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AKTUALITY - URBACTu 

Nástroj pro participativní tvorbu politik 
 

Výstupu projektu OPENCities 

 



Místní podp ůrné skupiny 
URBACT – nástroj pro 
participativní tvorbu politik 
 
Místní podp ůrné skupiny URBACT 
(ULSG) jsou v tomto programu jednou z 
nejdůležit ějších inovací, jež umož ňuje 
provád ět participativní tvorbu politik na 
místní úrovni. Všichni partne ři 
programu URBACT musí vytvo řit Místní 
podp ůrnou skupinu složenou ze 
zástupc ů místních zainteresovaných 
subjekt ů, jichž se problematika daného 
projektu nejvíce týká. 

 

Hlavním posláním místních podpůrných 
skupin URBACT je umožnit, aby v 
postupech a politikách na místní úrovni 
byly co nejvíce zúročeny nabyté 
zkušenosti a poznatky, které získali v 
rámci daného projektu výměnou na 
mezistátní úrovni. Proto tyto skupiny hrají 
velmi důležitou úlohu při přípravě Místních 
akčních plánů (LAP), jež se každý partner 
programu URBACT zavázal vytvořit na 
městské úrovni. 
 
Po skončení projektu se členové Místní 
podpůrné skupiny mohou stát 
dlouhodobým přínosem, mohou se podílet 
na provádění Místního akčního plánu, 
seznamovat s nejdůležitějšími myšlenkami 
širšího okruhu lidí, zapojit se do dalších 
podobných projektů. Místní podpůrné 
skupiny URBACT tvoří komunitu, jež po 
celé Evropě čítá téměř 4 000 lidí. Jejich 
členy jsou volení členové městské 
samosprávy, zástupci různých odborů 
místní správy, zástupci obyvatel dané 
obce, nevládních organizací, různých 
sdružení atd. Složení těchto skupin závisí 
na tematické oblasti, na typu projektu a na 
tom, o jakého partnera se jedná. 
 

Skupiny složené z klí čových 
zainteresovaných subjekt ů – kdo by 
měl být jejich členem? 
 
Kdo má být členem místní podpůrné 
skupiny, není předepsáno. Měli by však do 
ní patřit zástupci klíčových 
zainteresovaných subjektů, kterých se 
problém či politická tematika, jež chcete 
řešit, týká. Zainteresované subjekty jsou 
osoby, které jsou tím či oním způsobem 
zainteresovány na Místním akčním plánu. 
Mohou být jeho zamýšlenými adresáty, 
mezičlánky, mohou to být subjekty 
zapojené do rozhodovacího procesu nebo 
subjekty z něj vyloučené atd. 
V rámci programu URBACT byla 
vypracována metodická pomůcka - 
analýza zainteresovaných subjektů, jež 
vznikla s cílem usnadnit výběr a stanovení 
klíčových zainteresovaných subjektů. 
Naleznete v ní stručná doporučení a 
návrhy, jak nejlépe sestavit skupinu 
klíčových zainteresovaných subjektů. 
 
Jak se vytvá ří místní ak ční plán 
 
Při přípravě Místního akčního plánu se 
nabízí možnost vypracovat takové návrhy 
řešení místních problémů, s nimiž budou 
souhlasit všechny zainteresované 
subjekty, a díky tomu možná budou 
realizace a financování těchto řešení 
méně náročné. 
 
Z pohledu partner ů je účelem místních 
akčních plán ů: 

− předložit konkrétní řešení problémů 
a úkolů, které partneři identifikují 

− zlepšit místní politiky 
− navázat užší kontakty mezi 

městem a řídicími orgány 
− stavět na opatřeních, u nichž 

existují reálné možnosti 
financování (z prostředků EU nebo 
jiných subjektů) 

− být nástrojem dalších změn. 
 

• Podrobné vysvětlení hlavních kroků 
přípravy místního akčního plánu 
naleznete zde. 

 



 
PODROBNĚ  
 
Výsledky projektu OPENCities – 
jak se v evropských městech 
přizpůsobit různorodosti? 
 
