PŘÍLOHA 5 – SOULADY, MONITORING, EVALUACE SRMN
SOULAD SRMN SE STRATEGIEMI
Strategie rozvoje města Nymburk je dokumentem, který by měl být jak občanům města, s jejichž
pomocí mj. strategie vznikala, tak úředníkům zodpovědným za jeho rozvoj, určitým návodem
k identifikaci a naplňování rozvojových priorit města v letech 2011 – 2020. Strategie města Nymburk
byla v tomto ohledu připravována tak, aby identifikovala co nejširší škálu rozvojových témat města a
současně plně reflektovala možnosti města v otázce finanční při respektování zásady trvale
udržitelného rozvoje. Udržitelnost, tedy schopnost nalézt rovnováhu mezi environmentálními a
socioekonomickými hledisky rozvoje společnosti, je základní podmínkou pro kvalitu tohoto
dokumentu.
Ačkoliv se jedná o dokument střednědobého charakteru, představuje strategie rozvoje města
základní systémové východisko pro dlouhodobé využívání města i ve vzdálenější budoucnosti.
V návaznosti na tyto principy byla formulována strategická vize města, která respektuje potřebu
hledat a nacházet rovnováhu mezi zmíněnými ekonomickými, environmentálními a sociálními
hledisky rozvoje společnosti při zachování rovnosti šancí i pro budoucí generace. Stejné principy jsou
uplatněny rovněž u stanovení strategických cílů a opatření formulovaných v přímé návaznosti na
strategickou vizi města.
Strategie rozvoje města Nymburk byla rovněž připravována v návaznosti a souladu s již existujícími
strategiemi dokumenty, a to jak na úrovni města, tak zejména se strategickými dokumenty
řádovostně vyšších územních celků, dominantně Středočeského kraje, ale i úrovně národní. Cílem
uvedeného dokumentu je také integrace existujících materiálů týkajících se rozvoje města do
jednoho koncepčního dokumentu a jejich koncipování tak, aby dokument představoval zřetelný a
srozumitelný podklad pro rozhodování spojené s cílem dlouhodobě zvyšovat kvalitu života ve městě.
Strategie rozvoje města Nymburk byla připravena ve vazbě na následující dokumenty:
-

Strategie udržitelného rozvoje ČR (do 2014, příp. 2030)

-

Strategie hospodářského růstu ČR 2005 - 2013

-

Národní rozvojový plán 2007 - 2013

-

Národní strategický referenční rámec 2007 - 2013

-

Strategie regionálního rozvoje MMR 2007 - 2013

-

Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015 (MV ČR)

-

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje

-

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2008

-

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta 2010–2011

-

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006–2016
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-

Sociálně demografická analýza Středočeského kraje

-

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji

-

Plán vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

-

Komunitní plánování sociálních služeb. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Cílová skupina:
Rodina a děti. Analýza potřeb, srpen 2009, město Nymburk

-

Plán odpadového hospodářství města Nymburka

-

Územní plán města Nymburk

-

Strategický plán rozvoje mikroregionu Nymbursko

MONITORING
Strategie rozvoje města Nymburka je realizována prostřednictvím tzv. Akčních plánů, které obsahují
projekty, jež mají vést k dosažení vytýčených cílů SRMN. Pokrok v realizaci SRMN na léta 2011-2020
bude následně v pravidelných cyklech monitorován, aby bylo možno vyhodnotit výkonnost SRMN a
míru naplňování cílů.
Monitoring a vyhodnocení pokroku SRMN bude probíhat jednou ročně formou Výroční zprávy (dále
jen „Zpráva“) předkládané Odborem správy a rozvoje městského majetku (dále jen „OSRM“) Radě
města. Odpovědnost za shromáždění údajů a zpracování Zprávy nese OSRM, který při tom
spolupracuje s dotčenými odbory, které jsou dle Akčního plánu odpovědné za realizaci jednotlivých
projektů. Vyhodnocení bude prováděno vždy zpětně za každý kalendářní rok na počátku
kalendářního roku následujícího.
Vyhodnocení pokroku SRMN bude provedeno formou kvantitativního a kvalitativního hodnocení:
1) identifikací věcného pokroku plnění akčního plánu (pomocí sledování počtu realizovaných
projektů a vynaložených finančních prostředků)
Informace o plnění plánu budou zpracovány formou tabulky s uvedením stádia projektu
(projekt nerealizován/projekt v realizaci/realizace projektu ukončena).
2) slovním hodnocením naplňování cílů strategie rozvoje města.
Slovní, tedy kvalitativní hodnocení cílů obsahuje konkrétní projekty, pokrok v jejich naplňování
a vyjádření přínosu k dosažení cílů SRMN.
Do kvalitativního hodnocení mohou být zahrnuty též projekty jiných subjektů než města
Nymburka, má-li OSRM informace o těchto projektech k dispozici.

