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CÍL VÝZVY
Dne 9. března 2021 schválil Monitorovací výbor Operačního programu URBACT testování pěti
Národních iniciativ pro přenos dobré praxe.
Cílem Národních iniciativ je přenos již osvědčené dobré praxe, která byla převzata nebo
vyvinuta v rámci Sítí přenosu OP URBACT III, do měst, která dosud nebyla do programu
URBACT III zapojena. Iniciativy budou probíhat na národní úrovni a v národních jazycích.
Do těchto pěti iniciativ byly vybrány následující státy, města a témata:

Státy

Přenosové
město

Síť
URBACT

Česko a
Slovensko

Brno (ČR)

OnStage

Estonsko

Talin

OnBoard

Irsko

Cork

Playful
Paradigm

Itálie

Mantova

C-Change

Slovinsko

Idrija

RegrowCity

Přenášená dobrá praxe
Zapojení studentů ze sociálně vyloučených oblastí
do hudební výchovy jako nástroje pro sociální
změnu
Vytváření holistického studijního prostředí pro
studenty za účasti nevládních organizací,
podnikatelů a dalších místních aktérů (tzv.
Vzdělávací inovační síť)
Představení příležitosti ke hraní po celém městě
za účelem sociálních, ekologických a
ekonomických výhod
Zapojení a školení uměleckých a kulturních
odvětví s cílem přispět k boji proti klimatické
změně
Zřízení platformy nevládních organizací pro
propojení občanů v nouzi s různými iniciativami a
službami

Těchto pět iniciativ zahájí svou činnost v červnu 2021 a jejich ukončení je plánováno na
prosinec 2022.
Iniciativy budou řízeny Národními kontaktními místy OP URBACT.
Tato výzva si klade za cíl identifikovat 5 až 7 měst, která mají zájem o přenos, přizpůsobení a
implementaci dobré praxe města Brna na jejich místní úrovni od června 2021 do prosince 2022.
Vybraná města se zavazují identifikovat koordinátora projektu, který bude sledovat všechny
níže uvedené činnosti, zřídí skupinu místních aktérů, která usnadní přenos, přizpůsobení a
implementaci dobré praxe, bude se účastnit a v případě potřeby pořádat schůzky a
spolupracovat s Přenosovým městem, Národním kontaktním místem OP URBACT a dalšími
zapojenými aktéry.
V návaznosti na to budou vybraná města využívat Metodu URBACT k navrhování
integrovaných a participativních politik, včetně výměnných a vzdělávacích aktivit, odborných
znalostí, školení a pokynů, jak je uvedeno níže.
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ČÁST 1 – VÝHODY PRO ZAPOJENÁ MĚSTA
Během Národní iniciativy pro přenos dobré praxe OP URBACT budou zapojená města těžit z
odborných znalostí, pokynů a know-how od Přenosového města, národního experta,
Národního kontaktního místa OP URBACT a Sekretariátu URBACT. Náklady na cestovné a
ubytování budou zapojeným městům v případě setkání a studijních návštěv hrazeny
Národními kontaktními místy OP URBACT.
Očekávané výsledky u zapojených měst jsou:
• Pozitivní změna na místní úrovni na základě jejich zapojení do iniciativy
• Lepší porozumění a provádění participativních a integrovaných politik
• Nabytí znalostí zapojených lidí v oblasti participativní a integrované tvorby politik
• Navýšení motivace k účasti v dalších projektech programu URBACT

ČÁST 2 – NA KOHO SE VÝZVA VZTAHUJE
Výzva se vztahuje pouze na města, která doposud nebyla zapojena ve fázi dvě sítě programu
URBACT III (za ČR se do Iniciativy nemohou zapojit: Hradec Králové, Jihlava, Liberec, MČ
Praha 9, Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí a Zlín).
V programu URBACT III se „městem“, pro které je výzva určena, rozumí veřejný místní orgán
zastupující:
Města, městské části a obce:
Územně samosprávné celky na úrovni obcí, jako jsou města, obce a městské části, v případě,
že jsou zastoupeny politicko-správní institucí, která má kompetence pro tvorbu politik a jejich
implementaci v oblastech, na které se vztahuje Národní iniciativa pro přenos dobré praxe.
Ostatní partneři mimo města:
Místní agentury definované jako veřejné nebo neziskové organizace zřizované městem,
částečně nebo plně vlastněné městským úřadem, odpovědné za navrhování a provádění
konkrétních politik (ekonomický rozvoj, dodávky energie, zdravotnické služby, doprava atd.)
Pro města, která se chtějí účastnit této iniciativy, nebyl stanoven žádný velikostní limit.