V Evropské unii jsou patrné změny v 
migračních tocích lidí: zatímco některé 
země začínají těžit nebo nadále těží z 
přílivu osob, z nových členských států lidé 
stále hromadně odcházejí. Jelikož bylo 
zjištěno, že města, jež jsou otevřena 
přistěhovalcům, jsou 
konkurenceschopnější, snažila se města 
zapojená do projektu URBACT 
OPENCities definovat kritéria, podle nichž 
se určuje „otevřenost“ města a jeho 
mezinárodní přitažlivost, a vyvinout 
strategie, jež umožní nejen dosáhnout 
tohoto cíle, ale také přesvědčí více a více 
mobilních migrujících skupin obyvatel, aby 
se usadily na jejich území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospodářská krize, která v roce 2009 
zasáhla Evropu, změnila některé migrační 
toky. Silné pokušení uzavřít se do sebe, 
jež se následně projevilo ve většině zemí, 
bylo pro partnerská města účastnící se 
projektu URBACT OPENCities impulsem, 
aby se důkladně věnovala úkolu posílit 
způsobilost k přijetí strategie „otevřenosti“. 
Bylo nutné přesvědčit politiky a veřejné 
mínění, že tento přístup založený na 
„otevřenosti“ k různorodé pracovní síle 
představuje dlouhodobou strategii, jejíž 
zachování v čase krize je dalším faktorem 

přispívajícím ke stabilitě a rychlému 
hospodářskému oživení. 
 
Výsledky projektu 
 
ZAOSTŘENO NA BILBAO (Špan ělsko) 
 

Bilbao 
(354.180 
obyvatel) je 
správním 
střediskem 
španělské 
provincie 
Biskajsko a 

nachází se v centru milionové metropolitní 
oblasti. Ačkoli motorem místního 
hospodářství je nadále průmysl (ocelářství, 
energetika, obráběcí stroje, letectví), 
město dokázalo zmodernizovat svou tvář 
prostřednictvím kultury, turistiky a 
infrastruktury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místní výzvy 
V posledních letech se Bilbao zaměřilo na 
svoji proměnu a modernizaci, a to 
především prostřednictvím výrazných 
architektonických projektů, jako je 
například Guggenheimovo muzeum, jež 
bylo otevřeno v roce 1997 a městu přináší 
mezinárodní věhlas. Tato obnova s sebou 
přinesla nový jev, totiž mezinárodní 
přistěhovalectví, zejména z neevropských 
zemí, jež proměnilo demografickou 
strukturu měst. 
 



Od roku 2006 začalo město vypracovávat 
program opatření, jejichž cílem bylo vyjít 
vstříc potřebám obyvatel z řad 
přistěhovalců a reagovat na problémy, 
které se jim staví do cesty. Zahrnoval 
mimo jiné opatření, která by bylo možno 
zařadit mezi „osvědčené postupy“, 
například vytvoření vícejazyčného 
internetového informačního centra nebo 
konání festivalu Gentes del Mondo (Lidé z 
celého světa), jenž podporuje kulturní 
rozmanitost. 
 
Ve snaze prodiskutovat svou strategii 
„otevřenosti“ s dalšími evropskými městy a 
posílit ji se město Bilbao zapojilo do 
projektu URBACT OPENCities, v jehož 
rámci si stanovilo řadu cílů: vyvinout 
systém ukazatelů vypovídajících o míře 
integrace cizinců, vytvořit akční plán na 
podporu integrace a soužití se zvláštním 
důrazem na problémy Iberoameričanek 
bez rodin a navrhnout nástroj usnadňující 
jim zapojení do života společnosti a dialog. 
 
Výsledky místní podp ůrné skupiny 
URBACT 
 
Místní akční plán, na jehož vzniku se 
podíleli zástupci přistěhovalců 
Zásady „otevřenosti“, kterou projekt 
OPENCities podporuje, uplatnilo město v 
průběhu práce na svém Místním akčním 
plánu. První projekt ještě ve fázi návrhu 
zhodnotila skupina zastupující obyvatele 
Bilbaa z řad přistěhovalců. Cílem sedmi 
opatření v Místním akčním plánu také bylo 
přistěhovalce více zapojit do života města 
a poskytnout jim nástroje k zastupování 
jejich zájmů. Město se následně zavázalo 
poskytovat finanční podporu na vytváření 
sdružení přistěhovalců a na usnadnění 
jejich začleňování do profesních sdružení 
a do života dané čtvrti. Město a sdružení 
také společně vypracují některé projekty. 
Místní akční plán přijala radnice a v letech 
2011–2013 se bude realizovat. 
 

Pro více informací: 
 

• Místní akční plán města Bilbaa – 
.pdf 

 
ZAOSTŘENO NA BELFAST  
 

Belfast 
(267.000 
obyvatel) je 
hlavním 
městem 
Severního 
Irska a je 
součástí 
metropolitní 

oblasti, v níž žije 647 000 obyvatel. Díky 
dynamickému odvětví služeb patří ve 
Spojeném království v současnosti mezi 
regiony s nejvyšším hospodářským 
růstem. Belfast je motorem místní 
ekonomiky a zajišťuje třetinu všech 
pracovních míst v Severním Irsku. 
 
