Podpora meziobecní spolupráce (reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

Celkový harmonogram realizace Projektu
Fáze I: přípravné práce (září 2013 – leden 2014)
Fáze II: analytické práce v území včetně 1. oficiálního setkání představitelů obcí (únor – květen 2014)
Fáze III: diskuse a projednání navrhovaných řešení, volba formy meziobecní spolupráce (červen – září 2014)
Fáze IV: institucionalizace meziobecní spolupráce dle rozhodnutí v území, dopracování právních
dokumentů, dopracování dokumentů za všechna témata (říjen 2014 – leden 2015)
Fáze V: dokončení prací včetně 2. oficiálního setkání představitelů obcí (únor – červen 2015)

Hlavní časové milníky realizace Projektu
do 01/2014 - zahájení mapování a analytických prací v území
do 05/2014 - zpracování analytické části Strategie území SO ORP v oblastech Školství, Odpadové
hospodářství, Sociální služby a v tématu tzv. Aglomerace a základních variantních návrhů řešení
problematických okruhů a potřeb v území, průběžná komunikace se zástupci obcí v území
05-06/2014 - první velké setkání zástupců obcí v území k projednání analýzy a diskuse k možným směrům
řešení, výběr volitelného tématu
do 09/2014 - oponentury analytických dokumentů, zapracování připomínek, zpracování analýzy
k volitelnému tématu a základních variantních návrhů řešení problematických okruhů a potřeb v území
k volitelnému tématu, průběžná komunikace se zástupci obcí v území
do 12/2014 - podrobné rozpracování návrhových částí a dokončení celkového dokumentu za všechna
témata, sběr a vyhodnocování názorů na formu spolupráce obcí v území – neformální shromáždění
zástupců obcí, případná transformace / rozšíření činností svazku obcí atd.
do 03/2015 - poskytnutí zpětné vazby k celkovému dokumentu a zapracování připomínek do rozvojových
dokumentů, průběžná komunikace se zástupci obcí v území, vytváření podkladů pro případné úpravy
institucionalizace meziobecní spolupráce dle podmínek a vůle starostů v území
03-04/2015 - druhé velké setkání zástupců obcí z daného území k projednání a schválení zpracovaného
dokumentu za území a formy budoucí meziobecní spolupráce
04-05/2015 – listinné vyhotovení rozvojových dokumentů, dokončení individualizovaných právních
podkladů pro meziobecní spolupráci dle odsouhlasené formy, realizace závěrečného setkání v území
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