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Seznam použitých informačních zdrojů
(verze odevzdaná na MMR 17.12. 2015)

Seznam metodických materiálů
Níže je uveden seznam metodických materiálů, ze kterých se při tvorbě strategie komunitně vedeného místního
rozvoje čerpalo, nebo které byli v rámci tvorby SCLLD brány v úvahu.
Binek, J., Galvasová, I. Přístupy k posílení spolupráce a synergie ve venkovských mikroregionech, GaREP,
spol. s r. o., Brno 2012.
Common Guidance of the European Commission's Directorates - General Agri, Empl, Mare and Regio on
Community-Led Local Development in European Structural and Investment Funds, 29 April 2013.
(česky viz Společné 2013)
Čepelka, O. Analýza střednědobých hodnocení Strategických plánů Leader (Tima Liberec pro MZe ČR v
rámci průběžného hodnocení PRV 2007-14), říjen 2012.
Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 - Česká republika, 11. srpna 2014, finální verze ke
schválení Evropskou komisí
Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors, Evropská komise (autoři Soto P.,
Ramsden P.), duben 2014 (český překlad: Pokyny ke komunitně vedenému místnímu rozvoji určené místním
aktérům, Evropská komise, verze 2, srpen 2014.)
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015. Usnesení
Vlády ČR č. 446 ze dne 16. června 2014.
Informace ŘO OPZ pro MAS č. 1 – Pravidla výběru MAS k podpoře z IP 2.3 OPZ, Ministerstvo práce a
sociálních věcí České republiky.
Informace ŘO OPZ pro MAS č. 2 – Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 –
2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, Ministerstvo práce a sociálních
věcí České republiky.
Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3 – Doporučení k tvorbě Strategií CLLD, Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky.
Je třeba nasadit MASky. Kurz pro manažery venkovských regionů a MAS (materiály pro účastníky), Tima
Liberec, 2013-14.
Manuál rozvoje venkova. SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova, GaREP, spol. s r.o., Brno 2011.
Manuál tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, verze 10. 11. 2014. (doporučený)
Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných
nástrojů v programovém období 2014-2020 k integrovanému nástroji Komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD) (platné od 1. 9. 2015)
Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství, 24. července
2014.
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, verze 1, červenec 2014. (závazný)
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, verze 2, listopad 2015. (závazný)
METODIKA pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje
venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, Ministerstvo zemědělství, září
2015.
Metodika přípravy veřejných strategií, Ministerstvo financí ČR, verze k 30. 11. 2012.
Metodika tvorby Programu rozvoje obce, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 31. 1. 2014.
Společné pokyny Evropské komise, DG Agri, Empl, Mare a Regio, pro komunitně vedený místní rozvoj v
evropských strukturálních a investičních fondech, duben 2013 (neautoriz. překlad)
The New Rural Paradigm: Policies and Governance. OECD Rural Policy Reviews, Paris 2006
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Seznam zdrojů dat a faktů
Níže je uveden seznam zdrojů dat a faktů, které byly při tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje
využity.
Zpracované dokumenty:
Akční plán územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje
Aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují, září 2014
Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, GAC spol. s r.o., květen 2015
Komunitní plán sociálních služeb na Dobrušsku, květen 2012
Plán oblasti povodí Horního a středního Labe, Povodí Labe státní podnik, prosinec 2009
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, červen 2004
Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2015 – 2017, prosinec 2014
Regionální akční plán Královéhradeckého kraje, duben 2015
Strategický plán Leader ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“, aktualizované znění, červen 2013
Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020, Zdeněk Drašnar, bakalářská práce 2010
Strategický plán rozvoje města Opočna 2013-2020, červen 2013
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020, Centrum investic, rozvoje a inovací, duben 2014
Strategie území správního obvodu ORP Dobruška v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství a dopravy, duben 2015
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Dobruška, prosinec 2014
Územně analytické podklady pro správní území ORP Náchod, prosinec 2012
Územně analytické podklady – rozbor udržitelného rozvoje území – správní území obce s rozšířenou působností
Nové Město nad Metují, prosinec 2012
Výroční zpráva 2013 – Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Výroční zpráva gymnázia za školní rok 2012/2013, Gymnázium Dobruška
Zpráva o depistážní činnosti Aufori, o.p.s., 2015
Datové soubory:
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (Český statistický úřad)
Sčítání lidu, domů a bytů 1991 (Český statistický úřad)
Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (Český statistický úřad)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (Český statistický úřad)
Územně analytické podklady, Český statistický úřad, červen 2014
Evropské programy:
Integrovaný regionální operační program pro období 2014 - 202, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, verze
schválená Evropskou komisí 4.6. 2015
Interreg V-A – Česká republika – Polsko, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, verze k 23.6. 2015
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Operační program Podnikání a inovace pro období 2007-2013, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Ministerstvo průmyslu a
obchodu České republiky, duben 2015
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, verze k 13.3.
2015
Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, verze
schválená Evropskou komisí 6.5. 2015
Operační program Životní prostředí 2007-2013, Ministerstvo životního prostředí
Operační program Životní prostředí 2014-2020, Ministerstvo životního prostředí, verze 9
Program rozvoje venkova na období 2014-2020, Ministerstvo zemědělství, verze odeslaná Evropskou komisí
25.3. 2015
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Regionální operační program NUTS II Severovýchod, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Instituce a organizace:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
AQUA SERVIS, a.s.
Asociace regionálních značek
Český hydrometeorologický ústav
Český statistický úřad
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Hasičský záchranný sbor ČR
Královéhradecký kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zemědělství
Národní památkový ústav
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sdružení místních samospráv České republiky
Rozbor udržitelného rozvoje území – Královéhradecký kraj, EKOTOXA s.r.o.
Technické služby města Opočna s.r.o.
Úřad práce ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Vodovody a Kanalizace Náchod a.s.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Internetové zdroje:
ARRIVA východní Čechy (http://www.arriva-vychodnicechy.cz/)
Databáze pohřebišť (www.pohrebiste.cz)
Firmy.cz (www.firmy.cz)
Katalog naučných stezek Královéhradeckého kraje (http://www.kr-kralovehradecky.cz/pl/krajsky-urad/cestovniruch/dokumenty-koncepce/naucne-stezky-53611/)
Lyžařské středisko Deštné v Orlických horách (www.lyzovani-destne.cz)
MAPAKRIMINALITY.CZ (http://www.mapakriminality.cz/)
Národní databáze brownfieldů (www.brownfieldy.cz)
Národní knihovny ČR
Okno do kraje (http://hexxa.websystem.cz/)
Otevřená encyklopedie WikipediE (https://cs.wikipedia.org/)
Registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/)
Rejstřík škol a školských zařízení (http://rejskol.msmt.cz/)
Seznam a mapa solárních elektráren v ČR (www.elektrarny.pro)
Systém evidence kontaminovaných míst (www.sekm.cz)
Jednotný portál územního plánování Královéhradeckého kraje (http://up.kr-kralovehradecky.cz/)
Regionální informační servis (www.risy.cz)
ÚFIS – Monitoring hospodaření obcí (http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl)
Ostatní:
internetové stránky obcí,
vlastní zjišťování,
mapování absorbční kapacity území,
dotazníkové šetření,
závěry z komunitních setkání.
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