Pozvánka na jednodenní vzdělávací seminář

Strategické plánování pro obce,
města a kraje
pořádaný v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012
Datum konání: čtvrtek 22. září 2011, od 8:00 do 15:30 hodin
Místo konání: kongresový sál KÚOK, Jeremenkova 40a, Olomouc
Lektor semináře: Mgr. Dušan Struna (Regionální agentura pro rozvoj střední Morava)
Účastníci: cílová skupina projektu, zástupci ORP, obcí, mikroregionů, žadatelé
a příjemci podpory z ROP Střední Morava, zaměstnanci KÚOK a další
PROGRAM:
I. vyučovací blok – vznik strategického plánování (SP); aplikace SP na územní rozvoj;
hlavní cíle a smysl SP; základní rysy/znaky SP; základní principy uplatněné při tvorbě
SP; SP a jeho použití v programovacím procesu;
II. vyučovací blok – systém SP jako jeden ze základních nástrojů regionálního rozvoje
(popis a charakteristika SP na úrovni EU, národní a regionální úrovni, legislativa);
regionální politika versus politika územního rozvoje ČR; proces vzniku/způsoby
zpracování SP a role jednotlivých subjektů plánování; účastníci procesu SP – analýza
klíčových lokálních aktérů; organizační/institucionální zabezpečení tvorby SP;
spolupráce veřejného soukromého a neziskového sektoru při tvorbě SP; proces,
technika a metody zapojení veřejnosti do tvorby SP; proces schvalování SP;
III. vyučovací blok – struktura SP, význam, popis a obsah jednotlivých částí/fází procesu
SP (analytická část; strategická část; akční plány a projektové listy; realizační,
monitorovací/hodnotící část);
IV. vyučovací blok – výhody a nevýhody zvoleného způsobu zpracování SP;
základní/hlavní chyby při tvorbě SP; analýza vybraných SP na regionální úrovni; teorie
teritoriálního (regionálního) marketingu jako inovativního konceptu územního rozvoje
a nového stylu komunitního plánování.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
Účast na semináři je bezplatná. Prezence účastníků probíhá vždy od 7:30 do 8:00 hodin.
Účastníci obdrží na místě školící materiály pro seminář a drobné občerstvení.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Leona Valovičová, projektová manažerka projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje
2010-2012, tel.: 585 508 236, 724 057 295, e-mail: l.valovicova@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj

Přihláška na vzdělávací seminář: Strategické plánování pro obce, města
a kraje

Termín konání:
22. 9. 2011

Jméno, příjmení, titul:

Organizace:

Pracovní zařazení:

Kontaktní údaje (telefon, e-mail):

Datum a místo narození (pro potřeby vystavení certifikátu):

Přihlášku zašlete e-mailem na adresu vzdelani@kr-olomoucky.cz nejpozději týden před
konáním semináře.
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