ČÁST 3 – KDO JSOU HLAVNÍ PŘÍJEMCI
3.1.

Přenosové město

V případě Národní iniciativy pro přenos dobré praxe v České republice a na Slovensku se
jedná o město Brno, které bylo zapojeno jako partnerské město do Sítě přenosu OnStage.
Přenosové město se již zavázalo sdílet svou dobrou praxi a doprovázet zapojená města v
procesu přenosu. Město Brno se bude účastnit aktivit stanovených ve společné
metodice/plánu se zapojenými městy. Přenosové město také prozkoumá možnosti zlepšení
implementace své dosavadní dobré praxe.

3.2.

Zapojená města

Do Iniciativy bude zapojeno 5 až 7 měst bez předchozích zkušeností v programu URBACT III,
která chtějí přenést či přizpůsobit dobrou praxi Přenosového města. Zapojená města se
zavazují k účasti na setkáních a vykonávání činností (studijní návštěvy, vzájemná hodnocení,
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online schůzky, plány, reporty atd.). Každé ze zapojených měst bude muset během 18 měsíců
trvání této Iniciativy zřídit skupinu místních aktérů, připravit plány přenosu a v nejlepším
případě také zahájit implementaci dobré praxe.

ČÁST 4 – POPIS PŘENÁŠENÉ DOBRÉ PRAXE
Národní iniciativa pro přenos dobré praxe se zaměřuje na sociální inkluzi a sociální změnu,
které bude dosaženo zapojením žáků ze sociálně vyloučených oblastí do hudební výchovy a
uměleckých aktivit, vyvinuté v rámci Sítě přenosu program URBACT „OnStage: Music Schools
for Social Change” do dalších měst, která jsou ochotná z této praxe čerpat a profitovat.

ČÁST 4 – OČEKÁVANÉ AKTIVITY A VÝSTUPY
Očekávané aktivity zapojených měst zahrnují minimálně tyto požadavky:
- založení URBACT skupiny místních aktérů,
- účast zapojených měst na setkáních v rámci iniciativy (např. úvodní setkání, studijní
návštěvy, online setkání a závěrečné setkání),
- spolupráce s národními experty, Národními kontaktními místy OP URBACT a
Přenosovým městem,
- příprava pilotních programů na vybraných školách ve všech zúčastněných městech.
Očekávané výstupy zapojených měst zahrnují minimálně tyto požadavky:
- Plán přenosu dobré praxe („Transfer Plan") – ideálně vyvinutý v počátku procesu
přenosu,
který
bude
podrobně
popisovat,
jak
bude
dobrá
praxe
adaptována/implementována,
- pilotní implementace vybraných aktivit z Plánu přenosu, které mají být započaty ideálně
do konce prosince 2022.
V rámci této iniciativy budou navíc vytvořeny následující výstupy:
- Studie přenosnosti včetně analýzy přenosnosti pro všechna zapojená města
vypracována národním expertem, Národními kontaktními místy OP URBACT a
přenosovým městem (včetně SWOT analýzy a doporučení) v prvních měsících této
iniciativy předcházející vytvoření Plánů přenosu dobré praxe od jednotlivých
zapojených měst,
- články o práci a výsledcích vypracované zapojenými městy, Národním kontaktními
místy OP URBACT a experty.

ČÁST 5 – DALŠÍ ZAPOJENÍ AKTÉŘI
Národní kontaktní místa OP URBACT budou, mimo svých dosavadních úkolů v programu,
odpovědné za řízení iniciativy na národní úrovni. Národní kontaktní místa OP URBACT, která
působí jako národní koordinátoři, budou dohlížet na implementaci iniciativy a podávat zprávy
Sekretariátu URBACT, případně členům Monitorovacího výboru URBACT.
Národní expert: měl/a by být odborníkem na téma, kterému se přenosové město věnuje a
provází zapojená města během procesu přenosu dobré praxe. Národní expert/ka má na
starosti přípravu/pořádání setkání z hlediska obsahu a procesu sdílení, přípravu dokumentů a
návodů, vypracování analýz přenosu, komentování Plánů přenosu a sledování procesu
předávání dobré praxe ve všech zapojených městech. Navrhuje ho/ji Národní kontaktní místo
OP URBACT. Po výběrovém řízení je potvrzen/a Sekretariátem OP URBACT.
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Členové Monitorovacího výboru OP URBACT: člen Monitorovacího výboru OP URBACT z
Ministerstva pro místní rozvoj ČR bude v úzkém kontaktu s Národním kontaktním místem OP
URBACT, které ho v případě potřeby informuje o průběhu iniciativy. Člen Monitorovacího
výboru by měl být také zapojen do procesu výběru přenosového města a dalších zapojených
měst. Bude zván, aby se účastnil setkání a výměn mezi městy, a v případě potřeby informoval
ostatní členy Monitorovacího výboru o národních zkušenostech.
Sekretariát URBACT: bude koordinovat Národní iniciativy pro přenos dobré praxe ve všech
zapojených zemích. Sekretariát bude v případě potřeby pořádat online školení a setkání pro
národní experty, Národní kontaktní místa OP URBACT a zapojená města.

