
ONLINE NÁSTROJE NSZM ČR

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

vč. hodnocení udržitelného rozvoje 

– přehledně pro úřad, zastupitele i veřejnost



On-line nástroje NSZM ČR 
Místní projekty – přehledně 



On-line nástroje NSZM ČR 
Zásobník projektů – karta projektu



On-line nástroje NSZM ČR 
Zásobník projektů - hodnocení UR



On-line nástroje NSZM ČR 
Zásobník projektů - hodnocení UR



Projektový online Zásobník projektů Vám napomůže zejména pro...

... zpřehlednění a zjednodušení práce s projektovými náměty (jedno místo, průběžná editovatelnost, 
zaheslované vstupy pro zvolené editory, uživatelsky přátelské databázové prostředí, možnosti tisku sestav 
či exportu dat a mnohé další);

... rámcové prioritizaci projektových záměrů Vašeho města/obce pro kvalifikovanou diskusi 
v příslušných orgánech samosprávy (např. finanční zatížení, odpovědnosti, vazba na strategický plán, 
stadium realizace ad.);

… generování Akčního plánu strategie pro konkrétní rok (váže na přiřazení projektových záměrů 
k danému roku) i generování požadavků na rozpočet a případné dotační zdroje v daném roce;

... přehledné a vlastními silami proveditelné posouzení dopadů projektů dle vybraných aspektů udržitelného 
rozvoje včetně vizualizace (řešení je navrženo tak, aby se obce mohly spolehnout a vlastní odborné kapacity; 
je kladen důraz na pragmatický rozměr hodnocení, které by nemělo odradit svou přílišnou časovou 
či personální náročností);

... nalezení a provedení vazeb projektových záměrů a cílů Vašich strategických dokumentů
(snadno proveditelné databázové klíčování);

... kvalifikované tvorbě Akčního plánu strategie města/obce;

... možnost zveřejnění projektových záměrů pro občany na webu.



NSZM nabízí: 
Vyzkoušejte si Zásobník - zaškolíme Vaše pracovníky pro práci s nástrojem

K Zásobníku projektů včetně jeho součásti „hodnocení projektových záměrů 
z hlediska vybraných aspektů UR“ poskytuje Národní síť Zdravých měst ČR 
průběžnou metodickou, technickou a realizační podporu.

Konzultace, zaškolení i výpomoc jsou součástí celkového metodického vedení 
zainteresovaných územních samosprávných celků v tématu strategického 
plánování / řízení a navazujícího systému řízení projektů.

K online nástroji Zásobník projektů Vám poskytujeme ...

... konzultace, metodickou i realizační pomoc

... technické prostředí včetně individuálního zaškolení pro práci se systémem

... tematický webinář NSZM

... průběžná informovanost a zpětná vazba na Školách Zdravých měst.


