
 
 

 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko získal finanční podporu z EU na projekt: 

„Zavedení strategického řízení v obcích mikroregionu Horňácko“. 

 
Projekt zavádí v 10 obcích mikroregionu Horňácko jednotný způsob plánování rozvoje.  
V každé obci bude zpracován program rozvoje a budou hledány možnosti vzájemné podpory 
obcí při jeho realizaci. Programy rozvoje budou zpracovány podle metodiky MMR. Projekt 
přispěje k aktivizaci obyvatelstva a ke zlepšení využívání finančních i personálních kapacit 
území. Zpracováním obecních koncepcí jednotných způsobem a ve stejném čase umožní 
vzájemnou podporu na meziobecní úrovni. 
 
Celkovým cílem projektu je posílit a zkvalitnit strategické řízení obcí. Optimalizovat procesy  
a postupy v obcích mikroregionu Horňácko, zefektivnit nakládání s finančními a lidskými zdroji 
v obcích, posílit využívání různých efektů plynoucích z kvalitně zpracovaného programu 
rozvoje včetně zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů v obci a naučení představitelů 
obcí – tvorbě a využívání programu rozvoje formou spolupodílení se na tvorbě programu 
rozvoje, aby sami zvládli dokumenty tvořit. Důležitým vedlejším efektem projektu je také 
podpoření celkového rozvoje území. 
 
Přínosy projektu budou zkvalitnění řízení obcí, zvýšení úspěšnosti žádostí o dotační podporu, 
posílení konkrétních efektů ze spolupráce obcí. Aktivitami projektu chceme a můžeme změnit 
kvalitu strategického řízení v obcích, což změní k lepšímu procesy a postupy zavedené  
v obcích, využití finančních a lidských zdrojů, zefektivní se jednání zastupitelstva. Díky projektu 
se také zlepší koordinace rozvojových aktivit v území mezi obcemi. Díky zaučení volených 
zástupců obcí se zlepší jejich chápání důležitosti strategického řízení a také umění jeho 
realizace. Díky zlepšenému strategickému řízení se v obcích zlepší realizace rozvojových 
činností, image, spokojenost a zapojení veřejnosti, infrastruktura atd. 
 
Tento projekt bude financován na základě žádosti o podporu z Operačního programu 
Zaměstnanost a rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace  
na realizaci projektu „Zavedení strategického řízení v obcích mikroregionu Horňácko“ 
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002959, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná 
správa. Konkrétně bude 85 % způsobilých výdajů poskytnuto z Evropského sociálního fondu, 
10 % bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 5 % bude financováno z vlastních zdrojů 
žadatele.  

 

 


