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Úvod

Úvod
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále také „SRJMK 2021+“) je koncepčním
dokumentem, který do roku 2030 definuje vize, specifické cíle a tematická opatření, jejichž
prostřednictvím má dojít k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje.
SRJMK 2021+ je členěna do tří vzájemně provázaných částí, kdy se Vám do rukou dostává část třetí,
tj. implementační a monitorovací. Ta představuje popis postupů, procesů a hodnocení, kterými má
být docíleno naplnění stanovených vizí, resp. specifických cílů kraje, které byly definovány v části
strategické. V té bylo definováno celkem 6 prioritních os pokrývajících oblasti kompetencí
Jihomoravského kraje. Kurzívou jsou pak označeny vize pro jednotlivé oblasti.
Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity
Vize: „Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.“

Zdravotnictví a sociální oblast
Vize: „Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny.“

Dopravní infrastruktura a obslužnost území
Vize: „Plynulá a udržitelná doprava na území kraje.“

Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství
Vize: „Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.“

Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum
Vize: „Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.“
Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost
Vize: „Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a chránící své kulturní, historické a přírodní dědictví.“

Celková vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ definuje cílový stav, kterého chce kraj
prostřednictvím identifikovaných specifických cílů a tematických opatření dosáhnout:
„Konkurenceschopný region, úspěšný na rostoucích a technologicky náročných trzích, který
vytváří vhodné zázemí pro své obyvatele a je nejen atraktivním místem k životu, ale i
k návštěvě.“
Struktura návrhové částí, které se promítá i do implementační části, je následující:
o

Prioritní osa (dále také „PO“) vymezuje celou oblast, pro kterou je stanovena vize.
o

Specifický cíl (dále také „SC) definuje, čeho má být dosaženo.
▪

Tematické opatření (dále také „TO“) jsou konkrétní projekty.

Součástí této části SRJMK 2021+ je rovněž nastavení monitoringu strategie. Monitoring bude
primárně probíhat prostřednictvím vyhodnocování klíčových indikátorů plnění. Záměrem je
kontinuálně sledovat trendy v hospodářském a sociálním vývoji, které mají být pozitivně ovlivněny
naplňováním dílčích specifických cílů definovaných touto strategií, a v případě negativního vývoje
operativně reagovat.
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Implementační a monitorovací část Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
V tomto kontextu je vytvoření SRJMK 2021+ pouze prvním krokem, kterým začíná proces vedoucí
k projednání, schválení, postupné realizaci a následně k naplnění vizí a cílů kraje. Strategický plán je
a musí být živým dokumentem, se kterým se dále pracuje a jehož realizace musí být pravidelně
vyhodnocována. Následující schéma ilustruje celou strukturu i proces tvorby SRJMK 2021+, jejích tří
hlavních částí, a znázorňuje vzájemné vazby.
Schéma 1 Struktura a proces tvorby SRJMK 2021+

Samotná implementace SRJMK 2021+ je tvořena třemi hlavními aktivitami:
1. tvorba a schválení akčního plánu (dále také „AP“);
2. monitoring a evaluace plnění SRJMK 2021+;
3. revize strategické části SRJMK 2021+.

1.1 Akční plán
Akční plán, dříve zvaný také Program rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „AP“), je základním
prvkem řízení a naplňování SRJMK 2021+. Akční plán je tvořen vždy na dvouleté období. Akční plán
určuje, která z tematických opatření se budou realizovat během následujících dvou let.
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Akční plán obsahuje následující informace:
•

seznam TO (číslo a název) určených k realizaci během následujícího dvouletého období1,
rozpracovaný na jednotlivé kroky a aktivity u každého TO;

•

krátké zdůvodnění, proč byla vybrána právě tato TO;

•

hodnotitel TO (monitoruje realizaci tematického opatření)2;

•

nositel tematického opatření (přímo realizuje tematické opatření);

•

zdroje financování vybraných TO;

•

celkový rozpočet TO;

•

podíl Jihomoravského kraje na financování tematického opatření;

•

termín zahájení a dokončení realizace tematického opatření;

•

cílová hodnota (čeho má být dosaženo).

Tabulka 1 Struktura akčního plánu SRJMK 2021+
Akční plán SRJMK 2021+ na období 2021-2022
Krátký text vysvětlující účel a způsob vzniku dokumentu.
Tematické
opatření3

Doplnění
čísla
a názvu
TO.

Zdůvodnění
výběru TO

Hodnotitel
TO

Nositel
TO

Zdroje
financování

Celkový
rozpočet
TO

Finanční
účast
JMK

Termín
realizace

Zdůvodnění,
proč bylo
vybráno toto
TO.

Doplnění
hodnotitele.
Jedná se o
odbor KÚ
JMK, který
má dané TO
ve své
gesci.

Specifikov
ání
nositelů
TO (např.
kraj, obce,
NNS,
školy
apod.).

Doplnění
zdrojů
financování
(rozpočet
kraje, ESIF
apod.).

Celkové
náklady na
dané TO
(součet za
všechny
zdroje
financování).

Finanční
dopad na
rozpočet
Jihomorav
ského
kraje.

Doplnění
očekávanéh
o termínu
realizace
TO.

Cílová
hodnota

Čeho má
být
realizací
tematickéh
o opatření
dosaženo.

Tvorba akčního plánu
Akční plán je tvořen pomocí principu top-down a využívá stávajících rozhodovacích mechanismů KÚ
JMK. Vedení kraje nejdříve stanoví své priority v rámci celé SRJMK 2021+ tím, že prioritizuje 32
specifických cílů strategie. Určitým vodítkem může být prioritizace již provedená během expertních
jednání, která je součástí SRJMK 2021+ (tři stupně priorit pro jednotlivé SC).

1

Do akčního plánu jsou samozřejmě zařazeny i vybrané projekty, jejichž realizace je delší než dvouleté období akčního
plánu.
2
Hodnotitelem je v tomto kontextu odbor Jihomoravského kraje, který má monitoring dané oblasti, resp. specifického cíle
ve své gesci. Hodnotitel tedy nemusí odpovídat nositeli ani realizátorovi daného TO.
3
V rámci TO budou popsány i dílčí kroky a aktivity, ze kterých se skládá.
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Následně jsou specifické cíle diskutovány a konkretizovány v rámci poradních orgánů (zejména
komise Rady JMK a výbory Zastupitelstva JMK). V těchto orgánech jsou zastoupeni jak zástupci
politického vedení kraje, tak odborníci z jednotlivých odborů. Díky tomu je možné specifickým cílům
přiřadit konkrétní hodnoty a milníky (milníkem může být například vydání stavebního povolení,
dokončení realizace, uspokojení určitého procenta žadatelů atd.). Je tedy stanoveno, čeho má být
konkrétně dosaženo a v jakém časovém horizontu (příklad: Vybudovat 100 dalších lůžek
v pobytových sociálních službách do roku 2024, to je následně rozpracováno do jednotlivých kroků
viz milníky).
Následně jsou jednotlivými odbory dle jejich gescí rozpracována tematická opatření, včetně jejich
dílčích kroků, které povedou k naplnění konkretizovaných specifických cílů. Struktura a požadované
informace k jednotlivým tematickým opatřením jsou znázorněny v Tabulce 1. Takto rozpracovaná
tematická opatření jsou sesbírána Odborem regionálního rozvoje a je z nich sestaven akční plán.
Tvorba akčního plánu je provázána s tvorbou rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu kraje. Je
tomu tak i s ohledem na financování jednotlivých opatření, z nichž některá (ne všechna TO) mají být
financována nebo spolufinancována krajem. Některá opatření nemusí mít přímý vliv na rozpočet kraje
nebo nejsou v jeho kompetenci, a tedy nevstupují do tvorby rozpočtu ani do střednědobého výhledu
rozpočtu kraje.
Takto vzniklý Akční plán je dále připomínkován partnery jako jsou příspěvkové organizace,
Regionální stálá konference JMK, obce – jednotlivé obce s pověřeným obecním úřadem (dále také
„POÚ“), obce s rozšířenou působností (dále také „ORP“), místní akční skupiny, Krajská hospodářská
komora jižní Moravy, Úřad práce ČR – Krajská pobočka Brno, vysoké školy, podnikatelský
a neziskový sektor a další. Partnerů připomínkujících Akční plán bude tedy velké množství. I z tohoto
důvodu bude platformou pro připomínkování dokumentu web www.lepsikraj.cz. Partneři mohou být
na nově vzniklý dokument a možnost jej připomínkovat upozorněni emailem nebo newsletterem.
Skrze tento web bude Akční plán připomínkovat i veřejnost.
Po zapracování relevantních připomínek Odborem regionálního rozvoje je akční plán předložen
vedení kraje k projednání a schválení. Následuje realizace jednotlivých tematických opatření. Celý
proces tvorby a schválení akčního plánu je znázorněn schématem níže.
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Schéma 2 Proces tvorby a schválení akčního plánu

1.2 Finanční plán
Z důvodu efektivity není tvořen separátní finanční plán. Finanční plán je jako takový již součástí
akčního plánu. V rámci akčního plánu je zpracován odhad nákladů jednotlivých opatření včetně
informace, kolik z těchto nákladů odpovídá nákladům rozpočtu Jihomoravského kraje.

