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Obecné činnosti
• na základě oslovení MMR ČR od září 2011 zapojeno 6 
krajských metodiků (Pardubický, Liberecký a Zlínský kraj)

• metodici působili jako prostředníci mezi projektem a 
obcemi, komunikovali s obcemi a získávali informace

• spolupráce s obcemi v rámci řízených rozhovorů, při 
pořádání vzdělávacích kurzů a při tvorbě pilotního 
dokumentu rozvoje obce

• spoluvytváření a připomínkování jednotlivých výstupů v 
rámci projektu 



Konkrétní činnosti
1. Zjištění stavu strategického plánování v jednotlivých 

obcích

• duben 2012 - dotazník pro zjištění stavu plánování obcí v 
Pardubickém kraji 
(osloveno všech 451 obcí - zapojilo se 427 obcí, což bylo 
94,7%; informace o stavu plánování, zaslání dokumentů )

• červenec a září 2012 - 2. kola šetření využívání informací a 
dat pro plánování a řízení obce 

(provedeno v 16 obcích v Pk)



Konkrétní činnosti
2. Zpracování pilotních programů rozvoje obcí
• prosinec 2012 až červen 2013 - zpracování pilotního programu 
rozvoje obce - obce vybrány na základě projeveného zájmu, stavu 
rozvojových dokumentů a potřeby reprezentativního výběru obcí)

(zapojeno 8 obcí z Pk)

3. Vzdělávací aktivity
• září a říjen 2013 - dvoudenní vzdělávací kurzy pro volené 
představitele obcí a pracovníky městských a obecních úřadů 
(strategické plánování, evropské fondy) – proběhlo ve Svitavách, 
Letohradě a Lázních Bohdaneč

(účast 66 zástupců obcí)



Konkrétní činnosti
4. Příprava softwarové aplikace pro zpracování programu

rozvoje obcí
• prosinec 2013 – seminář k této problematice v Pardubicích

(účast 33 osob)

5. Závěrečná konference
• dne 26. 2. 2014 Pardubice

(účast cca 70 osob)



Přínos a využití projektu z pohledu 
Pardubického kraje

• šíření principů strategického plánování - přínos k 
harmonickému rozvoji obcí 
• sjednocení metodik a postupů - větší „čitelnost“ a vyšší 
kvalita těchto postupů (přínos i pro nás jako zapojené osoby)
• porovnání zkušeností i s ostatními zapojenými kraji
• skrze softwarovou aplikaci získání informací o prioritách 
rozvoje obcí (předpoklad zapojení většího počtu obcí)
• možnost lepšího zacílení podpůrných nástrojů ze strany 
kraje pro obce a území
• podněty pro lepší zacílení realizace čerpání evropských 
fondů na území Pk v období 2014 - 2020 



Další pokračování aktivit – pohled 
Pardubického kraje

obecný cíl je další šíření principů strategického plánování 
a zapojení co nejvíce obcí a krajů

• informovanost o projektu a výstupech projektu – ve všech 
krajích ČR

• ujasněnost a propojenost metodiky k ostatním subjektům 
(svazky obcí, ale i národní úroveň – viz další projekty)

• využívání softwarové aplikace – její prezentace a další rozvoj

• kraje mohou fungovat jako konzultační místa pro tuto 
problematiku
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