
Harmonogram prací  
a průběh zapojení jednotlivých aktérů do procesu tvorby SRM 

 
2006 (prosinec) 2006 (prosinec)  

-  2007 (únor) 
2007 (březen – 

červen) 
2007 (červen – září)

Příprava 
 

• zadání  
• schválení 

harmonogramu, 
organizační struktury  

a personálního 
obsazení  

(projednání v RM a 
ZM) 

Analytická část 
 

• analýza prostředí 
(profil města, 

průzkumy, dotazníky)
• SWOT analýza 

Strategická část 
(návrhová) 

 
• vize 

• globální cíl 
• strategické cíle 
• prioritní osy 

• prioritní oblasti  
• specifické cíle 

• opatření 

Implementační část
(realizační) 

 
• akční plány 

(databáze 
projektů, 

projektové fiše) 
• monitoring 
• hodnocení 

 

Řídící skupina (ŘS) 

Koordinační skupina (KS) 

Konzultant – Centrum evropského projektování (CEP) 

Zpracovatel 

 Veřejnost  

 Pracovní skupiny (PS) 
 
 
Zastupitelstvo města  
- zadává zpracování, schvaluje výstupy SRM 
 
Rada města (řídící skupina - ŘS)  

- projednává a schvaluje dílčí výstupy SRM (vize, cíle, prioritní oblasti…) 
- dává doporučení a náměty 

 
Koordinační skupina (vedení města, členové RM, tajemník MěÚ, vedoucí odborů, 
experti, významní představitele města…)  

- koordinuje činnosti a postupné kroky zpracování SRM,  
- sleduje, projednává a doplňuje výstupy pracovních skupin, navrhuje vizi, 

globální cíle, prioritní osy rozvoje… 
 
Pracovní skupiny (členové KS, experti, významné osobnosti, regionální aktéři – 
podnikatelský sektor, neziskový sektor, veřejnost apod.) - stanoveny podle tématiky 
prioritních oblastí 

- navrhují SWOT analýzu, prioritní cíle, specifické cíle, opatření a jejich 
následné rozpracování 

 
 



 
Konzultant (Centrum evropského projektování - CEP) - konzultant procesu tvorby 
SR, jeho zapojení hrazeno ze SROP (Společný regionální operační program – 
Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a 
realizaci programů) 

- metodicky koordinuje postup tvorby SRM 
- zajišťuje vedení a moderování KS a PS 

 
Zpracovatel (odbor RAI ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ)  

- zajišťuje organizační a technické zpracování SRM, připravuje materiály pro 
jednání ŘS, KS a PS, zpracovává výstupy PS a KS, organizuje a technicky 
zajišťuje jednání ŘS, KS, PS a dalších účastníků procesu, spolupracuje s 
regionálními aktéry a zajišťuje jejich zapojení do tvorby SR, zajišťuje realizaci 
a naplňování komunikační strategii   

- dohlíží na proces zpracování, na kvalitu zpracovaných výstupů a na 
dodržování harmonogramu prací 

- dle potřeby se účastní jednán ŘS, KS, PS 
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