1.3 Vyhodnocení plnění strategie
Druhým důležitým nástrojem práce se SRJMK 2021+ je vyhodnocení plnění strategie (dále také
„vyhodnocení realizace strategie“), tento dokument je vytvářen každoročně a vyhodnocuje rovněž
plnění AP. Jedná se o základní nástroj, kterým je monitorováno a vyhodnocováno, nakolik je plněna
strategie. Zároveň tento dokument slouží k monitorování a řízení rizik strategie (viz níže monitoring
a řízení rizik).
Strategická část SRJMK 2021+ obsahuje 123 tematických opatření, i z tohoto důvodu je sledovanou
jednotkou plnění SRJMK 2021+ specifický cíl. Strategická část obsahuje 32 specifických cílů.
Vyhodnocení plnění strategie je dokument, který obsahuje následující informace:
•

seznam všech specifických cílů;

•

stav naplnění těchto cílů s komentářem (ne vždy je možné stav naplnění pouze kvantifikovat);

•

vývoj klíčových indikátorů plnění (definovány viz dále);

•

seznam identifikovaných rizik naplnění specifických cílů i celé strategie;

•

významnost identifikovaného rizika (významné či nevýznamné);

•

způsob zvládání identifikovaných rizik (tam kde je to možné stanovit);

•

stav financování u jednotlivých specifických cílů.
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Strukturu dokumentu vyhodnocení plnění strategie znázorňuje tabulka níže.
Tabulka 2 Struktura vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za daný rok
Vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za rok 2021
Krátký text vysvětlující účel dokumentu, způsob vzniku dokumentu, omezení dokumentu.
Specifický
cíl

Stav
naplnění

Bude
doplněno
číslo
a název
SC.

Míra
naplnění
v procentech
(100 %
odpovídá
plnému
naplnění
cíle).
Hodnota
musí brát
v úvahu
plnění
klíčových
indikátorů
plnění a
splnění
stanovených
cílů.

Komentář
ke stavu
naplnění

Klíčové
indikátory
plnění

Bude
doplněn
věcný
komentář
k naplňování
daného SC.

Věcný
komentář
k naplňování
stanovených
klíčových
indikátorů
plnění
(definované
viz kapitola
3. Klíčové
indikátory
plnění
tohoto
dokumentu).

Identifikovaná
rizika

Popis
identifikovaných
rizik, která
omezují nebo
zabraňují
realizaci SC.

Významnost
rizik

U každého
rizika je
uvedeno, zde
jde o riziko
nevýznamné
či významné
(blíže viz
níže).

Způsob
vypořádání rizik

Financování

Popis
navrhovaného
způsobu, jak se
s identifikovanými
riziky vypořádat
za účelem
naplnění SC.

Kolik již bylo
vynaloženo
finančních
prostředků na
realizaci SC.

Tvorba vyhodnocení plnění strategie
Vyhodnocení realizace strategie je realizováno každoročně dle principu bottom-up (ze zdola nahoru).
Prvním krokem je vyhodnocení jednotlivých klíčových indikátorů plnění (dále také jako „KPI“). Toto
vyhodnocení provede ORR (blíže viz kapitola Klíčové indikátory plnění níže).
ORR zašle hodnocení plnění KPI jednotlivým odborům KÚ JMK a požádá je, aby doplnily informace
dle tabulky 2 výše ke specifickým cílům, které mají ve své gesci. Blíže popisuje zapojení jednotlivých
odborů KÚ JMK kompetenční matice níže (viz podkapitola 1.6 Kompetenční matice tohoto
dokumentu). ORR z plnění jednotlivých SC sestaví dokument vyhodnocení plnění strategie.
Dokument vyhodnocení realizace strategie je dále připomínkován partnery jako jsou příspěvkové
organizace, Regionální stálá konference JMK, obce – jednotlivé obce s pověřeným obecním úřadem,
obce s rozšířenou působností, místní akční skupiny, Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Úřad
práce ČR – Krajská pobočka Brno, vysoké školy, podnikatelský a neziskový sektor a další. Partnerů
připomínkujících vyhodnocení realizace strategie bude tedy velké množství. I z tohoto důvodu bude
platformou pro připomínkování dokumentu web www.lepsikraj.cz. Partneři mohou být na nově vzniklý
dokument a možnost jej připomínkovat upozorněni emailem nebo newsletterem. Skrze tento web
bude vyhodnocení realizace strategie připomínkovat i veřejnost.

8

Implementační a monitorovací část Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Proces tvorby a schválení vyhodnocení plnění strategie předchází tvorbě rozpočtu JMK na další
období. Celý proces tvorby a schválení vyhodnocení plnění strategie je znázorněn schématem
a rámcovým harmonogramem níže:
Schéma 3 Proces tvorby a schválení vyhodnocení plnění strategie

Pokud ORR bude vedle informací od jednotlivých odborů potřebovat k vyhodnocení některých
specifických cílů informace z území kraje (zejména z obcí a měst, příspěvkových organizací KÚ JMK
a dalších subjektů), je získávání těchto informací realizováno ORR na dálku pomocí otevřené
dotazníkové platformy4. Toto řešení šetří čas na straně respondentů (snadný a rychlý výběr či
vyplnění odpovědí) i tvůrců vyhodnocení (odpovědi se automaticky vyhodnocují a propisují do grafů
a tabulek). V neposlední řadě tyto platformy umožnují komfortní dotazování respondentů i mimo
Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odkaz na tento dotazník může být umístěn i na webových
stránkách strategie www.lepsikraj.cz.
Od kapitoly 3. Klíčové indikátory plnění je uvedena soustava indikátorů pro jednotlivé specifické cíle,
které jsou určitým vodítkem pro vyhodnocení specifických cílů. Indikátory se řídí následující
posloupností, pokud není k dispozici údaj v horním řádku, postupuje se o úroveň níže.
Tvrdá data dostupná v rámci sledovaných statistik, na jejichž základě lze plnění specifického cíle měřit.
Trend vývoje indikátoru (růst, stagnace, pokles), může být založen na datech či odborném názoru.
Odborný odhad vývoje indikátoru či přímo specifického cíle.

4

Například pomocí nástroje Google Forms, který je zdarma a šetří čas respondentů i zpracovatele. V rámci tohoto nástroje
lze vytvořit dotazník, který respondent vyplní během několika minut. Odkaz na dotazník lze rozeslat pomocí emailu nebo jej
umístit na webové stránky www.lepsikraj.cz.
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1.4 Monitoring, analýza a řízení rizik
Zejména z důvodu proveditelnosti a efektivity není monitoring, analýza a řízení rizik samostatnou
aktivitou, ale probíhá spolu s každoročním vyhodnocením plnění SRJMK 2021+. Jednotlivé odbory
pro oblasti dle kompetenční matice zašlou spolu s vyhodnocením i seznam rizik, včetně způsobu
jejich vypořádání (popis navrhovaného způsobu, jak se s identifikovanými riziky vypořádat za účelem
naplnění cílů stanovených SRJMK 2021+). Odbory identifikují rizika pro plnění strategie v oblastech,
které mají ve své gesci. Pokud disponují informací o riziku, které se týká jiné oblasti či celé SRJMK
2021+, uvedou toto riziko také. ORR zpracuje obdržená rizika, a tam kde je to možné, ověří tato rizika
u relevantních partnerů nebo pomocí dat.

Tabulka 3 Postup při monitoringu a řízení rizik
Aktéři

Činnosti

ORR JMK

Vede a koordinuje práce, sestavuje souhrn rizik plnění SRJMK 2021+, v případě identifikace
významných rizik informuje o těchto rizicích plnění strategie Zastupitelstvo JMK.

Odbory KÚ
JMK

Spolu s vyhodnocením plnění SRJMK 2021+ zašlou ORR identifikovaná rizika plnění pro PO a SC,
které vyhodnocují, případně i rizika z jiných oblastí, pokud takovou informací disponují.

Zastupitelstvo
JMK

Je spolu s každoročním vyhodnocením plnění SRJMK 2021+ informováno o významných rizicích plnění
strategie a způsobu zvládání těchto rizik (pokud je lze stanovit).

Nositelé TO

Identifikovaná rizika při realizace SC reportují odborům, které dané strategické cíle hodnotí.

