
 

 

 

III. etapa – Praktické ověření výsledků a jejich aplikace, 
vzdělávací aktivity 

 

Část III.a: Vypracování navržených koncepčních 
dokumentů, příprava vzdělávacích aktivit v řešených 

územích 

 

Výstup části III.a 

VYPRACOVÁNÍ PILOTNÍCH PROGRAMŮ ROZVOJE OBCÍ A 
OVĚŘENÍ METODIKY TVORBY PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

 

Příloha 3 

PROGRAMY ROZVOJE PILOTNÍCH OBCÍ  

 

 

dle smlouvy č. j. 956/2012-52, číslo smluv v CES: 4969 a 
4969/1 

 

 

Zpracováno v rámci projektu  

CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY 
ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ  

 

 

30. června 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy rozvoje obcí (PRO) byly vytvořeny v rámci pilotního ověřování metodiky tvorby 
programu rozvoje obce. Na základě zkušeností z tvorby byla metodika upravena.  Programy 
byly sestavovány představiteli obcí ve spolupráci s metodiky z řad členů realizačního týmu 
projektu.  

Výsledná podoba předkládaných PRO respektuje rozhodnutí představitelů obcí týkající se 
pojetí jednotlivých částí PRO při zachování základního rámce metodiky. Zpracované PRO 
byly v části obcí schváleny zastupitelstvy obcí již ve 2. polovině června 2013. Do září 2013 
by měly být schváleny zbývající dokumenty. 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval GaREP, spol. s r. o. a e-Rozvoj.cz, s.r.o. 

 

 

 

 

 



 

 

PŘEHLED ZPRACOVANÝCH PROGRAMŮ ROZVOJE PILOTNÍCH OBCÍ 

Liberecký kraj (část A) 

Program rozvoje obce Tachov na období 2014–2020 

Program rozvoje obce Vlastibořice na období 2014–2020 

Program rozvoje obce Paceřice na období 2014–2020 

Program rozvoje obce Proseč pod Ještědem na období 2014–2020 

Program rozvoje obce Rádlo na období 2013–2017 

Program rozvoje obce Janov nad Nisou na období 2014–2020 

Program rozvoje města Český Dub na období 2014–2020 

Program rozvoje města Železný Brod na období 2013–2021 

 

Pardubický kraj (část B) 

Program rozvoje obce Zářecká Lhota na období 2014–2020 

Program rozvoje obce Třebosice na období 2013–2020 

Program rozvoje obce Čankovice na období 2014 až 2020 

Program rozvoje obce Helvíkovice na období 2013–2018 

Program rozvoje obce Opatovec na období 2013–2020 

Program rozvoje obce Nekoř na období 2014–2020 

Program rozvoje obce Čistá na období 2014–2020 

Program rozvoje města Holic na období 2013–2020 

 

Zlínský kraj (část C) 

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013 – 2022 

Program rozvoje obce Hostětín na období 2013-2020 

Program rozvoje obce Hostišová na období 2013 – 2026 

Program obnovy a rozvoje obce Kyselovice na období 2013–2023 

Program rozvoje obce Drslavice na období 2013–2020 

Program rozvoje obce Lidečko na období 2014–2017 

Program rozvoje obce Tlumačov na období: akční plán: 2013–2014, 
programové cíle: 2014–2018, strategická vize: 2018–2026  

Program rozvoje města – strategický plán města Hulín na období 2014–2020 

Program rozvoje města Napajedla na období 2013–2022 

 


