„Změnit region ve skutečný domov obyvatel,
se kterým spojí svojí budoucnost”

V Lišnici dne 20. dubna 2016
Nabídka zpracování „Programu rozvoje obce“
Klíčovým procesem řízení rozvoje je plánování. Základním plánovacím dokumentem obce,
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO).
Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace v obci a názorů
a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje
představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých
představ. Program rozvoje obce se zpracovává na období 4 - 7 let. Dlouhodobý pohled
na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období 10 - 20 let.
MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů
přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce.
Naše cíle:
 zachycení hlavních problémů rozvoje obce a formulace možných řešení – umožníme
tak komplexní přístup k řešení problémů a podpoříme efektivní využívání finančních
a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce;
 sladíme představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – program rozvoje obce
poslouží k prevenci budoucích sporů a zajistí kontinuitu rozvoje;
 podpoříme vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl
využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
 zvýšíme připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvýšíme šance
získat vnější finanční prostředky;
 vytvoříme podklad pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit
v územním plánu;
 program rozvoje obce bude nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe
rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje
obcí);
 program rozvoje obce bude podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových
záležitostech, lze jej využít jako marketingový/informační nástroj (vůči potenciálním
obyvatelům, investorům, resp. i návštěvníkům).
Nabízená činnost je v souladu s posláním MAS Naděje o.p.s. a dlouhodobými snahami
organizace o rozvoj území, kterého je i Vaše obce/město součástí. Zpracováním programu
rozvoje obce navážeme na další projekty mapování, sběru dat a podnětů i strategického
plánování v území MAS Naděje. Ke zpracování programu rozvoje obce bude využit
aktualizovaný balík analytických dat, předchozí strategické dokumenty města či obce
a zejména vlastní šetření a komunitně vedené projednávání se všemi relevantními aktéry.
Konkrétní nabídku sestavíme podle možností a potřeb konkrétní obce či města.
Kontaktní osoba:
Ing. Kamila Fridrichová, tel: (+420) 775 250 233, info@nadeje.org
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