Rizika jsou jednotlivými odbory analyzována a rozdělena do dvou základních kategorií:
•

nevýznamné riziko (omezuje možnosti realizace SRJMK 2021+, ale nebrání naplnění
některého ze strategických cílů);

•

významné riziko (z velké části nebo zcela zabraňuje naplnění některého ze strategických cílů);

•

jiný důvod změny či zpoždění realizace TO (nemusí se jednat pouze o rizika).

Pokud je identifikováno významné riziko, které není možné ošetřit či snížit, je možné zvážit přístup
vyhnutí se tomuto riziku (například změnou, nerealizací či odložením realizace
některého z tematických opatření). Důvod změny TO může být i jiný než riziko. Takovou změnu
potvrzuje odbor KÚ JMK, v jehož kompetenci se dané tematické opatření nachází. Taková změna je
následně spolu s vyhodnocením plnění strategie předložena k projednání a ke schválení
Zastupitelstvu JMK. Stručná zpráva obsahuje informace, o jaké tematické opatření se jedná, je
popsáno riziko, které vede ke změně opatření, je popsán způsob, jakým je tematické opatření
změněno či zda a kdy bude realizováno.
1.5 Pravidelné setkání k SRJMK 2021+
Jednou ročně je ORR uspořádáno setkání k SRJMK 2021+. Na setkání jsou pozváni zástupci
jednotlivých odborů KÚ JMK, zástupci příspěvkových organizací, zástupci odborné veřejnosti a další.
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Setkání svým složením odpovídá expertním jednáním, které byly realizovány během tvorby SRJMK
2021+. Ze strany ORR jsou prezentovány a dále diskutovány: akční plán na následující dvouleté
období, vyhodnocení plnění strategie včetně rizik plnění strategie a jejich ošetření. Pravidelné setkání
není samostatným nástrojem implementace SRJMK 2021+, ale spíše platformou k diskuzi
a dokončení připravovaných implementačních dokumentů (akční plán a vyhodnocení plnění
strategie). Setkání slouží také k výměně nových informací a sdílení zkušeností mezi účastníky
v souvislosti se SRJMK 2021+.
1.6 Revize strategické části
Třetím nástrojem práce se SRJMK je revize strategické části. K polovině programového období5
Evropské unie dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Jihomoravský kraj musí
zpracovat zprávu o uplatňování strategie rozvoje územního obvodu kraje, na jejímž základě
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje může rozhodnout o aktualizaci nebo o zpracování nové
strategie rozvoje územního obvodu kraje. Za účelem zpracování této zprávy kraj využívá průběžných
výstupů z hodnocení naplňování strategie.
V roce 2024 je tedy realizována revize strategické části. Revidovaná strategická část má stejnou
strukturu a rozsah jako současná strategická část SRJMK 2021+. Při významné změně vnitřních nebo
vnějších podmínek je možné revizi strategické části zařadit i v jiném období. Takovou změnu iniciuje
jakýkoli subjekt (jednotlivé odbory KÚ JMK, svazky obcí, místní akční skupiny apod.). Na základě
projednání takového podnětu prostřednictvím volených orgánů Jihomoravského kraje se pak ORR
daným podnětem zabývá.
Tvorba revidované strategické části
ORR pozve zástupce ostatních odborů, další relevantní odborníky a partnery (např. zástupce
nestátního neziskového sektoru, profesních sdružení, akademického sektoru), ke společnému
pracovnímu setkání. Setkání svým složením odpovídá expertním jednáním, které byly realizovány
během tvorby SRJMK 2021+.
Účastníci revidují vize, specifické cíle i tematická opatření. Takto je vytvořena první verze revidované
strategické části, ta je obdobně jako je tomu u akčního plánu nebo vyhodnocení představena dalším
partnerům a veřejnosti prostřednictvím webu www.lepsikraj.cz, který slouží i jako platforma
k připomínkování tohoto materiálu. Po zapracování relevantních připomínek a doplnění je zpracována
druhá verze revidované strategické části. Druhá verze je zveřejněna a předložena poradním a
voleným orgánům kraje k projednání a ke schválení.
1.7 Kompetenční matice
Kompetenční matice popisuje, jak jsou rozděleny specifické cíle mezi odbory Krajského úřadu
Jihomoravského kraje při tvorbě vyhodnocení a monitorování plnění strategie.

5

Lze očekávat mimořádné práce na této zprávě v roce 2023, kdy v minulém programovém období (2014-2020) měla být
předložena Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR podle usnesení vlády České republiky ze dne 15. května
2013 č. 344 do 31. 12. 2016. Dle současných informací zatím nebylo vydáno ustanovení, které by upravovalo termín, do
kdy musejí kraje dodat materiály za své územní obvody.
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Tabulka 6 Kompetenční matice
Tvorba první verze akčního plánu či vyhodnocení plnění SRJMK 2021+

Prioritní osa

PO 1

Specifický cíl

Hodnotitel

SC 1.1

Podpora maximalizace potenciálu
každého obyvatele

Odbor školství

SC 1.2

Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry
a nerovnosti

Odbor školství, Odbor sociálních věcí

SC 1.3

Zajištění dostatečného početního stavu
a rozvoj kvalitních personálních kapacit
pedagogického personálu

Odbor školství

SC 1.4

Odpovídající stav vzdělávací
infrastruktury

Odbor školství

SC 1.5

Zvýšení zájmu o pohyb a sport, kvalitní
sportovní infrastruktura

Odbor školství

SC 1.6

Dostatečná kvalita a kapacita sportovní
infrastruktury

Odbor školství

SC 1.7

Podpora mimoškolních zájmových aktivit
dětí a mládeže

Odbor školství

SC 2.1

Vytvoření systému udržitelného
zdravotnictví

Odbor zdravotnictví

SC 2.2

Dostupné sociální služby

Odbor sociálních věcí

SC 2.3

Realizace podmínek pro důstojné
stárnutí

Odbor sociálních věcí

SC 2.4

Soudržná společnost bez sociálního
vyloučení

Odbor sociálních věcí, odbor
regionálního rozvoje

SC 3.1

Kvalitní dopravní síť kraje

Odbor dopravy

SC 3.2

Zvýšení obslužnosti území a efektivní
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje

Odbor dopravy

SC 3.3

Snížení uhlíkové stopy dopravního
sektoru kraje

Odbor dopravy

SC 4.1

Zvýšení stability ekosystémů a adaptace
území na změnu klimatu

Odbor životního prostředí, odbor
regionálního rozvoje

SC 4.2

Zlepšení kvality ovzduší

Odbor životního prostředí

PO 2

PO 3

Znění specifického cíle

PO 4
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Tvorba první verze akčního plánu či vyhodnocení plnění SRJMK 2021+

PO 4

PO 5

SC 4.3

Snižování dopadů lidské činnosti

Odbor regionálního rozvoje, Odbor
životního prostředí

SC 4.4

Zachování a rozvoj kvality technické
infrastruktury

Odbor regionálního rozvoje, odbor
životního prostředí

SC 4.5

Rozvoj občanské vybavenosti na
venkově

Odbor regionálního rozvoje

SC 4.6

Zlepšení způsobu obhospodařování
půdy

Odbor regionálního rozvoje

SC 5.1

Excelentní výzkum a odborné know-how

Odbor regionálního rozvoje

SC 5.2

Úspěšné místní firmy a podnikatelé

Odbor regionálního rozvoje

SC 5.3

Zakořeněné globální společnosti

Odbor regionálního rozvoje

SC 6.1

Využití potenciálu atraktivit cestovního
ruchu včetně míst s nižší návštěvností

Odbor regionálního rozvoje, odbor
kultury a památkové péče

SC 6.2

Zajištění dostatečné úrovně
infrastruktury pro potřeby cestovního
ruchu

Odbor regionálního rozvoje, odbor
kultury a památkové péče

SC 6.3

Podpora památkové péče

Odbor kultury a památkové péče

SC 6.4

Podpora živé kultury a udržení
kulturního dědictví kraje

Odbor kultury a památkové péče, odbor
regionálního rozvoje

SC 6.5

Moderní veřejná správa

Odbor informatiky, útvar řízení kvality,
odbor regionálního rozvoje, odbor
kancelář ředitele

SC 6.6

Podpora spolupráce mezi
zainteresovanými subjekty při rozvoji
území (veřejná správa, akademický
sektor, společnosti)

Odbor regionálního rozvoje, odbor
územního plánování a stavebního řádu,
odbor kancelář hejtmana

SC 6.7

Zajištění podmínek polycentrického
rozvoje území kraje

Odbor regionálního rozvoje, odbor
územního plánování a stavebního řádu

SC 6.8

Zajištění občanské vybavenosti a služeb
pro obyvatelstvo

Odbor regionálního rozvoje

SC 6.9

Zajištění vysokého standardu
bezpečnosti obyvatelstva a majetku

Odbor kancelář ředitele, odbor
regionálního rozvoje

PO 6
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Harmonogram implementace
Implementace a postup práce se SRJMK 2021+ pro celé období je popsán v harmonogramu níže.
Tabulka 7 Harmonogram implementace
Úkol

Popis úkolu

Termín

Zodpovědnost

1.

