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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:
Výzkum regionů postižených snížením životní úrovně.
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Prohlubování rozdílů na různých územně správních úrovních, s ekonomickými, sociálními i
ekologickými projevy, může vést v regionech k výskytům fenoménu chudoby. V postižených
územích může docházet zejména k sociálnímu vyloučení některých skupin obyvatel, ke
snižování kupní síly nebo úrovně sociální péče a ochrany, k nerovnému přístupu k pracovním
příležitostem a ke vzdělání.
Chudoba může mít sice obdobné projevy, ale rozdílné příčiny s ohledem na dotčené sociální
skupiny (např. stárnoucí populace, obtížně rekvalifikovatelné osoby v produktivním věku,
osoby sociálně méně přizpůsobivé); z toho plynou i odlišná východiska. Výstupem řešení
jsou analytické informace a návrh metod a nástrojů využitelných na ústřední a územní úrovni
k posuzování a zmírňování následků chudoby vznikající v důsledku regionálních disparit.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum

4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Návrh výzkumu je plně v souladu hlavním cílem výzkumných potřeb MMR, spočívajícím ve
zkvalitnění metodické, legislativní i rozhodovací činnosti mj. ve věcech regionální politiky, a
to zejména ve vztahu k přípravě nových strategických materiálů.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Řešení projektu se váže na oba specifické cíle MMR v programu BETA, kterými jsou
nalezení nových mechanismů pro udržitelný a sociálně-ekonomický rozvoj sídel v
městském a venkovském prostoru včetně jejich vzájemné interakce a spolupráce,
● optimalizace regionálního rozvoje a na základě výzkumů různých podoblastí navržení
opatření vedoucích ke snížení existujících nerovností v rozvoji regionů.
●

6) Cíl(e) projektu:
Hlavní cíl:
V působnosti ústředních správních úřadů i regionálních aktérů (jimiž jsou zejména územní
správní úřady, ale také např. nestátní neziskové organizace, podnikatelské i jiné subjekty)
vytvořit podmínky k posuzování výskytu a příčin chudoby a ke zmírňování jejích následků.
Dílčí cíle projektu:
Analyzovat v regionech ČR současné projevy a místa výskytu chudoby (textový, grafický a
mapový výstup) včetně navržení možností jejího pravidelného monitorování v působnosti
správních úřadů ČR.
● Zpracovat metodiku vymezování a typologii území v ČR postižených nebo ohrožených
chudobou ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje ČR.
● Podle typů postižených území a ohrožených sociálních skupin analyzovat hlavní příčiny a
následky chudoby v regionech ČR.
● Z pohledu regionálního rozvoje ČR navrhnout účinné legislativní i nelegislativní nástroje ke
zmírňování následků chudoby využitelné v působnosti ústředních správních úřadů i
regionálních aktérů.
●

7) Potřebnost projektu:
Výzkum regionů postižených chudobou je potřebný k zabezpečení rozhodovací a legislativní
činnosti MMR v oblasti regionální politiky. Výsledky budou využity při tvorbě,
vyhodnocování a aktualizaci Strategie regionálního rozvoje ČR, při stanovování obsahu a
zaměření Státního programu regionálního rozvoje a při vymezování státem podporovaných
"hospodářsky problémových regionů".
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:
● N (certifikovaná metodika) – Posuzování územního výskytu a příčin chudoby a možnosti
zmírňování jejích následků včetně specializovaných mao s odborným obsahem (Projevy a
místa výskytu chudoby v ČR)
● H:
-výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, Legislativní náměty ke zmírňování
následků chudoby v místech regionálních disparit aplikovatelné v působnosti ústředních i
územních správních úřadů (včetně odhadované efektivnosti).
-výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci

kompetence příslušného poskytovatele,
- Textové, grafické a mapové prakticé výstupy metodické povahy využitelné k zmírňování
následků chudoby v místech regionálních aktérů (včetně předpokládané efektivnosti při
jejich využití v příslušném regionu a lokalitě).
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Ministerstvo pro místní rozvoj využije výslednou certifikovanou metodiku jako součást
souboru metodických materiálů určených pro obce. Zmíněná metodika výzkumu a opatření
pro řešení následků chudoby budou prezentovány obcím i krajům při osvětové a publikační
činnosti.
Výsledky výzkumu regionů postižených chudobou budou využity také při tvorbě,
vyhodnocování a aktualizaci strategie regionálního rozvoje ČR (SRR), při stanovování
obsahu a zaměření státního programu regionálního rozvoje a při vymezování státem
podporovaných regionů.
10) Očekávaný přínos projektu:
Pro ústřední správní úřady a regionální aktéry (jimiž jsou zejména územní správní úřady, ale
také např. nestátní neziskové organizace, podnikatelské i jiné subjekty), budou přínosem
podklady umožňující objektivně posoudit aktuální výskyt chudoby a její příčiny, odhadnout
další vývoj a vybrat účinná opatření vedoucí ke zmírnění následků chudoby a k prevenci
jejich možné eskalace.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
● ústřední a územní správní úřady,
další uživatelé výsledků
● nestátní neziskové organizace (např. občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,
obecně prospěšné společností podle zákona č. 248/1995 Sb. nadace nebo nadační fondy
podle zákona č. 227/1997 Sb., registrované církve nebo náboženské společnosti),
● podnikatelské subjekty.
12) Předpokládaná doba řešení projektu:
2013 – 2014 (24 měsíců)
13) Předpokládaná cena:
2,4 mil. Kč, 2013 - 1,3 mil. Kč, 2014 - 1,1 mil. Kč
14) Doplňující informace:
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