ČÁST 6 – ROZPOČET
Celkový maximální oprávněný rozpočet pro každou iniciativu je 156 000 EUR, který bude
spravovat Národní kontaktní místo OP URBACT. Nepředpokládá se žádné přímé rozdělení
rozpočtu zapojeným městům.
Rozpočet iniciativy je určený na:
i)
Mzdové náklady
Výdaje na zaměstnance Národního kontaktního místa OP URBACT, kteří jsou
formálně zapojení do práce na iniciativě.
ii)
Náklady na cestování a ubytování
Výdaje na cestování a ubytování zaměstnanců všech zapojených měst, národních
expertů, dalších zapojených odborníků a zaměstnanců spadajících pod Národní
kontaktní místo OP URBACT, kteří se podílejí na procesu iniciativy. Tato kategorie
zahrnuje náklady na cestování, ubytování, stravné a kapesné.
iii)
Pronájem prostor / catering
Výdaje spojené s organizací setkání pořádaných zapojenými městy v rámci
iniciativy. Tyto náklady zahrnují pronájem prostor, potřebné technické vybavení a
catering.
iv)
Překlady
Výdaje spojené s náklady, které mohou vzniknout při intervenci evropských
partnerů v rámci procesu výměny a přenosu zahrnující tlumočení a překlad
dokumentů.
v)
Vybavení
Výdaje na vybavení, digitální software a nástroje zakoupené Národním kontaktním
místem OP URBACT pro účely této iniciativy.
vi)
Poplatky za činnosti národních expertů

ČÁST 7 – PROCES ZŘÍZENÍ NÁRODNÍ INICIATIVY PRO PŘENOS
DOBRÉ PRAXE
7.1 Předložení návrhů: do 30. dubna 2021 je nutné vyplnit přihlášku prostřednictvím online
nástroje EUsurvey a zaslat podepsané dopisy o závazné spolupráci na e-mail urbact@mmr.cz
7.2. Hodnocení: Hodnotící panel bude složený z vybraných odborníků z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.
7.3 Oficiální zahájení a ukončení: Proces Národní iniciativy pro přenos dobré praxe by měl
být zahájen nejdříve 1. června 2021. Ukončení je plánováno na prosinec 2022. Měly by být
uskutečněny všechny činnosti a výstupy předpokládané v metodice s případnými úpravami.
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Přenos může pokračovat i po oficiálním ukončení inciativy, ale bez další podpory ze strany
programu URBACT.

ČÁST 8 – HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Všechny předložené návrhy budou hodnocené podle následujících kritérií. Každé kritérium je
bodově ohodnoceno. Maximální počty bodů, které je možné v rámci jednotlivých kritérií získat,
jsou uvedeny níže.

Kritérium A – Místní koordinátor a zapojení aktéři – 30 bodů
V tomto kritériu bude zohledňováno následující:

1) Relevance pracovníků z administrativy města zapojených do této iniciativy
2) Čas, který je plánováno věnovat této iniciativě
3) Zkušenosti koordinátora se spoluprací s různými zúčastněnými stranami, organizováním
akcí, vedením diskusí, řízení projektů
Kritérium B – Politická podpora – 20 bodů
V tomto kritériu bude zohledňováno následující:
1) Starosta či volení představitelé města budou do této iniciativy dostatečně zapojeni a
usnadní proces přenosu/přizpůsobení
Kritérium C – Přidaná hodnota na místní úrovni – 30 bodů
V tomto kritériu bude zohledňováno následující:

1) Místní situace vyžaduje nová nebo další opatření v souvislosti s tématem Národní
iniciativy pro přenos dobré praxe
2) Národní iniciativa pro přenos dobré praxe bude jednoznačně sloužit místním strategiím,
cílům nebo prioritám
Kritérium D – Komunikace na místní úrovni – 20 bodů
V tomto kritériu bude zohledňováno následující:
1) Město má příslušné komunikační zdroje a prostředky pro komunikaci této iniciativy
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