, identifikace
příležitostí a hrozeb, stanovení priorit a opatření
k jejich dosažení



FONDŮ EU

1.1: modernizace veřejné správy (např. registry, MV)
2.1: informatika ve veřejné správě (CzechPOINT)
3.1, 3.3: sociální integrace a zaměstnanost (MPSV)
3.2: služby v oblasti veřejného zdraví (MZd)
3.4: prevence a řízení rizik
4.1: národní podpora cestovního ruchu
5.1: kulturní dědictví (MK)
5.2: zlepšení prostředí problémových sídlišť
5.3: modernizace územní politiky (územní plány)

PODPORA MSP
podpora malých a středních podniků jednou z
priorit Evropské komise
 SRR: rozvinutý sektor MSP jako silná stránka
 příležitosti v rozvoji spolupráce veřejného a
soukromého sektoru a evropské spolupráci firem
 síť Enterprise Europe Network
 poradenství o evropské legislativě a podmínkách
podnikání v EU, pomoc při vyhledávání
partnerů v zahraničí, využívání celoevropské
databáze nabídek/poptávek
 individuální konzultace, tiskoviny (letáky,
newsletter, publikace), obchodní veletrhy


JAK CRR ČR NAPLŇUJE


STRATEGII?

Vybrané priority strategie v kontextu
Integrovaného operačního programu:







humanizace panelových sídlišť, modernizace a
obnova bytového fondu (IOP 5.2)
údržba a oprava kulturního dědictví, zvýšení
turistické atraktivity periferních regionů (IOP 5.1)
rozvoj cestovního ruchu (management, služby,
infrastruktura, marketing, koordinace, IOP 4.1)
zvyšování kvalifikace pracujících včetně zapojení
handicapovaných do trhu práce (IOP 3.1 a 3.3)
prevence a řešení následků extrémních klimatických
jevů (povodně, vichřice apod., IOP 3.4)
rozvoj infrastruktury (IOP 1.1 a 2.1)
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ZÁVĚR (SHRNUTÍ)
prioritou se stále více v celé Evropě stává rozvoj
periferních regionů („regiony duchů“)
 česká regionální politika sleduje evropský trend
 rozvoj České republiky se odvíjí od rozvoje všech
jejích součástí, nejen metropolitních oblastí
 regionální rozvoj je věcí nejen státu, ale také
samospráv a občanů
 nutnost spolupráce všech partnerů
 Centrum pro regionální rozvoj ČR jako nástroj
komunikace a předávání informací mezi
partnery, ale také jako podpora realizace
„tvrdých“ projektů


Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Vilém Řehák
tajemník CRR ČR
www.crr.cz
crr@crr.cz
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