Strategický plán rozvoje města Přeštice – II. fáze
Počátkem letošního února postoupily práce na
„ Strategického plánu rozvoje města Přeštice“ do další fáze.

zpracování

Tento ucelený koncepční dokument, o jehož zpracování byli obyvatelé
Přeštic pravidelně informováni a aktivně se zúčastnili místního šetření,
bude základním rozvojovým plánem města Přeštice. Je zpracováván
v době, kdy je dokončován důležitý strategický dokument České
republiky - Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013
Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 respektuje klíčové evropské
(návrh Strategických obecných zásad Společenství) i domácí
(Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie
regionálního rozvoje a další platné resortní a regionální strategie)
strategické dokumenty. Zajišťuje návaznost evropských a národních
strategických dokumentů. Je pro ČR nesmírně důležitý z pohledu
otevření možností čerpání finančních prostředků z fondů EU.
V těchto souvislostech je pořizován Strategický plán rozvoje města
Přeštice. Jeho hlavním smyslem je zabezpečit celkový rozvoj města a to
včetně zvýšení možností čerpání různých finančních pomocí, grantů a
podobných finančních intervencí jak pro město samé, tak pro ostatní
subjekty, které na území města působí, tedy např. pro nestátní
neziskové organizace, podnikatelské subjekty atd. Teprve uskutečněním
konkrétních akcí, aktivit, projektů jsou skutečně naplňovány cíle všech
rozvojových plánů a strategií, tedy i tohoto rozvojového plánu města
Přeštice. Je velmi důležité, že jeho zpracování probíhá ve spolupráci a
za tvůrčího přispění vedení města, představitelů městského úřadu,
zástupců podnikatelské sféry, nestátních neziskových organizací
mikroregionu Přešticko a občanů města.
Konkrétním způsobem tvůrčího zapojení osobností z různých oblastí
života města je práce v týmech pracovních skupin, které byly ve
spolupráci s přípravným výborem pro zpracování plánu navrženy. Do
každé z pěti prioritních oblastí rozvoje města, tedy: regenerace životního
prostoru, infrastruktura, ochrana a tvorba životního prostředí, lidské
zdroje, podnikání a partnerství, přijali pozvání místní aktéři, a to v rámci
zpracování strategické a akční části rozvojového plánu.

První jednání všech pracovních skupin proběhla ve dnech 7. -9.2., druhá
jednání byla realizována od 28. 2. do 2.3.2006. Hlavním tématem
jednání byla diskuse nad silnými a slabými stránkami města, příležitostmi
a ohroženími v celkových souvislostech České republiky. Výstupem je
tzv. SWOT analýza, návrh prioritních rozvojových oblastí a také
první návrhy konkrétních projektových námětů.
S těmito materiály se budete mít možnost seznámit v termínu od
20.3. do 6.4. ve vstupním vestibulu radnice a také na webových
stránkách města Přeštice.
Současně se můžete aktivně zapojit do přípravy zásobníku projektů
( sběrný box bude umístěnve vstupních prostorech radnice i finančního
úřadu, své nápady můžete posílat také přes internet na speciální
mailovou adresu : prestice@financecb.cz.).
Vaše podněty využijí pracovní skupiny na dalších jednáních popř. budou
zapracovány do Akčního plánu ( projektová část Strategického plánu
rozvoje města Přeštice).
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