Schválení SRJMK 2021+

2021

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

2.

Příprava 1. akčního plánu

2021

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

3.

Schválení 1. akčního plánu

2021

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

4.

Vyhodnocení plnění SRJMK 2021 + za rok 2021

2022

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

5.

Vyhodnocení plnění SRJMK 2021 + za rok 2022

2023

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

6.

Příprava 2. akčního plánu

2022

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

7.

Schválení 2. akčního plánu

2022

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

8.

Vyhodnocení plnění SRJMK 2021 + za rok 2023

2024

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

9.

Vyhodnocení plnění SRJMK 2021 + za rok 2024

2025

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

10.

Příprava 3. akčního plánu

2024

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

11.

Schválení 3. akčního plánu

2024

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

13.

Revize strategické části SRJMK 2021+

2024

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

14.

Vyhodnocení plnění SRJMK 2021 + za rok 2025

2026

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

15.

Vyhodnocení plnění SRJMK 2021 + za rok 2026

2027

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

16.

Příprava 4. akčního plánu

2026

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

17.

Schválení 4. akčního plánu

2026

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

18.

Vyhodnocení plnění SRJMK 2021 + za rok 2027

2028

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

19.

Vyhodnocení plnění SRJMK 2021 + za rok 2028

2029

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

20.

Příprava 5. akčního plánu

2028

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

21.

Schválení 5. akčního plánu

2028

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

22.

Vyhodnocení plnění SRJMK 2021 + za rok 2029

2030

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

23.

Celkové zhodnocení plnění SRJMK 21+

2030

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

24.

Příprava nové strategie SRJMK 31+

2030

Zaměstnanci KÚ JMK nebo dodavatel

25.

Vyhodnocení plnění SRJMK 2021 + za rok 2030

2031

Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
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Klíčové indikátory plnění
Kontrola a evaluace Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ bude realizována prostřednictvím
sledování tzv. klíčových indikátorů plnění (tzv. „Key Performance Indicators“ – „KPI“). Monitorováním
těchto parametrů v čase je možné pozorovat vývojové trendy a průběžně vyhodnocovat dopad
realizovaných opatření na některé klíčové parametry, které charakterizují stav Jihomoravského kraje.
Monitoring klíčových indikátorů plnění a jejich vyhodnocování probíhá na roční bázi (jedná se
o součást vyhodnocení plnění strategie), kdy vzhledem k dispozici datových zdrojů by měl být
v běžném období hodnocen vždy stav období minulého (např. aby ke konci roku 2022 byly
vyhodnoceny indikátory k roku 2021).
Hodnocené je vždy plnění specifických cílů (nikoli tematických opatření), ke kterým je definována
řada, převážně plně měřitelných KPI. Jejich cílem je zachytit vývojové trendy a vytvořit kvalitní
datovou základnu, která je nutná z hlediska efektivity a kvality rozhodovacích procesů. Dokument je
dále strukturován v souladu s částí strategickou, tj. následující kapitoly představují prioritní osy, ke
kterým byly definovány jednotlivé specifické cíle. Jejich naplňování je kontrolováno prostřednictvím
klíčových indikátorů plnění. V následujících tabulkách je vždy uveden název specifického cíle; KPI;
aktuální hodnota sledovaného KPI; požadovaná tendence vývoje; tematická opatření, jejichž
prostřednictvím má dojít k naplnění specifického cíle, zdroj dat KPI, kdy jsou data pro jednotlivá KPI
dostupná a další.
Odbor regionálního rozvoje má za úkol vytvořit datovou základnu a jednou ročně vyhodnotit jednotlivé
KPI. V případě, že budou data k některému z kvalitativních indikátorů nedostupná, je možné takové
indikátory nahradit ukazateli kvalitativními (tendence vývoje).
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Vzdělávání, sport a mimoškolní
zájmové aktivity
Vzdělávání, sport
zájmové aktivity

a

mimoškolní

Vzdělávání, sport a mimoškolní
zájmové aktivity
Vzdělávání,
sport
zájmové aktivity

a

mimoškolní

Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity
Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity
Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity
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Prioritní osa 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity6
„Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.“
Vzdělávání
1.1

Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním - ve věku 15 a více let (%)

22,6 (2018)

Kraj

ČSÚ

Červen

Podíl studentů vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji studujících technické obory (%)

17,3 (2018)

Kraj

ČSÚ

Prosinec

Podíl žádostí do mateřských škol, kterým nebylo vyhověno, na celkovém počtu žádostí (%)

33,2 (2019)

Kraj

MŠMT ČR

Leden

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor školství

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

1.1.1

Výuka a rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů

školy a jejich zřizovatelé, neziskové organizace

1.1.2

Zvýšení dostupnosti služeb péče a vzdělávání o děti předškolního věku

1.1.3

Podpora mezinárodní spolupráce škol a mobility pedagogických pracovníků a studentů

1.1.4

Podpora rozvoje spolupráce mezi vzdělávacími subjekty a zaměstnavateli

1.1.5

Podpora kariérového poradenství

1.1.6

Podpora a propagace celoživotního vzdělávání

1.1.7

Zvyšování otevřenosti škol veřejnosti

školy a jejich zřizovatelé

1.1.8

Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských zařízení

školy a jejich zřizovatelé

1.1.9

Podpora neformálního vzdělávání

obce, kraj, mateřské školy, soukromé subjekty, neziskové organizace
JCMM, školy a jejich zřizovatelé
školy a jejich zřizovatelé, HK
kraj, JCMM, Úřad práce ČR – KP Brno
SŠ, VOŠ, VŠ, JCMM, soukromé subjekty, neziskové organizace

Střediska volného času, neziskové organizace

Ve sloupci „Cílová tendence“ symbol šipky nahoru značí vzrůstající cílovou očekávanou tendenci KPI, symbol šipky dolů naopak vyznačuje klesající cílovou tendenci daného KPI
a symbol rovná se představuje zachování zhruba stejné výše KPI.
Barevné rozlišení SC a TO: červená barva: vysoká priorita, světle oranžová barva: střední priorita, zelená barva: nízká priorita.
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Vzdělávání
1.2
Období realizace

Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti
Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

4,9 (2018)

Kraj

Eurostat

Únor

Počet plných pracovních úvazků (FTE) speciálních pedagogů na základních školách

81 (2017/2018)

Kraj

MŠMT ČR

N/A

Podíl žáků s odlišnými kulturními nebo životními podmínkami vzdělávaných ve třídách se speciálními
vzdělávacími potřebami na středních školách (%)

4,9 (2019/2020)

Kraj

MŠMT ČR

N/A

2021-2030

Parametry specifického cíle

KPI

Podíl osob předčasně odcházejících ze vzdělávání (%)

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor školství, Odbor sociálních věcí

Celé území Jihomoravského kraje se zaměřením na hospodářsky slabé regiony a sociálně
vyloučené lokality

Tematická opatření

Nositel opatření

1.2.1

Zvýšení kvality vzdělávání v hospodářsky a sociálně ohrožených územích

kraj, obce, školy a školská zařízení

1.2.2

Rozvoj dostupné rané péče a vzdělávání pro skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením

kraj, obce, školy a školská zařízení

1.2.3

Podpora rovných podmínek ve vzdělávání a podpora začleňovaní (integrace) cizinců

kraj, obce, školy a školská zařízení

Klíčové indikátory plnění

Vzdělávání
Zajištění dostatečných personálních kapacit a rozvoj kvalifikace pedagogického personálu

Období realizace

2021-2030

Parametry specifického
cíle

KPI

1.3

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Počet pedagogických pracovníků (FTE) v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ na 10 000 obyvatel

125,1
(2018/2019)

Kraj

ČSÚ

Leden

Průměrná mzda pedagogů na základních školách poměrově vůči průměrné mzdě České republiky (%)

118,3 (2018)

Kraj

MŠMT ČR

Říjen

Průměrná mzda pedagogů na středních školách poměrově vůči průměrné mzdě České republiky (%)

121,6 (2018)

Kraj

MŠMT ČR

Říjen

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor školství

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

1.3.1

Kontinuální vzdělávání pedagogického personálu

kraj, obce, školy a školská zařízení

1.3.2

Zlepšování managementu škol a vzdělávací soustavy

kraj, obce, školy a školská zařízení

1.4
Období realizace

KPI

Hodnota (rok)

Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury
2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Finanční prostředky kraje alokované na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vzdělávací infrastruktury (mil. Kč)7

720 (2019)

MF ČR

KÚ JMK

-

Čerpané prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů na rozvoj vzdělávací infrastruktury (mil. Kč)

