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tyto aktivity významné z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i

fyzického zdraví.

Aktivity vedoucí k naplnění priority:

• Vytipování vhodných volnočasových a náplně aktivit

• Výběr vhodné lokality a data realizace

• Personální zajištění volnočasových aktivit

• Zajištění pruběhu volnočasových aktivit

• Propagace akce

V. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a

strategických cílu). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a

projektu a propojenost souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelu bude

vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování

monitorovacích ukazatelu se muže ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených

aktivit naplnit. V této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování

Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu.

Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílu

Zastupitelstvem obce.

Zpracování Strategického plánu obce Písková Lhota má potřebu střednědobého

programování při využívání ruzných dotačních titulu. Daná potřeba zdurazňuje princip

integrovaného přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření

projektu). Proces postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO

ROZVOJOVÉHO PLÁNU

Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:

- politické vuli a otevřenosti vedení obce,

- jasných pravidlech při naplňování Strategického plánu,
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organizační struktuře,

komunikaci, informovanosti a propagaci,

kontrole,

zpětné vazbě a dalších specifických faktorech.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém

rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k

naplňování Strategického plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální

zajištění. Měl by být zaveden pruhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se

kterými nakládají duvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a

efektivity vynakládaných finančních prostředku, což muže být předmětem i ruzných

sporu a diskuzí.

U většiny podporovaných projektu se předpokládá společné financování schválených

projektu. Tím je myšleno koofinancování z rozpočtu obce, v některých případech

doplněné o finanční podporu zjiných zdroju (krajské dotace či dotace zEU). Předpokládá

se, že se realizátoři budou ucházet o spolufinancování z ruzných finančních zdroju (např.

kraj, stát, EU či jiné).

Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční

prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv

nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.

Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních

prostředku jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich

rozmělňování do velkého množství malých projektů do ruzných oblastí.

Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické

oblasti, jsou vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno.

Strategický plán je celek, který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující

instituce a vlivní jednotlivci města a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti

vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí

procesu implementace.

- Monitoring implementace a komunikace s okolím
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Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být

dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledku s Plánem. Tomuto procesu se

obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno pruběžné hodnocení plnění

Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické

ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv

projektu na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno

Zastupitelstvo obce. V případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektu

či dokonce úprava celého nastaveného systému.

Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílu. Je

nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektu přináší přímý vliv na žádané

změny v rozvoji města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím

aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.

Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi

jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces,

který si vyžaduje odbornou péči a politickou vuli vrcholných představitelu obce a

začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními

úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o

organizace a podniky v zájmové sféře obce.

Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké

veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.

Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdurazňuje aktivní spolupráci

rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu

podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partneru, vzájemný respekt a ochota

ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při

řešení problému ve společně užívaném území.

6.1. Vzor projektového listu

Pro identifikaci rozvojových projektu je navržen projektový list, který je závazně

používán pro všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument

v celém projektovém cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
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Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány

údaje k dílčímu projektu.

6.1.1. Projektový list

Tabulka č. 16- Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název Drojektu:

Investor I nositel projektu Obec Písková Lhota

Odpovědná osoba

Zařazení projektu do SP
Popis projektu (cíle, aktivity a
výstupy projektu)

Připravenost projektu

Investiční záměr

Projektová dokumentace

Doklady dle staveb, zákona

Výběrové řízení

Smlouva o dílo se zhotovitelem

Odhad celkových nákladů

Předpokládaná doba realizace

Možnosti financování

Dotační

Z rozpočtu obce

Z daru

Z jiných zdroju

Ostatní - poznámky a připomínky
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