
 

Strategický plán rozvoje  

Regionu Orlicko – Třebovsko 
Doplněk č.1 ze dne 5.4.2002 

 

 

Strategický plán se doplňuje a rozšiřuje o tyto záměry, cíle a úkoly : 

 

Kritická oblast A - Kvalita života 
 

Záměr A.2. se rozšiřuje o :  

 

Cíl A.2.4. Svazek obcí, jednotlivé obce nebo skupiny obcí budou udržovat a upravovat stávající 

a budovat nová zařízení pro trávení volného času a podporu spolkového života na vsi a budou 

pečovat o pěkný vzhled, venkovskou architekturu apod. svých obcí 

 

Úkol A.2.4.1. Svazek obcí, jednotlivé obce nebo skupiny obcí budou upravovat a vytvářet 

přirozená centra obcí jaké víceúčelová prostranství a objekty společenského, sportovního a 

spolkového života.  

 

Úkol A.2.4.1. Svazek obcí, jednotlivé obce nebo skupiny obcí budou pečovat o památky a 

lidovou architekturu regionu.  

 

 

Kritická oblast C – Doprava 
 

Doplňuje se záměr C.4. :  

Záměr C.4. Vybudovat v mikroregionu síť účelových komunikací pro zvýšení 

prostupnosti regionu, nové podnikatelské aktivity, rekreační a další účely, udržovat síť 

stávající  

 

Cíl C.4.1. Svazek obcí, jednotlivé obce nebo skupiny obcí budou připravovat a realizovat 

projekty místních komunikací 

 

Úkol C.4.1.1. Svazek obcí, obce nebo skupiny obcí připraví studie, zadání nebo projektové 

dokumentace místních komunikací pro územní řízení a budou vyvíjet aktivity pro získání 

zdrojů k jejich financování 

 

Úkol C.4.1.2. Svazek obcí, obce nebo skupiny obcí budou financovatelné projekty komunikací 

realizovat 

 

Cíl C.4.2. Svazek obcí jednotlivé obce nebo skupiny obcí budou udržovat stávající síť místních 

komunikací 

 

Úkol C.4.2.1. Svazek obcí, obce nebo skupiny obcí budou dle finančních možností a priorit 

udržovat místní komunikace. 

 

 



 

Doplňuje se tato část :  

 

 Monitoring a hodnocení strategického plánu rozvoje  

 Regionu Orlicko - Třebovsko 
 
 

 Monitoring realizace strategie rozvoje bude zahrnovat: 

 

a) Registraci stavu realizace jednotlivých záměrů, cílů a úkolů  
 

 Registraci bude zajišťovat Správní rada 1 x za rok a předkládat Valné hromadě a Komisi pro strategický 

rozvoj regionu na vědomí.   

 

 

b) Monitoring sociálně – ekonomických ukazatelů regionu 
 

 Monitoring bude zajišťovat Správní rada (zřejmě prostřednictvím odborné subdodávky)  sledováním 

obdobných sociálně – ekonomických ukazatelů, které byly použity při tvorbě sociálně ekonomické a SWOT 

analýzy. Jedná se zejména o :  

 

• počet obyvatel 

• věkové a vzdělanostní složení obyvatel (průměrný věk, počet obyvatel ve věkových kategoriích, počet 

obyvatel se základním, středoškolským a vysokoškolským vzděláním) 

• počet nezaměstnaných a jejich struktura (muži, ženy, věk, stupeň vzdělání) 

• pracovní příležitosti (počet volných pracovních míst) 

• průměrný výdělek  

• počet dětí v mateřských školách, v základních školách 

• počet podnikatelů, počet vydaných živnostenských listů 

• počet obyvatel napojených na veřejný vodovod a ČOV 

• daňové příjmy obcí (bohužel se tento ukazatel mění s úpravami daňového systému) 

• občanská vybavenost (počet funkčních kulturních, sportovních, zdravotnických a jiných zařízení) atd. 

 

 Protože se tyto ukazatele s realizací plánu budou měnit jen postupně, je optimální interval vytvoření 

souhrnné zprávy o monitoringu cca 1 x 3 roky (praxe možná ukáže, že i delší, např. 1 x za 5 let – rozhodne ). 

Zpráva bude předkládána Valné hromadě a Komisi pro strategický rozvoj regionu. 

 

 

c) Monitoring konkrétních projektů 
 

 Jednotlivé realizované projekty ze strategie rozvoje, zejména projekty spolufinancované z externích 

národních a evropských zdrojů, budou muset mít většinou stanoveny, sledovány a vyhodnocovány vlastní 

monitorovací ukazatele efektivity a životaschopnosti. Např. se bude jednat o počet zřízených nových pracovních 

míst, počet návštěv informačního střediska a veřejného Internetu, revitalizovanou plochu území, plochu nové 

komunikace aj. Ve spolupráci se zadavateli (investory) těchto projektů bude maximální snahou Správní rady 

shromažďovat za celý mikroregion i výsledky tohoto podrobného monitoringu a výsledky zahrnout do hodnotící 

zprávy ad b), předkládané Valné hromadě a Komisi pro strategický rozvoj regionu.  

 

 Výsledky monitoringu budou jedním z podkladů a podnětů pro úpravy a aktualizace strategie rozvoje 

regionu.  

 

 

 

 

 


