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Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických  
a koncepčních dokumentů 

Soutěžící DSO Broumovsko 

Web: dsobroumovsko.cz - profesionalizace verejne spravy 

Popis 
projektu: 

Cílem projektu byla tvorba a aktualizace strategických dokumentů pro DSO a jednotlivé obce Broumovska a realizace specifických vzdělávacích programů pro zástupce 
obcí (starostové, účetní) přispívajících ke zkvalitnění lidských zdrojů v jednotlivých obcích DSO. V rámci projektu vzniklo č i do konce roku 2022 vznikne celkem 14 
dokumentů pro celé území DSO nebo větší skupiny obcí (např. Koncepce cestovního ruchu, Koncepce odpadového hospodářství nebo Strategický plán rozvoje DSO 
Broumovsko) a 12 strategických plánů pro jednotlivé obce. Starostové a účetní absolvovali celou řadu školení. Všechny koncepce a strategie byly projednány s veřejností 
v rámci veřejných projednání, k jednotlivých obecním rozvojovým strategiím měli obyvatelé možnost vyjádření i v rámci dotazníkových šetření. Určitou měrou byly 
zapojeny všechny obce v DSO (celkem 14 obcí), což dále posílilo spolupráci mezi jednotlivými samosprávami na Broumovsku. 

Inovativnost: Projekt je unikátní rozsahem a komplexností zpracovávané problematiky. Kromě komplexních strategických plánů pro jednotlivé obce umožnil zpracovat samostatné 
koncepce pro řadu dílčích oblastí. Unikátní je zapojením všech obcí v ORP Broumov (všechny tyto obce jsou sdružené v DSO Broumovsko). Řešení vychází "od spoda", 
tedy od obyvatel jednotlivých obcí a přináší odpovědi na řadu výzev, se kterými se toto hospodářsky a sociálně ohrožené území potýká. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Došlo ke zmapování potřeb a možností regionu na základě pečlivých analýz. To vše umožnilo odhalit problematická místa i rozvojové potenciály v mnoha oblastech 
(kultura, odpadové hospodářství, cestovní ruch, životní prostředí, parkování, zaměstnanost a další). Chystané projekty proto mohou vycházet z těchto analýz, které byly 
navíc chystané ve spolupráci s místními obyvateli. Obyvatelům Broumovska proto přinesou řadu zlepšení v ve zcela konkrétních oblastech. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Analytická část rozvojových strategií pro jednotlivé obce byla postavena na dotazníkovém šetření mezi obyvateli, které probíhalo jak papírovou formou, tak online. V 
každé obci proběhla vždy minimálně dvě setkání pracovních skupin, ve kterých zasedli obyvatelé obcí. Při tvorbě koncepcí na úrovni DSO proběhla vždy dvě veřejná 
projednání nad každou koncepcí. Mimoto byli zpracovateli studií dotazovány řady dalších aktérů, jejichž pohled byl při zpracování koncepcí důležitý. 

Udržitelnost:  DSO Broumovsko vytvořilo pracovní pozici manažera kanceláře, který bude na implementaci výstupů v dalších letech dohlížet. Snahou DSO a jednotlivých obcí bude 
výsledky koncepcí a strategií aplikovat v celé řadě společných či samostatných projektů. 

Financování: 9 100 000,-Kč, EU 7 700 000,-Kč, národní zdroje: 900 000 ,-Kč 

 

 

https://www.dsobroumovsko.cz/dso-broumovsko/dobrovolny-svazek-obci/projekty/profesionalizace-verejne-spravy/