N/A

Kraj

KÚ JMK

-

Parametry
specifického cíle

Financování školní digitální infrastruktury (viz např. http://digivzdelavani.jsi.cz/4)

1.4.1

Kraj, MŠMT

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor školství

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských zařízení

kraj, obce, školy a školská zařízení

7

Jedná se o součet investičních výdajů v rámci paragrafů č. 31 a 32, které zahrnují vzdělávání a školské služby. Data za rok 2019 byla získána z Monitoru státní poklady, tj. informačního
systému Ministerstva financí České republiky.
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Klíčové indikátory plnění

Sport
1.5

Zvýšení zájmu o pohyb a sport, kvalitní sportovní infrastruktura

Období realizace

2021-2030

Hodnota (rok)

Parametry specifického cíle

KlPI

Grantová a dotační podpora sportu (tis. Kč)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Kraj

MF ČR

Leden

Velikost členské základny sportovních organizací na území kraje

118 447 (2020)

Kraj

ČUS

N/A

Počet školních sportovních klubů evidovaných AŠSK ČR v kraji

241 (2018)

Kraj

AŠSK

N/A

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor školství

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

1.5.1

Zajištění široké nabídky sportovních aktivit

kraj, obce, sportovní organizace

1.5.2

Spolupráce v oblasti rozvoje sportu a jeho propagace

kraj, obce, sportovní organizace

1.5.3

Podpora talentované mládeže a vrcholového sportu

kraj, obce, sportovní organizace, sportovní svazy, Národní sportovní agentura

Klíčové indikátory plnění

Sport
1.6

Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury

KPI

Období realizace

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Finanční alokace na investiční aktivity v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury (tis. Kč)

Kraj

MF ČR

Leden

Finanční alokace na neinvestiční aktivity v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury (tis. Kč)

Kraj

MF ČR

Leden

Kraj

ČUS, Sokol,
Orel

Leden

2021-2030

Hodnota (rok)

Parametry
specifického cíle

Počet sportovních zařízení na území kraje ve správě sportovních klubů a tělovýchovných jednot

1.6.1

Cílová tendence

886 (2020)

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor školství

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

Kvalitní sportovní infrastruktura

kraj, obce, sportovní organizace, sportovní svazy, Národní sportovní agentura
Mimoškolní zájmové aktivity

1.7

2021-2030

Finanční podpora mimoškolních zájmových aktivit (investiční i neinvestiční; tis. Kč)

Parametry
specifického cíle

KPI

Období realizace

Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže

1.7.1

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Kraj

MF ČR

Leden

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor školství

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

Podpora spolků a organizací provozujících zájmovou činnost v oblasti neformálního
vzdělávání pro děti a mládež

kraj, obce, sportovní organizace, sportovní svazy, Národní sportovní agentura

Klíčové indikátory plnění

Dopravní infrastruktura
a obslužnost
území
Zdravotnictví
a sociální
oblast

Zdravotnictví a sociální oblast
Zdravotnictví a sociální oblast
Zdravotnictví a sociální oblast
Zdravotnictví a sociální oblast
Zdravotnictví a sociální oblast
Zdravotnictví a sociální oblast
Zdravotnictví a sociální oblast
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Klíčové indikátory plnění

Prioritní osa 2: Zdravotnictví a sociální oblast8
„Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny.“
Zdravotnictví
2.1

Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví

Období realizace

2021-2030

Počet lůžek v nemocnicích

KPI

9

Počet lékařů (FTE) na 1 000 obyvatel

Parametry specifického cíle

Počet zdravotních pracovníků (FTE) s odbornou způsobilostí

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

7 454 (2018)

Kraj

ČSÚ

Prosinec

5,3 (2018)

Kraj

ČSÚ

Prosinec

14 167 (2018)

Kraj

ČSÚ

Prosinec

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor zdravotnictví

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

2.1.1

Zajištění dostupnosti a zvyšování kvality zdravotních služeb na území kraje

kraj a další zřizovatelé zdravotní péče a stát

2.1.2

Zvýšení financování systému zdravotnictví ze strany státu

2.1.3

Podpora paliativní péče ve zdravotnictví

kraj a další zřizovatelé zdravotní péče a stát

2.1.4

Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti zdravotních služeb

kraj a další zřizovatelé zdravotní péče a stát

2.1.5

Zajištění kvalitních personálních kapacit ve zdravotnictví

kraj a další zřizovatelé zdravotní péče a stát

2.1.6

Podpora elektronizace zdravotnictví, eHealth a telemedicíny v Jihomoravském kraji

Kraj a stát

2.1.7

Posílení metodické pomoci a koordinace poskytovatelů zdravotní péče v JMK

Kraj a stát

2.1.8

Podpora sociálně-zdravotního pomezí

2.1.9

Podpora osvěty a aktivit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva

stát

kraj a další zřizovatelé zdravotní péče a stát
Kraj a stát

Ve sloupci „Cílová tendence“ symbol šipky nahoru značí vzrůstající cílovou očekávanou tendenci KPI, symbol šipky dolů naopak vyznačuje klesající cílovou tendenci daného KPI
a symbol rovná se představuje zachování zhruba stejné výše KPI.
Barevné rozlišení SC a TO: červená barva: vysoká priorita, světle oranžová barva: střední priorita, zelená barva: nízká priorita.
9
Jihomoravský kraj usiluje o optimalizaci lůžkového fondu, může se tedy stát, že se počet lůžek i sníží.
8
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Klíčové indikátory plnění

Sociální služby
2.2

Dostupné sociální služby

KPI

Období realizace

Zdroj

Zveřejnění

5 100 (2018)

Kraj

ČSÚ

Prosinec

371 (2020)

Kraj

KÚ JMK

-

28 371 (2019)

Kraj

ISPV

Březen

Hodnota (rok)

Počet neuspokojených žádostí žadatelů v domovech pro seniory
Počet terénních a ambulantních sociálních služeb
Průměrná mzda pracovníků v přímé péči (Kč/měsíc)

Parametry specifického cíle

Územní úroveň

2021-2030

Cílová tendence

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor sociálních věcí, Odbor školství, Odbor zdravotnictví

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

2.2.1

Optimalizace sítě a dostupnosti ambulantních, terénních a pobytových
sociálních služeb

kraj, poskytovatelé sociálních služeb

2.2.2

Pokračování v procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb

kraj, poskytovatelé sociálních služeb

2.2.3

Zvýšení financování systému sociálních služeb ze strany státu

stát

2.2.4

Zajištění kvalitních personálních kapacit v sociálních službách

kraj, poskytovatelé sociálních služeb

2.2.5

Podpora paliativní péče v sociálních službách

kraj, poskytovatelé sociálních služeb

2.2.6

Zintenzivnění prevence vzniku rizikových jevů

kraj, školy, školská zařízení, neziskový sektor

Klíčové indikátory plnění

Stárnutí obyvatelstva
2.3

Realizace podmínek pro důstojné stárnutí

Období realizace

2021-2030

KPI

Nastavení funkčního systému podpory neformální péče
Podíl finančních prostředků na tísňovou péči na celkových alokovaných prostředcích na sociální péči (%)

Parametry specifického cíle

Počet podpořených osob využívající asistivní a inovativní technologie

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

-

Realizace

Kraj

KÚ JMK

-

0,22 (2019)

Kraj

MF ČR

Leden

-

Kraj

KÚ JMK

-

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor sociálních věcí

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

2.3.1

Podpora neformální péče

kraj, poskytovatelé sociálních služeb

2.3.2

Využití nových forem asistivních a inovativních technologií

kraj, poskytovatelé sociálních služeb

2.3.3

Podpora aktivního stárnutí

kraj, nestátní neziskové organizace

2.3.4

Podpora Age managementu

kraj, nestátní neziskové organizace
Soudržná společnost

2.4

Soudržná společnost bez sociálního vyloučení

Parametry
specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Výdaje kraje na služby sociální prevence (mil. Kč)

Hodnota (rok)
57,7 (2019)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Kraj

MF ČR

Leden

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor sociálních věcí, Odbor regionálního rozvoje

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

2.4.1

Podpora rodin s dětmi, seniorů a mezigeneračního soužití

2.4.2

Mapování sociálně vyloučených lokalit a zvýšení dostupnosti služeb v těchto oblastech

kraj, nestátní neziskové organizace
kraj, obce, poskytovatelé sociálních služeb

Klíčové indikátory plnění

10

2.4.3

Podpora sociálního bydlení10

kraj, obce, NNO, poskytovatelé sociálních služeb

2.4.4

Podpora malokapacitních komunitních služeb

kraj, obce, NNO, poskytovatelé sociálních služeb

2.4.5

Podpora bezbariérovosti veřejných objektů

kraj, obce, NNO, poskytovatelé sociálních služeb

Sociální bydlení chápeme jako bydlení poskytované osobám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým, včetně lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřenou
výši svých příjmů. Sociální bydlení je poskytováno za specifických smluvních podmínek nájmu a v souladu s určitými principy.

