Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše
úvodní jednání
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Program
1. Představení SPF Group
a. Profil firmy
b. Významné reference

2. ISRR Krkonoše
a. Výstupy
b. Harmonogram
c. Organizace zpracování zakázky

3. Diskuse

SPF Group, v.o.s.
 Poradenská společnost v oblasti místního a
regionálního rozvoje a životního prostředí
 Hlavní produkty
• strategické dokumenty a analýzy pro orgány státní
správy a místní a regionální samosprávu
• evaluace rozvojových dokumentů
• příprava na období kohezní politiky 2014+

• procesní a projektové řízení
• administrace projektů a žádosti o dotaci

 Sídla: Ústí nad Labem, Praha

SPF Group, v.o.s.
 Významné reference v oblasti strategického
plánování rozvoje měst, obcí a regionů
• strategické plány rozvoje měst a obcí (Semily, Mladá
Boleslav, Praha-Libuš, Jesenice...)

• IPRM (Kladno, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem,
Opava)
• strategie a programy rozvoje krajů (Ústecký,
Jihomoravský)
• koncepce rozvoje místní ekonomiky a cestovního
ruchu (České Švýcarsko, Ústecký kraj)
• evaluační a metodické dokumenty (KIPR, evaluace
OP)

SPF Group, v.o.s.
 Tým
• pestrost vzdělání a kompetencí (geografie,
demografie, životní prostředí, doprava, GIS...)
• vztah k regionu

ISRR Krkonoše – východiska a příležitosti
 Odpovědi na otázky:
• Co budou města a obce, příp. další aktéři podporovat
v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje
• Zda jsou tyto aktivity v souladu s principy ochrany
přírody a krajiny ve velkoplošném zvláště chráněném
území a jak lze případně tento soulad zajistit
• Jakým způsobem je vhodné podporu realizovat
• Jaké nástroje k tomu budou využity

 Limity:
• Nelze přeceňovat roli ISRR – jedná se „pouze“ o
dokument, jehož hlavním přínosem může být teprve
jeho realizace a využití
• Nutná shoda významných aktérů v území

ISRR Krkonoše – přístup SPF Group
 Územně komplexní pojetí
 Zaměření budoucích intervencí pouze na vybrané
problémy/priority (princip koncentrace zdrojů)
 Navržená řešení musí vyváženě zohledňovat ekonomické,
sociální a environmentální aspekty rozvoje obce (princip
udržitelného rozvoje)
 Orientace řešení na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost
(princip udržitelnosti výstupů)

 Expertní doporučení zpracovatele (expertní přístup)
 Aktivizace místních aktérů a zdrojů a jejich zapojení do
přípravy i následné realizace IPRR Krkonoše (komunitní
přístup)
 Monitorování stavu a vývoje jednotlivých oblastí života a
provádění hodnocení

ISRR Krkonoše - výstupy
 Analytická část
• Situační analýza
• Analýza názorů a potřeb obyvatel a návštěvníků
• Analýza názorů významných aktérů
• SWOT

 Návrhová část
• Vize
• Rozvojové problémy regionu
• Cíle
• Priority a opatření

ISRR Krkonoše - výstupy
 Implementační část
• Akční plán
• Systém implementace (úroveň strategie, úroveň
projektů)

• Možnosti financování
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ISRR Krkonoše - zdroje
 Všeobecně dostupné statistické údaje, analýzy,
koncepce
 Dostupná šetření a analýzy, které má k dispozici
zadavatel

ISRR Krkonoše – organizace a komunikace
 Jednání mezi zpracovatelem a zadavatelem
 Jednání řídicí skupiny
 Jednání odborných pracovních skupin

 Veřejné projednání
 Informace na internetu, v tištěných periodikách ...
 Využití výstupů existujících dotazníkových šetření
obyvatel a návštěvníků (kvantitativní průzkum)
 Vlastní zajištění řízených rozhovorů se zástupci
významných subjektů v regionu (kvalitativní
průzkum)

ISRR Krkonoše – organizace a komunikace
 Součinnost zadavatele v úvodní fázi:
• složení řídicí skupiny, příp. její 1. jednání
• výběr vhodných organizací pro řízené rozhovory (8-12)
• zveřejnění informace na internetu
• zajištění dostupných podkladů (analýzy, GIS, studie,
statistická data, šetření mezi obyvateli a návštěvníky...)

 Později
• další jednání řídicí skupiny
• zasílání podnětů a připomínek
• složení odborných pracovních skupin a jejich jednání

• veřejné projednání
• zveřejňování informací a výstupů na internetu

ISRR Krkonoše – organizace a komunikace
Zadavatel - zpracovatel
Ad hoc jednání mezi
zadavatelem a
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Jednání řídicí skupiny
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Řízené rozhovory se zástupci
významných aktérů
Informace na internetu,
v tištěných periodikách
apod.

Klíčoví aktéři (vč. odborné
veřejnosti)
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Řízení a organizace
přípravy IPRR Krkonoše
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Implementační část

Financování IPRR
Krkonoše

Systém implementace
strategického plánu

Harmonogram
Dekáda od podpisu smlouvy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ad hoc jednání mezi zprac. a zadavat.
Jednání řídicí skupiny
Jednání odborných pracovních skupin
Veřejné projednání
Info na internetu, v periodikách apod.
Shromáždění výstupů dotazn. šetření
Rozhovory se zástupci význ. subjektů
Situační analýza
Analýza názorů obyv. a návštěvníků
Analýza názorů významných subjektů
SWOT analýza
Návrh rozvojové vize
Identifikace rozvoj. problémů regionu
Stanovení cílů
Návrh priorit, opatření a aktivit
Akční plán
Systém implementace
Financování IPRR Krkonoše

Diskuse
 Očekávání zadavatele ohledně výstupů, zapojení
místních aktérů, harmonogramu atd.
 Součinnost zadavatele (zejména v úvodní fázi)
 Podklady a data

