Informační systémy
pro strategické řízení

www.DataPlan.info
n.info
www.Databaze-Strategie.cz

DataPlán Národní sítě Zdravých měst (NSZM) a celostátní Databáze strategií mají Zdravým obcím, městům,
regionům i institucím pomoci přehledně a efektivně řídit procesy v rámci veřejné správy a tím celkově zefektivnit
a zkvalitnit systém řízení a plánování na úrovni municipalit.
Síť Zdravých měst, obcí a regionů je mezinárodně certifikovanou asociací, zastřešuje municipality, které realizují celoevropské programy „Projekt Zdravé město“ a „místní Agenda 21“. Tyto municipality systematicky podporují kvalitu veřejné správy
s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví. Asociace se proto dlouhodobě zaměřuje na oblast strategického řízení.
Informační systém DataPlán NSZM je nástrojem pro zlepšení řídicích procesů ve městech, obcích a regionech. Celostátní Databáze strategií jim slouží jako databázové prostředí, ve kterém lze přehledně pracovat s veškerou strategickou dokumentací
jednotlivých měst, obcí a regionů, a současně propojit místní strategie s krajskými a národními dokumenty.
Z technického hlediska jsou DataPlán i Databáze strategií velmi přehledné, intuitivní a příjemné webové prostředí. Uvnitř se však
jedná o poměrně složitý systém databází, které propojují různé druhy strategických dokumentů, aktuálně probíhajících aktivit
i projektových záměrů.

DataPlán – Národní sítě Zdravých měst:
je moderní informační nástroj k efektivnímu řízení municipalit
provazuje strategické plány, koncepce, národní a mezinárodní
dokumenty
umožňuje porovnání plánů, poukazuje na vzájemné souvislosti
efektivně prezentuje příklady dobré praxe
aktivity, záměry a plány přehledně provazuje s rozpočty
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DataPlán NSZM sleduje KONCEPČNÍ a STRATEGICKÉ dokumenty na úrovni municipalit, zejména samotný strategický plán rozvoje
a další rozvojové programy (například programy rozvoje kraje), ale i komunitní plány, mapující názor veřejnosti (například komunitní
Plán zdraví a kvality života či komunitní plány sociálních služeb).
Díky speciálním funkcím má municipalita přehledné POROVNÁNÍ vlastní strategické dokumentace, srovnání s jinými městy a kraji. Je
možné jednoduše zjistit SOUVISLOST místních záměrů s prioritami kraje, operačními programy i s národními a mezinárodními
dokumenty (např. Strategie udržitelného rozvoje ČR a EU, Agenda 21 aj.). Mimo tyto komplexní záležitosti umožňuje DataPlán NSZM
pracovat i s dílčími koncepcemi a expertními hodnoceními.
Za pomoci DataPlánu NSZM lze okamžitě získat přehled o tom, jaká je vazba strategických priorit na ROZPOČET. Tento databázový
nástroj může využívat každá municipalita – od malé obce až po kraj – k tomu, aby byla ve svém území schopna sladit priority a cíle v jednotlivých oblastech rozvoje a zároveň mohla přehledně sledovat, jaké finanční prostředky a s jakým efektem jsou do těchto priorit rozděleny.
DataPlán NSZM slouží jako ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ, lze jej efektivně využívat např. při mapování absorpční projektové kapacity měst,
mikroregionů a krajů a lze jej rovněž využít pro sledování realizace jednotlivých projektů. Speciální funkcí je porovnávání projektových
záměrů s možnostmi financování (zejména ve spolupráci s kraji a resorty).
DataPlán NSZM je technicky připraven na sledování a porovnávání konkrétních INDIKÁTORŮ a měřítek, je využíván pro BENCHMARKING
a je nezbytným pomocníkem při zavádění metody BALANCED SCORECARD.
Databáze strategií je oficiální a přehlednou NÁRODNÍ KNIHOVNOU strategických dokumentů v ČR, kterou garantuje Ministerstvo pro
místní rozvoj.
Díky propojení DataPlánu NSZM a celostátní Databáze strategií jsou strategické dokumenty propojeny od MÍSTNÍ, PŘES KRAJSKOU
AŽ PO NÁRODNÍ ÚROVEŇ ČR.
Databáze strategií je využívána pro ZDROJE EU pro období 2014+
DataPlán NSZM dává přehled o nejlepších aktivitách, které probíhají v obcích, městech a regionech. Databáze DobráPraxe obsahuje
inovativní a inspirativní projekty či aktivity. Umožňuje sdílet dobrá řešení nejrůznějších problémů, se kterými se municipality setkávají
ve své každodenní praxi.
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Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Strateg-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Tištěno na recyklovaném papíru.