Klíčové indikátory plnění

Dopravní infrastruktura a obslužnost území
Dopravní infrastruktura a obslužnost území
Dopravní infrastruktura a obslužnost území
Dopravní infrastruktura a obslužnost území
Dopravní infrastruktura a obslužnost území
Dopravní infrastruktura a obslužnost území
Dopravní infrastruktura a obslužnost území
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Klíčové indikátory plnění

Prioritní osa 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území11
„Plynulá a udržitelná doprava na území kraje.“
Dopravní infrastruktura
3.1

Kvalitní dopravní síť kraje

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Délka dálniční sítě v kraji (km)

160 (2019)

Kraj

MD ČR

N/A

Podíl silnic II. třídy v nevyhovujícím nebo havarijním stavu (%)

22,4 (2018)

Kraj

SÚS JMK

N/A

Podíl silnic III. třídy v nevyhovujícím nebo havarijním stavu (%)

30,5 (2018)

Kraj

SÚS JMK

N/A

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor dopravy

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

3.1.1

Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby a rekonstrukce železniční infrastruktury
pro meziregionální a vnitřní dopravu

3.1.2

Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby chybějících úseků klíčových silničních
a dálničních spojení a zmírnění dopadů tranzitní dopravy

3.1.3

Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových městských komunikací

kraj, obce

3.1.4

Rozvoj a rekonstrukce sítě bezpečných cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury

kraj, obce

3.1.5

Rozvoj infrastruktury městské kolejové dopravy

3.1.6

Rozvoj Mezinárodního letiště Brno-Tuřany a doprovodné dopravní infrastruktury

3.1.7

Podpora vzdělávacích, osvětových a komunikačních aktivit za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy

kraj, obce

3.1.8

Podpora logistických terminálů kombinované dopravy

kraj, obce

kraj, SŽDC
kraj, ŘSD ČR

statutární město Brno
Mezinárodní letiště Brno-Tuřany

Ve sloupci „Cílová tendence“ symbol šipky nahoru značí vzrůstající cílovou očekávanou tendenci KPI, symbol šipky dolů naopak vyznačuje klesající cílovou tendenci daného KPI
a symbol rovná se představuje zachování zhruba stejné výše KPI.
Barevné rozlišení SC a TO: červená barva: vysoká priorita, světle oranžová barva: střední priorita, zelená barva: nízká priorita.
11
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Klíčové indikátory plnění

v

Systém veřejné dopravy
3.2

Zvýšení obslužnosti území a efektivní Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Počet osob přepravených IDS Jihomoravského kraje (mil. osob)

454 (2018)

Kraj

DATA.BRNO

N/A

Počet přepravených osob železniční dopravou (mil. osob)

21,4 (2018)

Kraj

MD ČR

N/A

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor dopravy

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

3.2.1

Rozvoj systémů veřejné dopravy a podpora spolupráce se sousedními regiony

kraj, sousední partnerské regiony

3.2.2

Výstavba efektivně umístěných přestupních terminálů vč. výstavby a rozvoje sítě
záchytných parkovišť a služeb pro další formy navazující dopravy

3.2.3

Zvýšení atraktivity a přístupnosti veřejné dopravy v kraji

kraj, dopravci

3.2.4

Podpora modernizace vozového parku veřejné dopravy

kraj, dopravci

3.2.5

Technická podpora projekčních prací

3.2.6

Podpora a rozvoj příměstské kolejové dopravy

kraj, obce

kraj, Správa a údržba silnic JMK, KORDIS
kraj, SŽDC, KORDIS

Klíčové indikátory plnění

Budoucnost mobility (Future mobility)
3.3

Pokles uhlíkové stopy dopravního sektoru kraje

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Počet nabíjecích stanic pro elektromobily

66 (2019)

Kraj

EVMAPA

N/A

Počet čerpacích stanic na vodík

0 (2019)

Kraj

KÚ JMK

N/A

Počet čerpacích stanic na zemní plyn (CNG stanice)

24 (2019)

Kraj

CNG Stanice

N/A

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor dopravy

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

3.3.1

Podpora udržitelných forem dopravy

3.3.2

Příprava a zavádění řešení MaaS (Mobility as a Service) a inteligentních dopravních
informačních, tarifních a řídících systémů

kraj, obce, dopravní dispečeři, komerční subjekty
kraj, KORDIS

Klíčové indikátory plnění

Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství
Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství
Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství
Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství
Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství
Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství
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Klíčové indikátory plnění

Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství12
„Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.“
Životní prostředí a veřejné zdraví
4.1

Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Koeficient ekologické stability území Jihomoravského kraje

0,68 (2018)

Kraj

ČSÚ

Únor

Denní průměrná spotřeba vody v domácnostech JMK

93,2 (2020)

Kraj

ČSÚ

Květen

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor životního prostředí

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

4.1.1

Realizace pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny

kraj, obce, pozemkové úřady

4.1.2

Realizace opatření vedoucích ke zvládnutí rizik hydrologických extrémů

4.1.3

Obnova a péče o významné krajinné prvky vedoucí k poklesu vodní a větrné eroze a
rozvíjení biologické rozmanitosti

4.1.4

Podpora osvětové činnosti v oblasti klimatické změny

4.1.5

Výsadba původních a odolných druhů rostlin

kraj, obce, krajem zřizované organizace, NNO, Lesy ČR

4.1.6

Podpora opatření vedoucích ke snížení větrné eroze

kraj, obce, krajem zřizované organizace, NNO, Lesy ČR

4.1.7

Podpora aktivit vedoucích ke snížení spotřeby vody

kraj, obce, krajem zřizované organizace, NNO, Lesy ČR

4.1.8

Podpora obnovy lesních porostů

kraj, obce, krajem zřizované organizace, NNO, Lesy ČR

4.1.9

Podpora eliminace hrozby přemnožení kalamitních druhů

kraj, obce, Povodí Moravy, Lesy ČR
kraj, obce, Správy CHKO a jiných území významných svou přírodní hodnotou, Lesy ČR
kraj, obce, krajem zřizované organizace, NNO, školy

kraj, obce

Ve sloupci „Cílová tendence“ symbol šipky nahoru značí vzrůstající cílovou očekávanou tendenci KPI, symbol šipky dolů naopak vyznačuje klesající cílovou tendenci daného KPI
a symbol rovná se představuje zachování zhruba stejné výše KPI.
Barevné rozlišení SC a TO: červená barva: vysoká priorita, světle oranžová barva: střední priorita, zelená barva: nízká priorita.
12
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Klíčové indikátory plnění

Životní prostředí a veřejné zdraví
4.2

Zlepšení kvality ovzduší

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Imise škodlivých látek v JMK
Podíl domácností využívajících bezemisní zdroje enregie (%)

KPI

Zdroj

Zveřejnění

4,1 / 1,4 (2017)

Kraj

ČHMÚ

Průběžně

21 (2016)

Kraj

ČSÚ

Březen

Územní dopad

Odbor životního prostředí, Odbor regionálního rozvoje

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

Podpora obnovitelných zdrojů energie

4.2.2

Osvěta a zvyšování motivace pro přechod k ekologicky více šetrným způsobům vytápění

4.2.3

Snížení koncentrace prachových částic v ovzduší

kraj, komerční subjekty
kraj, obce, školy
kraj, obce, příslušné organizace

Snižování dopadů lidské činnosti

Období realizace

Parametry
specifického cíle

Cílová tendence

Hodnotitel

4.2.1

4.3

Územní úroveň

Hodnota (rok)

2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Počet ekoporaden na území kraje

13 (2020)

Kraj

MŽP ČR

N/A

Počet nově realizovaných technických opatření – protihlukové stěny (za 1 kalendářní rok)

29 (2019)

Kraj

MD ČR

Květen

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje, Odbor dopravy

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

4.3.1

Podpora snižování energetické náročnosti budov a osvěta v oblasti spotřeby energií

4.3.2

Ochrana před nadměrným hlukem z dopravy

kraj a krajem zřizované organizace
kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, ŘSD ČR, Správa železniční dopravní cesty

Klíčové indikátory plnění
Technická infrastruktura
4.4

Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury

KPI

Období realizace

2021-2030

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Produkce komunálního odpadu (tis. t)

385,95 (2018)

Kraj

ČSÚ a MŽP

Prosinec

Produkce podnikového odpadu (tis. t)

3 509,7 (2018)

Kraj

ČSÚ a MŽP

Prosinec

98,8 (2018)

Kraj

ČSÚ a MŽP

Prosinec

Podíl čištěných odpadních vod (%)

Parametry specifického cíle

Hodnota (rok)

