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Kvalitnější výkon územní veřejné správy
Podpora strategického plánování v obcích i regionech, vzdělávání v oblasti
udržitelného rozvoje, zavádění a rozvoj místních Agend 21, systematická práce
s veřejností … To je jen krátký výčet postupů posilujících efektivitu územní veřejné
správy v České republice. Aplikovat moderní metody řízení v úřadech a rozvinout
možnosti pro uplatňování udržitelného rozvoje v praxi si klade za cíl projekt s názvem
Strategické řízení v obcích – kvalitně a efektivně. Projekt je realizován v rámci výzvy
č. 62 „Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků“ Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Realizátorem projektu je Národní
síť Zdravých měst České republiky.
Efektivní chod úřadu je rozhodující
Zavedení strategického plánování a moderních metod řízení kvality na úřadech vychází hned
z několika strategických koncepčních a programových dokumentů. Tím hlavním je mezinárodní
program „místní Agenda 21“, který má za cíl uplatňovat udržitelný rozvoj na místní a regionální
úrovni, zvyšovat transparentnost úřadů a podporovat účast občanů na rozhodování. Potřebnost
naplňování těchto cílů zároveň vychází ze strategie Smart Administration (Efektivní veřejná správa a
přátelské veřejné služby) a ze Strategického rámce udržitelného rozvoje.
Aby obec či region a jeho úřady fungovaly směrem k veřejnosti efektivně, musí být jeho představitelé
– zastupitelé i úředníci, připraveni aplikovat nástroje kvalitního strategického řízení, rozvíjet v praxi
konkrétní možnosti pro uplatňování udržitelného rozvoje a v neposlední řadě efektivně komunikovat
s občany.
Projekt Strategické řízení v obcích – kvalitně a efektivně tyto potřeby řeší pomocí moderních
metodických a vzdělávacích aktivit. Pro zástupce obcí a regionů jsou připraveny osvětové akce,
semináře, praktické IT nástroje či odborné poradenství a konzultace. Důležité přitom je, že aktivity
jsou „šité na míru“ podle potřeb, možností a kapacit konkrétního úřadu nebo samosprávy. To
prakticky znamená, že důraz je kladen na individuální přístup a realizační pomoc přímo v místě.

Aktivně sdílet vše, co se daří i nedaří
Projekt realizuje zkušený tým asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) – sdružení obcí a
regionů s mezinárodní certifikací OSN. Ve své dnes již téměř dvacetileté praxi NSZM úspěšně řídí a
realizuje projekty v oblasti zavádění a rozvoje místních Agend 21, budování místních partnerství,
vzdělávání a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje a zdraví. Specializuje se také na metodickou
podporu procesu strategického plánování a řízení municipalit. Zkušený tým realizátora doplní pro
vybrané aktivity externí lektoři a školitelé.
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„Projekt pokrývá celou Českou republiku a snažíme se vyjít vstříc i malým obcím,“ uvádí Jitka
Boušková z NSZM. „Aktivity projektu umožňují shrnout a uplatnit dlouholeté zkušenosti asociace
v oblasti řízení obcí a regionů k udržitelnému rozvoji. Záměrem je aktivně sdílet to, co se v praxi daří i
nedaří, a z těchto zkušeností se poučit,“ doplňuje Boušková.

Financování z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši přesahující 9 milionů korun, přičemž téměř
8 milionů bude hrazeno prostřednictvím OP LZZ. Realizace projektu probíhá kontinuálně od roku
2010, s ukončením aktivit se počítá v roce 2013. Projekt spadá do oblasti intervence 4.1 Posilování
institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, jež má v gesci Ministerstvo vnitra. Realizované
aktivity v rámci této intervence podporují vzdělávání úředníků, zefektivňují řízení lidských zdrojů,
optimalizují procesy či nastavují principy strategického a projektového řízení v obcích a regionech
České republiky.
Hlavním přínosem těchto aktivit je komfortnější a rychlejší fungování veřejné správy a v konečném
důsledku vyšší spokojenost občana. Ministerstvo vnitra v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost rozděluje v období 2007 – 2013 celkem téměř 5 miliard korun na projekty zaměřené
na zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb. Dosud z něho podpořilo 537 projektů za téměř
4,7 miliardy korun.
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