Príloha č. 1
Očakávané poskytnuté služby spojené s prípravou PHSRS obce
A.

Prípravná fáza:
1. Definovanie technicko-organizačného zabezpečenia plnenia predmetu Zmluvy zo strany
dodávateľa;
2. Návrh vhodnej metodiky na prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
s ohľadom na platnú legislatívu a pripravované zmeny v legislatíve, s ohľadom na Partnerskú
dohodu 2014-2020, Operačné programy, PHSR samosprávneho kraja, RIUS;
3. Návrh vhodnej metodiky práce s partnermi (napr. memorandu o spolupráci, workshopy,
interview a pod.) a návrh predpokladané počtu stretnutí;
4. Návrh časového harmonogramu prípravy PHSRS s vyznačením míľnikov prípravy PHSRS;
5. Návrh vhodnej formy komunikácie prípravy PHSRS na verejnosť (komunikačný plán PHSRS).

B.

Realizačná fáza:
1. Analytická časť
Vyhodnotenie plnenia akčného plánu a čerpania finančných prostriedkov definovaných
v PHSR 2007-2013 + textové vyhodnotenie PHSR 2007-2013;
Zber vstupných údajov z dostupných zdrojov do analýzy územia obce;
Spracovanie analytickej časti PHSRS (audit územia), ktorej výstupom bude SWOT analýza;
Organizácia workshopov s partnermi
2. Strategická časť
Na základe výstupov z analytickej etapy (SWOT analýza) definovanie:
- Hlavných disparít a faktorov rozvoja obce
- Hlavného cieľa a špecifických cieľov rozvoja obce
- Prioritných oblastí rozvoja, opatrení, aktivít
Analýza finančných potrieb a finančnej náročnosti PHSR
Organizácia workshopov s partnermi – zapojenie širokej verejnosti a zástupcov všetkých
dotknutých sektorov
Spracovanie strategickej časti PHSRS
3. Programová časť
Vypracovanie návrhov nasledujúcich častí:
- Návrh opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie Programu,
- Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie Programu,
- Finančné zabezpečenie realizácie Programu na úrovni jednotlivých opatrení a aktivít,
vrátane inštitucionálnej a organizačnej stránky,
- Systém monitorovania, hodnotenia a publicity realizácie Programu so stanovením
merateľných ukazovateľov,
- Časový harmonogram implementácie - realizácie Programu.
Organizácia workshopov s pracovníkmi úradu

C.

Záverečná fáza:
1. Prezentácia finálnej verzie PHSRS pred zástupcami obce a obecným zastupiteľstvom
2. Schválenie PHSRS 2014-2020 obecným zastupiteľstvom
3. Distribúcia PHSRS

Príloha č. 2
Základný časový harmonogram prípravy PHSRS s uvedením míľnikov

Míľnik
Stav IROP a RIUS
Stav PHSR VUC TT
Prípravná fáza:
-

Návrh metodiky prípravy PHSRS

-

Návrh metodiky – partneri +
komunikačný plán k verejnosti
a partnerom
Technicko-organizačné
zabezpečenie prípravy

-

Realizačná fáza:
-

Analytická časť

-

Analytická časť – SWOT

-

Strategická časť

-

Programová časť

Záverečná fáza:
-

Prezentácia PHSRS

-

Schválenie dokumentu

-

Distribúcia dokumentu

apr

máj

jún

júl

aug

sep

Príloha č. 3
Základný časový harmonogram komunikačného plánu

Komunikačný plán – oslovenie
partnerov

apr

máj

jún

júl

aug

sep

apr

máj

jún

júl

aug

sep

Strategickí partneri
VUC TT
Verejnosť
Občiansky sektor
Podnikateľský sektor
Mestský úrad - zamestnanci
Poslanci MsZ
Okolité obce
Noviny
Internet

Workshopy
Prípravná fáza
Počet workshopov
Realizačná fáza
Počet workshopov – analytická
-

časť
Počet workshopov – strategická
časť
Počet workshopov – programová
časť

Záverečná fáza
Počet workshopov
Minimálne požiadavky na počet zrealizovaných workshopov sú nasledujúce:
Prípravná fáza: min. 2 workshopy s partnermi
Realizačná fáza: min. 3 workshopy s partnermi + dotazník
Programová fáza: min. 1 workshop s partnermi

