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A1.1.6 Provázanost městské a krajské 

správy a občanských iniciativ 

Opatření

Typické aktivity • Propojení veškerých existujících databází Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarské-

ho kraje 

• Vytvoření trvalé platformy pro efektivní komunikaci Statutárního města a Karlovarského 

kraje a posílení aglomerační spolupráce ( jak na politické, tak na výkonné úrovni)

• Aktivní vytváření společných pracovních skupin (např. pracovní skupiny v rámci diskusního 

fóra místní Agendy 21 – zástupci 3 sektorů – neziskový, komerční a veřejný sektor), work-

shopy pro veřejnost pořádané KAM KV a propojování dalších pracovních skupin při magis-

trátu a krajském úřadu

• Navázání a prohlubování spolupráce různých aktérů s dopadem na život města

• Využití stávající infrastruktury i ze soukromé sféry (bankovní identita) pro zefektivnění spo-

lupráce samospráv a občanských iniciativ

• Využití nástrojů CAF – Common Assessment Framework (společného hodnotícího rámce), 

benchmarkingu (proces zlepšování výkonnosti soustavným sledováním, poznáváním a při-

způsobováním nejlepších praktik a procesů) apod. pro zlepšení a zefektivnění spolupráce

 + usnadnění realizace rozvojových aktivit

 + vzájemná součinnost a synergie

 + přenos zkušeností a příkladů dobré praxe mezi spolupracujícími subjekty

 + úspora nákladů, času a personálních kapacit při dobře nastavené koordinaci 

 + respektování města při realizaci krajských aktivit

 + zvýšení důvěryhodnosti samosprávy směrem k občanům, firmám apod.

 – závislost na konkrétním personálním obsazení, potřeba personální stability

 – vyšší náklady na koordinační aktivity

 – schematizace a formalizace spolupráce generující více administrativní zátěže než skuteč-

ných přínosů

 – kompromisní řešení pro obě strany vs. přirozená tendence upřednostňování vlastních cílů 

(města, kraje, iniciativ) před společnými cíli

• Koordinace strategií a (nejen strategických) dokumentů všech aktérů 

• Ochota naslouchat a spolupracovat

• Průběžná komunikace, sdílení vlastních strategických záměrů, ochota vést diskuse 

o širším dopadu zamýšlených aktivit

• Nastavení pravidel při sdílení odpovědnosti

• Jasné zadání od politiků 

• Reflektování hlasu veřejnosti

• Zachování principu strategie jako zastřešujícího závazného dokumentu

• Interaktivní přístup a spolupráce města s externími experty a spolupracovníky 

Očekávané přínosy

Nutné podmínky

Možné překážky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Karlovarský kraj 

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 – odbor informatiky

 – odbor interního auditu a kontroly

 – odbor regionálního rozvoje

 – odbor řízení projektů

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor kancelář tajemníka 

 – odbor právní

 – odbor informačních technologií

 – odbor vnitřního auditu a kontroly

 – odbor strategií a dotací

 – odbor rozvoje a investic

Občanské iniciativy a neziskové

organizace

Firmy a podniky
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• Obyvatelé města a kraje

• Okolní obce ve správním obvodu 

ORP Karlovy Vary

• Pracovníci veřejné správy

Cílové skupiny

A1.1.6 Provázanost městské a krajské 

správy a občanských iniciativ 
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.2 Hospodaření města 

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

A2.2 Lázeňství

A2.3 Nové výzvy

A2.4 Cestovní ruch  

B1.1 Urbanismus a architektura

B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina

B2.1 Veřejná doprava

B2.2 Doprava a veřejný prostor

B2.3 Dopravní vazby

C1.1 Umění a kultura

C1.2 Sport

C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity

C2.1 Sociální záchranná síť

C2.2 Sounáležitost

C3.1 Škola a komunita

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027

Metodické dokumenty místní Agendy 21

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014–2020

Digitální Česko: Informační koncepce České republiky

Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

CAF (Common Assessment Framework) inspirovaný Modelem excelence EFQM (EFQM – European Foundation for Quality Management 

– Evropská nadace pro řízení kvality)

Evropa připravená na digitální věk 2020–2024
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

A1.1.6 Provázanost městské a krajské 

správy a občanských iniciativ 

Naplnění hodnot


