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Souhrn problematiky
Cílem metodické příručky je poskytnout obcím, městům, dobrovolným sdružením obcí, místním
akčním skupinám a metropolitním regionům soubor relevantních informací a poznatků, zpracovaný
formou metodického postupu, jak zakládat, financovat, řídit (vést) a evaluovat činnost organizací
meziobecní nebo územní spolupráce. Pozornost je věnována hlavně dobrovolným svazkům obcí.
Konkrétně nabízí postup, jak zakládat organizace územní a meziobecní spolupráce:
·
·
·
·
·
·
·
·

Jak iniciovat vznik těchto organizací?
Jak vytvářet prosaditelné rozvojové strategie?
Jak stanovovat poslání těchto organizací? Jak vybírat úkoly a cíle, které by měly
uskutečňovat?
Jak volit jejich vhodnou právní formu a jaké aspekty přitom zvažovat?
Jak vytvářet efektivní rozhodovací a organizační struktury?
Jak stanovovat optimální územní působnost organizací?
Jak hodnotit a vybírat rozvojové projekty?
Jak monitorovat a evaluovat činnost organizací?

Metodika vychází z praktických poznatků a byla zpracována pro potřeby praxe. Nabízí metodický
postup, jak zakládat a řídit (rozvíjet) organizace meziobecní a územní spolupráce. Identifikuje
klíčová rozhodnutí a nabízí alternativní možnosti řešení (viz např. volba optimální právní formy
a výhody a nevýhody jednotlivých právních forem). V praxi je nutné každou metodiku přizpůsobit
místním/regionálním podmínkám.
Metodiku tvoří 10 kapitol – deset klíčových rozhodnutí, jejichž pořadí vyjadřuje posloupnost kroků,
které se týkají založení a rozvoje organizací územní a meziobecní spolupráce.
Aplikovatelnost metodiky
Mariánskolázeňsko.
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Metodika, včetně dalších studií, které posloužily autorům k její tvorbě, je volně k dispozici všem, kteří
projeví zájem. Lze ji nalézt na webových stránkách Střediska pro výzkum regionálního rozvoje
Západočeské univerzity v Plzni (www.svrr.zcu.cz) nebo požádat jejího hlavního autora o zaslání.
V případě potřeby jsou autoři připraveni danou problematiku se zájemci konzultovat anebo pomáhat
s její praktickou aplikací.
Je určena všem, kteří se zabývají otázkami, jak zefektivnit strategické plánování a meziobecní
spolupráci na mikroregionální úrovni. Jejími uživateli budou především iniciátoři, statutární zástupci
a manažeři takových organizací, jako jsou dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny, metropolitní
regiony a podobně.
Příloha:
https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FEK_TvorbaStrategickychPartnerstvi
.pdf

Kontakt na zpracovatele: vlkjos@mmr.cz

tel: 731 628 294