Kvantitativní a kvalitativní hodnocení lze zpracovat formou přehledné tabulky obsahující následující
informace:
Cíl

Plnění cíle

Název

Aktuální
stav
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Náklady

Hodnocení plnění cíle,
vč. odůvodnění,

projektu

C.1.1 Zlepšit
dopravní
infrastrukturu
města

Naplňován*

Náměstí
Přemyslovců

Nenaplňován**

---

projektu

projektu

případně doporučení pro
další období

Realizace
projektu
ukončena

Nebyl realizován žádný
projekt vztahující se
k danému cíli.

* Pozn.: K cíli se vztahuje alespoň jedna aktivita, ve které došlo v předchozím roce k nějaké akci či pokroku v jednotlivých
projektech, vedoucích k plnění daného cíle
** Pozn.: K cíli se nevztahuje ani jeden projekt, ve kterém by došlo v předešlém roce k nějaké akci či pokroku, vedoucí
k plnění cíle
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AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU
Časová osa

Odpovědnost /
Součinnost

Akční plán 2011 2013

Odpovědnost:

Realizace

Dotčené odbory

31.12.201
X

28.2.201X+1

Sběr
informací o
realizovaných
projektech
v roce 2011

Kvalitativní
hodnocení
dosahování
cílů

Zpracování
Výroční
zprávy

Sběr informací
o
připravovanýc
h projektech
na období
2012+

Zhodnocení
souladu
projektu
s cíli SRMN

Odpovědnost: OSRM
Součinnost:
Dotčené odbory

Odpovědnost: OSRM
Součinnost:
Dotčené odbory

31.3.201X+1

Schválení Výroční zprávy Radou
města

Odpovědnost za
předložení: OSRM

Schválení aktualizace AP Radou
města

Schválení:
Rada města

31.3.201X+1
Aktualizovaný AP
2012 - 2014
Aktualizace akčního plánu bude probíhat rok před počátkem platnosti nového akčního plánu. Další
akční plány tedy budou vytvořeny na období let 2014-2016, 2017-2018 a 2019-2020. Shromáždění
údajů o připravovaných projektech provede Odbor správy a rozvoje městského majetku, který vyzve
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jednotlivé odbory MěÚ Nymburk k poskytnutí informací ve struktuře akčního plánu. Hodnocení a
aktualizaci Akčního plánu uvádí schematicky následující obrázek.

EVALUACE
Zpracovatel doporučuje kromě vlastního procesu monitorování jednotlivých projektových aktivit také
vyhodnocení programu nad rámec vlastního sledování věcného pokroku programu.

Hodnocení Strategie rozvoje města Nymburka by mělo být realizováno:



uprostřed návrhového období (rok 2015) – tzv. evaluace interim (včetně případných
doporučení pro úpravu strategie);
po ukončení návrhového období – tzv. evaluace ex-post (rok 2020/2021).

Strukturu a způsob provedení evaluací doporučujeme provést dle tzv. Strategického hodnotícího
rámce pro strategie místního rozvoje v České republice. Tento představuje návod, jak přistupovat
k hodnocení strategií místního rozvoje v České republice (jedná se o výstup projektu OECD, LEED
Programme, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2009).

Pro účely interim evaluace bude nezbytné stanovit



indikátory výsledku pro jednotlivé hlavní společenské priority,
a indikátory dopadu pro jednotlivé hlavní rozvojové možnosti.

Jako kontextovou informaci přikládáme níže uvedená schéma vazby jednotlivých druhů indikátorů na
jednotlivé úrovně Strategie rozvoje města Nymburka.
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Potřeby,
problémy

Hlavní rozvojové možnosti

Dopady

Hlavní společenské priority

Výsledky

Cíle

Výstupy
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