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

4.4.1

Předcházení vzniku odpadů a odpadového vzdělávání

kraj, obce, komerční subjekty, domácnosti

4.4.2

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury

kraj, obce

4.4.3

Podpora sanace starých ekologických zátěží

kraj, obce
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Klíčové indikátory plnění

Rozvoj venkova
4.5

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

Rozvoj občanské vybavenosti na venkově
2021-2030

Finanční podpora na rozvoj obcí ze strany KÚ JMK (dotační programy; mil. Kč)

Hodnota (rok)
35,5 (2020)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Kraj

KÚ JMK

Leden

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

4.5.1

Rozvoj infrastruktury pro spolkovou a dobrovolnickou činnost v obcích

kraj, obce

4.5.2

Podpora využití nových technologií a inovativních přístupů aplikovatelných pro potřeby
venkovských oblastí

kraj, obce

4.5.3

Rozvoj sítě komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech

kraj, obce
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Klíčové indikátory plnění
Zemědělství
Zlepšení způsobu obhospodařování půdy

4.6

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Prostředky vynaložené krajem v rámci EVVO (vlastní prostředky, dotace; mil. Kč)

2,8 (2018)

Kraj

KÚ JMK

Leden

Počet produktů s regionální značkou

79 (2020)

Kraj

Regionální
potravina

Prosinec

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

4.6.1

Podpora využití inovativních přístupů v zemědělství

kraj, subjekty primárního průmyslu, výzkumné instituce, Ministerstvo zemědělství, SZIF

4.6.2

Podpora širšího spektra a variability pěstovaných plodin

kraj, subjekty primárního průmyslu, výzkumné instituce, Ministerstvo zemědělství, SZIF

4.6.3

Podpora udržitelných forem zemědělství a předávání znalostí v oblasti udržitelných
systémů zemědělství

kraj, subjekty primárního průmyslu, výzkumné instituce, Ministerstvo zemědělství, SZIF

4.6.4

Podpora osvěty v zemědělství a lesním hospodářství

kraj, subjekty primárního průmyslu, výzkumné instituce, Ministerstvo zemědělství, SZIF

4.6.5

Propagace regionálních produktů a podpora krátkých řetězců

kraj, subjekty primárního průmyslu, výzkumné instituce, Ministerstvo zemědělství, SZIF
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Klíčové indikátory plnění

Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum
Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum
Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum
Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum
Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum
Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum
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Klíčové indikátory plnění

Prioritní osa 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum13
„Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.“

Výzkum, vývoj a inovace
5.1

Excelentní výzkum a odborné know-how

Období realizace

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

13 772 (2018)

Kraj

ČSÚ

Leden

Podíl vědy a výzkumu na celkovém HDP kraje (%)

2,9 (2018)

Kraj

ČSÚ

Leden

Počet platných patentů v kraji

486 (2018)

Kraj

ČSÚ

Prosinec

Kraj

(JIC, JCMM)

Únor

2021-2030

Hodnota (rok)

KPI

Počet zaměstnanců vědy a výzkumu (FTE)

Cílová tendence

Parametry specifického cíle

Objem vynaložených finančních prostředků na podporu vědců a výzkumu (JIC, JCMM)
Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

5.1.1

Zvýšení podpory výzkumu a vývoje s důrazem na kvalitu a přenos výsledků do lokální
ekonomiky

5.1.2

Popularizace vědy a STEM

5.1.3

Přilákání talentů

kraj, JIC, JCMM, výzkumné instituce, školy, komerční sektor

5.1.4

Posílení mezinárodní excelence akademického prostředí

kraj, JIC, JCMM, výzkumné instituce, školy, komerční sektor

5.1.5

Pružnější reakce nabídky oborů na globální trendy

5.1.6

Zvýšení otevřenosti a mezinárodní přitažlivosti vysokých škol

kraj, JIC, JCMM, výzkumné instituce, školy, komerční sektor
kraj, JIC, výzkumné instituce, školy

kraj, výzkumné instituce, školy, komerční sektor
JCMM, vysoké školy

Trh práce a podnikání
5.2
Období realizace

Úspěšné místní firmy a podnikatelé
2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Ve sloupci „Cílová tendence“ symbol šipky nahoru značí vzrůstající cílovou očekávanou tendenci KPI, symbol šipky dolů naopak vyznačuje klesající cílovou tendenci daného KPI
a symbol rovná se představuje zachování zhruba stejné výše KPI.
Barevné rozlišení SC a TO: červená barva: vysoká priorita, světle oranžová barva: střední priorita, zelená barva: nízká priorita.
13
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Klíčové indikátory plnění

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (%) (průměr EU 28 = 100 %)

Parametry specifického cíle

KPI

Počet podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou

87,7 (2018)

Kraj

ČSÚ

Prosinec

169 722 (2019)

Kraj

ČSÚ

Duben

2,6 (2018)

Kraj

ÚP ČR

Červenec

Míra nezaměstnanosti (%)
Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

5.2.1

Vhodné podmínky pro vznik a rozvoj podnikání

5.2.2

Akumulace kapitálu, know-how a jejich další rozvoj na území kraje

5.2.3

Odstraňování bariér na trhu práce

5.2.4

Podpora expanze na mezinárodní trhy

kraj, JIC, výzkumné instituce, školy, komerční sektor, CzechInvest
kraj, JIC, výzkumné instituce, školy, komerční sektor
kraj, JIC, JCMM, výzkumné instituce, školy, komerční sektor
kraj, JIC, výzkumné instituce, školy, komerční sektor, CzechInvest

Trh práce a podnikání
5.3

Zakořeněné globální společnosti

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Počet středních podniků (50 až 249 zaměstnanců)

1 249 (2019)

Kraj

RES

Prosinec

Počet velkých podniků (více než 250 zaměstnanců)

243 (2019)

Kraj

RES

Prosinec

Počet firem zapojených do spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem

229 (2019)

Kraj

JIC

-

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

5.3.1

Vtažení globálních společností do kultivace regionálního prostředí

5.3.2

Provázanost dodavatelsko-odběratelských vazeb na místní prostředí

5.3.3

Přítomnost strategických funkcí v rámci struktur nadnárodních společností (kvalifikovaná
pracovní místa)

kraj, JIC, Krajská hospodářská komora JM, komerční sektor
JIC, komerční sektor
JIC, Krajská hospodářská komora JM, komerční sektor, VŠ

Klíčové indikátory plnění

Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost
Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost
Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost
Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost
Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost
Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost
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Klíčové indikátory plnění

Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost14
„Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a chránící své kulturní, historické a přírodní dědictví.“

Cestovní ruch
6.1

Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu včetně míst s nižší návštěvností

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Návštěvníci památkových objektů (tis. osob / rok)

Hodnota (rok)
4,2 mil. (2019)
1 259,1 (2018)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Kraj

ČSÚ

Prosinec

Kraj

ČSÚ

Prosinec

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje, Odbor kultury a památkové péče

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

6.1.1

Podpora potenciálu dosud málo navštěvovaných lokalit

kraj, CCRJM a DMO (organizace destinačního managementu)

6.1.2

Zvýšení provázanosti cestovního ruchu a kultury

6.1.3

Vzdělávání pracovníků, zvýšení kvality služeb cestovního ruchu

6.1.4

Podpora organizací destinačního managementu a spolupráce aktérů v cestovním ruchu

6.1.5

Zviditelnění Jihomoravského kraje v oblasti cestovního ruchu

CCRJM, DMO a kraj

6.1.6

Podpora konferenční a kongresové turistiky (tzv. MICE)

CCRJM, DMO a kraj

kraj, NPÚ, majitelé památek, CCRJM a DMO
kraj, obce, Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, CCRJM
kraj, obce, Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, destinační managementy, TIC, majitelé a
provozovatelé služeb CR

Ve sloupci „Cílová tendence“ symbol šipky nahoru značí vzrůstající cílovou očekávanou tendenci KPI, symbol šipky dolů naopak vyznačuje klesající cílovou tendenci daného KPI
a symbol rovná se představuje zachování zhruba stejné výše KPI.
Barevné rozlišení SC a TO: červená barva: vysoká priorita, světle oranžová barva: střední priorita, zelená barva: nízká priorita.
14
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Klíčové indikátory plnění

Cestovní ruch
6.2

Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Délka podpořených cyklostezek v kraji (km)

2 450 (2018)

Kraj

KÚ JMK

Leden

Délka značených pěších tras v kraji (km)

3 556 (2018)

Kraj

KČT

Leden

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje, Odbor kultury a památkové péče

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

6.2.1

Zajištění dostupnosti turistických cílů udržitelnými formami dopravy

6.2.2

Optimalizace sítě stezek a tras

6.2.3

Zajištění odpovídající kapacity a kvality doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

6.2.4

Podpora vodních cest regionálního významu

kraj, obce, KORDIS
kraj, obce, KČT, Partnerství
kraj, obce
Kraj, obce, Povodí Moravy

