VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘEDSEDA VÝBORU
Zbyněk Linhart

V Praze dne 22. srpna 2018

Vážená paní ministryně,
v červenci jsem mluvil s ministryní financí Alenou Schillerovou, mj. i o
dlouhodobě špatné situaci ve strukturálně postižených regionech a nasměrování
podpory, která dosud reálně směřuje spíše do jiných regionů. Posílám Vám kopii
dopisu, který jsem jí na základě jejího vyžádání poslal.
Je zřejmé, že jde o problematiku, která by měla být z větší části v gesci
Vašeho ministerstva (i když vím, že např. vládní zmocněnec je pod MPO),
ministerstvo financí by muselo alokovat patřičné částky ve státním rozpočtu atp.
Posílám Vám kopii a žádám Vás o formulaci stanoviska k položeným
otázkám, především k následujícímu:
a) Co je měřítkem pro MMR, resp. vládu, že cíle regionální a také kohézní
politiky jsou úspěšně plněny? (Vývoj poměru HDP/obyvatele postižených
krajů vůči HDP/obyvatele jako celku dlouhodobě, více než 20 let, vykazuje
stále se zvětšující propad ÚK a KK – tedy Severozápadu Čech)
b) Je možné vyrovnat propad mezi regiony, když opět dlouhodobě jde do
postižených regionů výrazně menší podpora státních i evropských dotací (v
předcházejícím plánovacím období šlo do strukturálně postižených krajů
výrazně méně podpory na obyvatele, než do bohatých regionů – a to o
násobky. Současné plánovací období se vyvíjí podobně)?
c) Plánuje MMR od příštího roku obnovu před mnoha lety fungujícího
Programu podpory vybavenosti obcí ve strukturálně postižených
regionech? Jestliže ne, jaké formy zásadní podpory MMR navrhuje?

O problematice jsme spolu mluvili a řešili jsme ji i na jednání pléna Senátu.
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se problematikou
bude zabývat opakovaně, stejně tak i plénum Senátu. Doufám, že třeba po roce
budeme moci konstatovat alespoň změnu přístupu, když pochopitelně na
výsledky si pak budeme muset dlouho počkat.
Děkuji za odpověď, resp. především za to, že se i MMR bude dlouhotrvající
neúspěšnou snahu státu v oblasti regionální a kohezní politiky snažit změnit tak,
aby se výsledky této politiky konečně pozitivně promítly do reality a jasných čísel
ve vývoji především Severozápadních Čech.
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