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Metropolitní rozvoj: 
Potenciály a limity lokální spolupráce a politiky soudržnosti 
 
Regionální workshop 

 
Termín a čas konání: 27. leden 2022, 13:00 – 15:30 

Místo konání: Stará radnice, Mečová 5, Brno-střed 602 00 

Seminář se bude konat hybridní formou. Link zde.  
 

Seminář pořádá Program evropské meziregionální spolupráce ESPON (Evropská 
monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost), Univerzita Karlova, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR a Brněnská metropolitní oblast.  

 

Účast je bezplatná. Pro registraci prosím využijte jednoduchý formulář. 

 

Představení výsledků a zjištění mezinárodního projektu ESPON METRO „The role and 
future perspectives of Cohesion Policy in the planning of Metropolitan Areas and 
Cities“, „Role a perspektivy politiky soudržnosti v plánování metropolitních oblastí a 
měst”  

 

 Předmětem semináře bude diskuze nad: 

• rolí metropolitních oblastí v implementaci politiky soudržnosti; 

• vlivem politiky soudržnosti na posílení správy a spolupráce v metropolitních oblastech; 

• vyhodnocením metropolitní spolupráce a správy v Brněnské metropolitní oblasti v kontextu 

mezinárodního srovnání; 

• podněty pro metropolitní spolupráci a rozvoj v Česku na základě srovnání a vyhodnocení 

zkušeností devíti metropolitních oblastí v osmi členských zemích Evropské unie. 

 

Projekt ESPON METRO 

Mezinárodní výzkumný projekt ESPON METRO se zaměřil na to, jak metropolitní oblasti 

prostřednictvím své agendy přispívají k dosažení cílů politiky soudržnosti. Ve svých závěrech 

zdůraznil význam metropolitních oblastí při navrhování programů a strategií k provádění kohezní 

politiky. Projekt zároveň zkoumal mechanismy zahrnutí metropolitní dimenze v politice soudržnosti, 

přidanou hodnotu uplatňování kohezní politiky na metropolitní úrovni s ohledem na proces plánování 

a implementace metropolitní agendy. Projekt zkoumal a porovnal metropolitní oblasti měst Turín 

(hlavní koordinátor), Barcelona, Brno, Brusel, Lisabon, Lyon, Gdaňsk-Gdynia-Sopot, Florencie a 

Riga.  

Výsledky projektu naleznete zde: https://www.espon.eu/metro

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWY1MmYyYTEtYjk1Ny00MzZjLTg3ODMtZjFiMjIzYzM5Zjk4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b804e519-1cc6-497d-a95f-e00204c038ee%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252209ca566c-0ffa-45c7-ad9e-367c4ec29c5c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d8021776-f523-4cfd-b3fa-f6734613ab1a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://forms.gle/uYvP3SM917eTbka26
https://www.espon.eu/metro
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Program 

 

12:30 Registrace a drobné pohoštění 

13:00 Přivítání 

Pierra Petruzzi, Senior Expert programu ESPON  

František Kubeš, Magistrát města Brna 

Milada Hroňková, národní koordinátorka programu ESPON, MMR  

  Marie Zezůlková, Ředitelka Odboru regionální politiky MMR 

Výsledky a zjištění mezinárodního projektu ESPON METRO „Role a perspektivy politiky 

soudržnosti v plánování metropolitních oblastí a měst 

13:15 Luděk Sýkora, Univerzity Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a 

regionálního rozvoje 

13:45 – 14:15 Diskuze 

14:15 – 14:30 Přestávka na kávu 

14:30 Petr Šašinka, Stanovisko ITI Brněnské metropolitní oblasti k možnostem institucionálního 

rámce a praktik metropolitní spolupráce 

Marie Zezůlková, Postoj ORP MMR k perspektivám role metropolitních oblastí v naplňování 

rozvojových priorit České republiky a Evropské unie 

15:00 – 15:30 Diskuze 

 


