
 

 

ROZVOJ OBCÍ 

- infrastruktura, služby, spolupráce a partnerství 

 

Cíl:  RO 3 OSVÍCENÁ MÍSTNÍ POLITIKA, PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 

Cíl je zaměřen na zkvalitnění řízení regionu a posílení přímé demokracie, zvýšení 

soběstačnosti a sebevědomí místních komunit a regionu Horní Pomoraví dle hesla 

„Mysli globálně, jednej lokálně“. Osvícená místní politika umožňuje přímou 

seberealizaci jedinců (místních osobností, odborníků) v místní komunitě, je zdrojem 

slibné iniciativy a inovací. Regionální pohled je zcela přirozený, efektivní a pro rozvoj 

regionu slibný a v neposlední řadě konkurenceschopný. Posílením přímé demokracie 

dochází k ekonomickému pohybu, podpoře regionální ekonomiky, která má zpětně 

pozitivní vliv na potřeby regionu a veřejné dění. Podporuje také přirozeně veřejný 

život – volnočasové, kulturní a sportovní aktivity. 

Dílčím cílem je podpora aktivních lidí ve veřejné oblasti a posílení regionálního 

patriotismu. 

Cílem je také lákavá prezentace regionu, rozvinutá partnerská spolupráce a zahraniční 

kontakty. 

 

 

 

Opatření:  RO 3.1 Vzdělávání místních leaderů 

Opatření je zaměřeno na realizaci souhrnu aktivit (semináře, výměna příkladů dobré 

praxe, workshopy, exkurze, e-learning,….) s cílem zvyšování vědomostního a 

osobnostního potenciálu lidí, kteří jsou aktivní ve veřejném životě a často plní funkci 

zastupitelů obcí.  

 

Opatření:  RO 3.2 Prezentace regionu 

Opatření napomáhá prezentovat region a obce v něm jako místo, kde je příjemné žít, 

podnikat a případně jej navštěvovat. Prezentace zahrnuje nejen aktivity prezentující 

region a atraktivity v něm, ale také podporu prezentace kvalitních místních výrobků, 

prezentace kvalitních služeb, příkladů dobré praxe v oblasti veřejné správy, 

neziskového i podnikatelského sektoru. 

 

Opatření:  RO 3.3 Partnerství, meziobecní spolupráce, přeshraniční spolupráce a 

zahraniční kontakty 

Opatření rozvíjí partnerství a spolupráci obcí v rámci regionu, obcí s nadregionálními 

centry, dále podporuje aktivity přeshraniční spolupráce (rozvoj stávající spolupráce) a 



 

 

tvorbu nových zahraničních kontaktů nejen ve veřejném sektoru, ale také v rámci 

podnikatelských činností a činnosti neziskového sektoru. 

 

 

Aktivita: LZ 3.1.1  Vzdělávání místních leaderů, aktivních lidí ve veřejné oblasti a 

zastupitelů 

Aktivity zahrnují vzdělávání, stáže, exkurze, přenos příkladů dobré praxe a další 

inovativní prvky vzdělávání. Aktivity zapojování veřejnosti do komunitního života, 

zvyšování podílu jejich rozhodování v místních otázkách a v procesu plánování rozvoje 

obcí a regionu jako celku. 

 

 

Aktivita: RO 3.2.1  Prezentace regionu 

Aktivity zahrnují činnosti spojené s prezentací regionu, prezentací obcí, činnosti 

podnikatelů a neziskových organizací v nich. Jedná se např. o veletrhy, exkurze, 

semináře, workshopy, přípravu tiskových i netiskových prezentačních materiálů, 

webové prezentace, softwarové nástroje pro prezentaci regionu. 

Zahrnuje také aktivity prezentující podnikatelské příležitosti – průmyslové zóny, 

projekty na revitalizace a nové využití brownfields, apod. 

 

Aktivita: RO 3.2.2  Prezentace výrobků, služeb, zážitků z regionu 

Aktivity spojené s prezentací regionálních výrobků, služeb, zážitků. Podpora rozvoje 

systému regionálního značení a dalších inovativních nástrojů pro prezentaci místních 

produktů. 

 

Aktivita:  RO 3.3.1 Partnerství, meziobecní spolupráce, přeshraniční spolupráce a 

zahraniční kontakty 

Projekty rozvíjející partnerství a spolupráci obcí na regionální úrovni, meziregionální a 

mezinárodní spolupráci a dále spolupráci s nadregionálními centry. Zahrnují aktivity 

spojené se vzájemným předáváním zkušeností, prohlubováním kontaktů včetně 

kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit. Projekty mohou být 

zaměřeny na prohlubování kontaktů veřejného, neziskového i podnikatelského 

sektoru a také na tvorbu dokumentů, které následně napomohou rozvoji regionu – 

např. mapování, analýzy apod. 


