
Podpora strategického řízení rozvoje obcí 
CZ.1.04/4.1.00/B6.00018 

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE



• Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů 
obcí  CZ.1.04/4.1.00/62.00008 (04/2011 – 03/2014)

Podpora zpracování  „Programu rozvoje obce“
Výstup: www.OBCEPRO.cz – aplikace „Tvorba PRO“ (+ metodika)

• Podpora strategického řízení rozvoje obce  
CZ.1.04/4.1.00/B6.00018 (06/2014 – 11/2015)

Podpora realizace a hodnocení „Programu rozvoje obce“   
Výstup – navazující aplikace  „Realizace PRO“ (+ metodiky)

INFORMACE O PROJEKTECH „OBCEPRO“ 
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• zachycení hlavních problémů obce a formulace možných řešení

• sladění představy různých subjektů o rozvoji obce

• vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci

• zvýšení připravenosti k podání dotačních žádostí

• průmět s územním plánem, financemi, dalšími rozvojovými 
plány

• podklad pro rozhodování orgánů obce

• marketingový a informační nástroj

PŘÍNOSY PROGRAMU ROZVOJE OBCE
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• www.obcepro.cz

• průvodce tvorbou PRO

• průvodce řízením a hodnocením PRO

• možnost využití pomocných nástrojů a nápověd

• jednotná forma a struktura dokumentů 

WEBOVÁ APLIKACE
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• požádat o přístupové údaje
• stažení a vyplnění žádosti (titulní strana www.obcepro.cz)

• zaslání žádosti na adresu martin.kolmistr@mmr.cz

• přihlásit se a zahájit práci
• metodiky x e-learning x uživatelská příručka

• metodická podpora
• www.obcepro.cz – záložka PODPORA

• kontakty na metodiky MMR a technickou podporu aplikace

JAK ZAČÍT ?
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• statistická data obcí (včetně grafů, tabulek, atd.)

• šablony dokumentů (např. vzor dotazníku, důvodové zprávy, 
atd.)

• klíčové osoby (možnost přidělení přístupu dalším osobám)
• realizační týmy

• pracovní skupiny

• poznámkový blok

PODPŮRNÉ NÁSTROJE
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STRUKTURA APLIKACE
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ANALÝZA OBCE

VIZE A CÍLE

OPATŘENÍ A AKTIVITY

HARMONOGRAM REALIZACE

= soubor všech aktivit naplánovaných 
v programu rozvoje obce na celé plánovací

období

HODNOCENÍ PLNĚNÍ
CÍLŮ PRO

TVORBA PRO REALIZACE PRO HODNOCENÍ PRO



PRŮVODCE TVORBOU PRO
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PRŮVODCE REALIZACÍ A HODNOCENÍM PRO
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DĚKUJI  ZA  POZORNOST

Ing. Martin Kolmistr
e-mail: martin.kolmistr@mmr.cz

tel: 234 154 246