Klíčové indikátory plnění

Kultura
6.3

Podpora památkové péče

Parametry specifického
cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

44,9 (2019)

Kraj

MF ČR

Leden

Počet ohrožených nemovitých památek

4 255 (2019)

Kraj

NPÚ

Duben

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor kultury a památkové péče

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

6.3.1

Obnova a prezentace kulturních památek

6.3.2

Zabezpečení kulturních památek

kraj obce, vlastníci a provozovatelé památek, orgány památkové péče
kraj, obce, orgány památkové péče

Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje

Období realizace

KPI

Cílová tendence

Finanční prostředky alokované na ochranu památek a péči o kulturní dědictví z rozpočtu Jihomoravského
kraje (mil. Kč)

6.4

Parametry specifického cíle

Hodnota (rok)

2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Návštěvníci knihoven celkem vč. on-line (tis. osob)

5 137 (2018)

Kraj

ČSÚ

Prosinec

Návštěvníci expozic a výstav (tis. osob)

1 117 (2018)

Kraj

ČSÚ

Prosinec

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje, Odbor kultury a památkové péče

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

6.4.1

Udržování a předávání znalostí regionálních řemesel

6.4.2

Podpora kulturních aktivit a aktérů v kultuře

6.4.3

Rozvoj kreativních odvětví v regionu

kraj
kraj, obce
kraj, obce, komerční sektor

Klíčové indikátory plnění

Veřejná správa
6.5

Moderní veřejná správa
Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Kraj

KÚ JMK

-

Počet uskutečněných aktivit na podporu strategického plánování obcí JMK

N/A

Kraj

KÚ JMK

-

Počet SMART realizovaných projektů (za 1 kalendářní rok)

N/A

Kraj

KÚ JMK, obce

-

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor informatiky, Odbor regionálního rozvoje, Útvar řízení kvality

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

6.5.1

Podpora procesů a propojení strategického plánování a územního plánování

kraj

6.5.2

Podpora chytrých řešení a projektů v území kraje

6.5.3

Podpora elektronizace úřadu a publikování veřejných dat

6.5.4

Efektivní správa majetku kraje a řízení příspěvkových organizací

Období realizace

kraj, obce
kraj
Kraj a jeho p.o.

Podpora spolupráce mezi zainteresovanými subjekty při rozvoji území (veřejná správa, akademický sektor, společnosti)
2021-2030

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Počet projektů realizovaných v rámci přeshraniční spolupráce (za 1 kalendářní rok)

8515 (2020)

Kraj

KÚ JMK

-

Finanční objem alokovaný na projekty přeshraniční spolupráce (mil. Kč)

40,5 (2020)

Kraj

KÚ JMK

-

Parametry
specifického
cíle

KPI

Hodnota (rok)
N/A

6.6
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2021-2030

Počet elektronizovaných procesů KÚ JMK

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

V této hodnotě jsou zahrnuty pouze přeshraniční projekty s Rakouskou republikou.

Klíčové indikátory plnění

6.6.1

Podpora spolupráce mezi aktéry regionálního rozvoje

6.6.2

Podpora přeshraniční a mezinárodní spolupráce při rozvíjení společných témat

6.6.3

Budování pozitivní image kraje

kraj, obce

6.6.4

Podpora participace veřejnosti

kraj, obce

6.7

KPI

2021-2030

Hodnota (rok)

HDP na 1 obyvatele ve městě Brně a v porovnání se zbytkem kraje (průměr kraje = 100 %)

6.7.1
6.7.2

kraj, obce, zahraniční partneři, JCMM, JIC

Zajištění podmínek polycentrického rozvoje území kraje

Období realizace

Parametry
specifického cíle

kraj, obce, zahraniční partneři, JCMM, JIC, MAS, DSO, HK,

Cílová tendence

167,6 (2018)

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

Kraj

ČSÚ

Prosinec

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Celé území Jihomoravského kraje se zaměření na hospodářsky slabé oblasti

Tematická opatření

Nositel opatření

Podpora snižování negativních disparit v území kraje a koordinace polycentrického rozvoje
sídelní struktury kraje
Využívání nástrojů strategického plánování pro efektivní péči o krajinu v obcích a efektivní
rozvoj obcí

kraj, JIC, Krajská hospodářská komora JM,
Kraj, obce

Občanská vybavenost a život v obcích
6.8

Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo

Parametry specifického
cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Podíl domácností s přístupem k internetu (%)
Počet regenerovaných brownfieldů

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

80,6

Kraj

ČSÚ

Prosinec

320 (2019)

Kraj

KÚ JMK

-

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor regionálního rozvoje, Odbor kancelář ředitele

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

6.8.1

Podpora spolupráce samospráv, svazků obcí a místních akčních skupin v rozvoji území

6.8.2

Podpora regenerace brownfieldů

kraj, obce, MAS, DSO
kraj, obce

Klíčové indikátory plnění

6.8.3

Rozvoj a udržování funkčního stavu občanské vybavenosti obcí (včetně bezbariérového
přístupu a vysokorychlostních informačních sítí)

6.8.4

Poradenství, osvěta a metodická podpora samospráv

6.8.5

Podpora spolkového života v obcích

kraj, obce
kraj
kraj, obce, spolky a sdružení

Bezpečnost
6.9

Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku

Parametry specifického cíle

KPI

Období realizace

2021-2030

Počet jednotek požární ochrany na území Jihomoravského kraje
Finanční prostředky alokované na rozvoj kyberbezpečnosti (tis. Kč)

Územní úroveň

Zdroj

Zveřejnění

612 (2018)

Kraj

HZS JMK

N/A

N/A

Kraj

KÚ JMK

-

Hodnota (rok)

Cílová tendence

Hodnotitel

Územní dopad

Odbor kancelář ředitele

Celé území Jihomoravského kraje

Tematická opatření

Nositel opatření

6.9.1

Podpora vybavenosti a zkvalitňování systému Integrovaného záchranného systému (IZS)

kraj, obce, Integrovaný záchranný systém

6.9.2

Kyberbezpečnost

6.9.3

Mezikrajská a přeshraniční spolupráce IZS

kraj, obce, Integrovaný záchranný systém

6.9.4

Rozvoj krizového řízení v území kraje

kraj, obce, Integrovaný záchranný systém

6.9.5

Zkvalitňování systému preventivních opatření a vzdělávání v oblasti bezpečnosti

kraj, obce, Integrovaný záchranný systém

kraj, obce

Seznam zkratek

Seznam zkratek
Následuje seznam v dokumentu použitých zkratek.
Význam

Zkratka
AP

Akční plán

AŠSK ČR

Asociace školní sportovních klubů České republiky

CNG

Stlačený zemní plyn

ČNB

Česká národní banka

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČUS

Česká unie sportu

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

EU 28

28 států Evropské unie

FTE

Full Time Equivalent – přepočtený počet zaměstnanců na plnou pracovní dobu

HDP

Hrubý domácí produkt

HK

Hospodářská komora

HPH

Hrubá přidaná hodnota

HZS JMK

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

CHKO

Chráněná krajinná oblast

ICT

Informační a komunikační technologie

IDS

Integrovaný dopravní systém

ISPV

Informační systém o průměrném výdělku

IZS

Integrovaný záchranný systém

JCMM

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

JIC

Jihomoravské inovační centrum

JM

Jižní Morava

JMK

Jihomoravský kraj

KČT

Klub českých turistů

KORDIS

Koordinátor IDS JMK, společnost KORDIS JMK, a.s.
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Seznam zkratek

Význam

Zkratka
KPI

Key Performance Indicator – klíčový indikátor plnění

KÚ JMK

Krajský úřad Jihomoravského kraje

MaaS

Mobility as a Service

MAS

Místní akční skupina

MD ČR

Ministerstvo dopravy České republiky

MF ČR

Ministerstvo financí České republiky

MHD

Městská hromadná doprava

MŠ

Mateřská škola

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

NNO

Nestátní nezisková organizace

NPÚ

Národní památkový ústav

ORP

Obec s rozšířenou působností

ORR KÚ JMK

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

PO

Příspěvková organizace

PO

Prioritní osa

POÚ

Obec s pověřeným obecním úřadem

PR JMK

Program rozvoje Jihomoravského kraje

RES

Registr ekonomických subjektů

RSK JMK

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

SC

Specifický cíl

SRJMK 2021+

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

SŠ

Střední škola

SÚS JMK

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SŽ

Správa železnic

Seznam zkratek

Význam

Zkratka
SŽDC

Správa železniční dopravní cesty

TO

Tematické opatření

ÚP

Úřad práce

VaV

Věda a výzkum

VOŠ

Vyšší odborná škola

VŠ

Vysoká škola

ZJMK

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

Seznam zkratek

