Príloha č. 1: Zámer spracovania PRO Remeniny
Zámer spracovania PRO Remeniny
Názov dokumentu

-

Program rozvoja obce Remeninyna roky 2015-2022

Forma spracovania

-

s pomocou externých odborníkov - úplné spracovanie „na kľúč“.
Spracovateľom je spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o., sídlo:
Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 45483078.

Riadenie procesu
spracovania

-

dokument bude spracovaný v súlade s platnou legislatívou -

podľa zákona NR SR č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a na
základe platnej Metodiky na spracovanie programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce, verzia 2.0.
-

podklady o obci Remeniny poskytne starosta obce Remeniny.

-

zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou bude
uskutočnená dotazníkovou metódou.

Obdobie spracovania

-

august 2015 –október 2015, harmonogram spracovania (Príloha
č.2).

Financovanie
spracovania

-

financovanie z rozpočtu obce Remeniny v sume 500,00 € s DPH, t.j.
na:

-

náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v
osobohodinách): 120 hodín

-

náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy,
dotazníky.

-

náklady na publicitu – tlač materiálov, úprava elektronických médií.

Príloha č. 2 : Harmonogram spracovania PRO Remeniny

Harmonogram spracovania PRO Remeniny
Rok 2015

Termín

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Pripomienkovanie
Schvaľovanie

I
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V
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Príloha č. 3: Osnova PRO Remeniny
Úvod
Táto časť zahŕňa:


obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),



stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PRO,



stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného
územia.

Časť 1: Analytická časť
Táto časť obsahuje:


kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych
a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane
finančnej a hospodárskej situácie,



ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PRO vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),



analýzu silných a slabých stránok územia,



identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),



analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),



ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PRO vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej
úrovni k 31. 12. príslušného roku),



analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov
z hľadiska príležitostí a ohrození),



analýzu väzieb územia,



SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),



analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,



identifikáciu východísk a možných riešení,



odhad budúceho možného vývoja.

Časť 2: Strategická časť
Táto časť obsahuje:



víziu územia,



formuláciu a návrh stratégie,



výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska,
sociálna, environmentálna).

Časť 3: Programová časť
Táto časť obsahuje:


konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,



súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

Časť 4: Realizačná časť
Táto časť obsahuje:


popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PRO,



popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PRO, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie,



stručný popis komunikačnej stratégie PRO k jednotlivým cieľovým skupinám,



systém monitorovania a hodnotenia,



akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

Časť 5: Finančná časť
Táto časť obsahuje:


indikatívny finančný plán na celú realizáciu PRO,



model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce



hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Záver
Obsahuje informáciu o schválení PRO obecným zastupiteľstvom a zverejnení PRO na web stránke
obce.