Místní výzvy 
Následkem úspěšného mírového procesu 
a hospodářského rozkvětu se Belfast v 
roce 2007 ocitnul ve zcela nové situaci: 
poprvé v historii města do něj přicházeli 
zahraniční přistěhovalci. Bez jakýchkoli 
předchozích zkušeností v této oblasti, se 
město pustilo do realizace několika 
iniciativ, například statistických výzkumů 
zaměřených na zjištění původu a potřeb 
obyvatel z řad přistěhovalců, a roku 2008 
založilo Fórum přistěhovalců, v němž 
společně působí všechny místní subjekty, 
jež se věnují práci v této oblasti. V projektu 
URBACT OPENCities Belfast spatřoval 
možnost zdokonalit stávající projekty a v 
rámci participativního a integrovaného 
přístupu začít realizovat nové záměry. 
 



Výsledky místní podp ůrné skupiny 
URBACT 
 
Příprava Místního ak čního plánu 
pomohla spojit místní zainteresované 
subjekty a podnítit mezi nimi diskusi. 
V současnosti je již Místní akční plán 
města Belfastu schválen a probíhá jeho 
realizace, jež dává prostor dialogu, 
společnému úsilí a rolím jednotlivých 
veřejných služeb a dalších 
zainteresovaných subjektů. „Dnes má 
naše činnost potřebnou legitimitu, je 
mnohem efektivnější a spolupráce mezi 
členy místní podpůrné skupiny a městem 
umožnila mnohem lépe chápat úkoly 
všech zúčastněných stran“, uvedl Kim 
Lavery, vedoucí projektu OPENCities za 
město Belfast. 
 
Vytvo ření strategického partnerství na 
úrovni Severního Irska, zam ěřeného na 
přist ěhovalce  
Fórum přistěhovalců, jež založilo město 
Belfast a v rámci sítě OPENCities bylo 
prohlášeno za „osvědčený postup“, 
sloužilo jako základ pro vytvoření 
strategického partnerství na úrovni 
Severního Irska, jehož cílem bude 
vypracovat nové politiky na podporu 
přistěhovalců, které doplní místní a 
regionální projekty. Jedním z prvních 
konkrétních projektů, jenž se inspiroval 
iniciativou realizovanou ve španělském 
městě Bilbau, jsou internetové stránky, jež 
budou fungovat jako souhrnný zdroj 
informací pro přistěhovalce. 
 
Školení m ěstských pracovník ů a 
volených členů městské samosprávy, 
zaměřené na lepší pochopení situace a 
problém ů přist ěhovalc ů. 
Město připravilo půldenní školení pro 
městské činitele, volené členy městské 
samosprávy a pracovníky veřejných 
služeb, kteří jsou v kontaktu s 
přistěhovalci, s cílem zlepšit informovanost 
veřejnosti. Záměrem bylo využít zjištěné 

údaje a poskytnout účastníkům školení 
praktické informace o problémech 
přistěhovalců v Severním Irsku a o jejich 
právech a bojovat proti předsudkům. 
 
Pro více informací: 
 

• Místní akční plán města Belfastu – 
.pdf 



NOVINKY 
 
Veškeré informace o Místních 
podp ůrných skupinách jsou k dispozici 
na stránkách www.urbact.eu   
 
Veškeré informace o Místních podpůrných 
skupinách jsou k dispozici na stránkách 
www.urbact.eu  
 
Internetové stránky OP URBACT II 
zaměřené na Místní podpůrné skupiny: Od 
července 2011 naleznete na internetových 
stránkách URBACTu sekci věnovanou 
Místním podpůrným skupinám OP 
URBACT II. V této sekci jsou k dispozici 
veškeré potřebné informace a pokyny pro 
vytvoření a řízení Místní podpůrné 
skupiny. Naleznete zde také zprávy o 
jejich práci a činnosti. 
 
Pro více informací: 
 

• Informace o Místních podpůrných 
skupinách (LSG) – internetové 
stránky programu URBACT.  

 

Letní univerzita URBACT 

 
V rámci programu URBACT bude poprvé 
uspořádána letní univerzita, určená 
členům místních podpůrných skupin všech 
projektů URBACT. Tato akce se bude 
konat od pondělí 29. srpna do středy 31. 
srpna 2011 na Jagellonské univerzitě v 
Krakově. 
 
Na letní univerzitě účastníci projdou 
vysoce kvalitní výukou a zlepší své 
schopnosti participativní tvorby politiky. 
 
Pro více informací: 
 

• Informace o univerzitě OP 
URBACT II – internetové stránky 
programu URBACT.  

 


