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Stručný popis projektu
Navrhovaný projekt bude navazovat na podporu, která již byla České republice poskytnuta na poli udržitelného rozvoje na národní úrovni. Hlavním záměrem projektu je poskytnout vybraným krajům České republiky podporu při zavádění programu Místní agenda 21 včetně návrhu strategií, které budou použity pro pilotní projekty. Současná příprava strategie udržitelného rozvoje na národní úrovni ukazuje, že je nutné posílit také kapacity na místní regionální krajské úrovni, aby bylo možné zavést principy udržitelného rozvoje do plánování rozvoje na místní úrovni. Projekt bude také podporovat povědomí veřejnosti o koncepci udržitelného rozvoje, která je v České republice stále ještě velmi často chápána jako příliš neurčitá nebo abstraktní, a jenž potenciálně bude mít hmatatelné a konkrétní výsledky.

PODPORA PŘI PŘÍPRAVĚ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VE VYBRANÝCH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Oddíl I. POPIS

Část 1. ANALÝZA SITUACE

1. VÝCHODISKA

1.1. PRÁVNÍ RÁMEC

1.1.1 Problematika udržitelného rozvoje na mezinárodní úrovni

Na mezinárodní úrovni byl udržitelný rozvoj kodifikován hlavně dvěma velkými mezinárodními konferencemi - konferencí Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji konané v roce 1992 v Rio de Janeiru a Světovým summitem o udržitelném rozvoji, který se konal v Johanesburgu v roce 2002. Vláda České a slovenské republiky (v případě první konference) a Vláda České republiky (v případě druhé konference) se zavázaly realizovat závěrečné dokumenty, konkrétně:
 
1) Konference Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji (UNCED)
Agenda 21. Nejdůležitější dokument - akční program - přijatý na konferenci v Riu. Jeho platnost byla potvrzena johanesburgskou konferencí konanou v roce 2002 Dokument obsahuje celkem 40 kapitol, které pokrývají jednotlivé aspekty udržitelného rozvoje a jeho zavádění. Dokument také hodnotí roli různých sociálních skupin v souvislosti se zaváděním udržitelného rozvoje a definuje nezbytná opatření, která by v globálním měřítku měla vést k udržitelnému rozvoji. Agenda 21 zahrnuje celkem asi 2500 návrhů na konkrétní činnosti sloužící k zavedení udržitelného rozvoje. Následující kapitoly Agendy 21 jsou významné z hlediska navrhovaných strategií udržitelného rozvoje pro kraje:

	6. Ochrana a podpora lidského zdraví; 7. Podpora udržitelného rozvoje v lidských sídlištích; 8. Integrace životního prostředí a rozvoje do rozhodovacího procesu; 9. Ochrana atmosféry; 13. Péče o křehké ekosystémy: udržitelný rozvoj hor; 19. Šetrný způsob zacházení s toxickými chemikáliemi s ohledem na životní prostředí; 20. Šetrný způsob zacházení s nebezpečnými odpady s ohledem na životní prostředí; 21. Šetrný způsob zacházení s pevnými odpady a problematika související s kapalnými odpady; 28. Iniciativy místní správy k podpoře Agendy 21; 36. Podpora vzdělávání, povědomí veřejnosti a školení odborníků.


2) Světový summit k udržitelnému rozvoji (WSSD)
Plán realizace. Nejdůležitější dokument přijatý na summitu WSSD. Na celkem jedenácti stranách zpracovává ve formě plánu realizace principy udržitelného rozvoje přijaté na UNCED. Ve srovnání s Agendou 21 je více kladen větší důraz na sociální a ekonomické pilíře udržitelného rozvoje. Významně se také zabývá těmi aspekty udržitelného rozvoje, které nebyly vyřešeny v době konání UNCED, jako jsou globalizace a liberalizace obchodu. Navíc obsahuje oddíl, který vyzývá jednotlivé vlády a kraje k zavedení udržitelného rozvoje na místní a krajské úrovni. 

Plné znění těchto oddílů je následující:
6 (c) Vyvinutí národních programů pro udržitelný rozvoj a místní a komunitní rozvoj, kde je to možné, v rámci strategií na snížení chudoby jednotlivých států za účelem podpory zlepšení postavení lidí žijících v chudobě a jejich organizací.
	18. Přesvědčování příslušných úřadů na všech stupních, aby při rozhodování vzali v úvahu hlediska udržitelného rozvoje, včetně národního a místního plánování rozvoje, investic do infrastruktury, rozvoje podnikání a veřejných zakázek.
147. Další podpora ustavování nebo posílení rad pro udržitelný rozvoj a/nebo koordinačních struktur na národní úrovni, včetně místních úrovní, s cílem klást důraz na nástroje udržitelného rozvoje.
	149. Posílení role a postavení místních úřadů a investorů při realizaci Agendy 21

Johanesburgská deklarace k udržitelném rozvoji. Jedná se o politickou deklaraci zúčastněných států k udržitelnému rozvoji.

 Další příslušné mezinárodní závazky a dokumenty:
	Strategie udržitelného rozvoje pro Evropskou unii (Gothenburg, rok 2001);

Program OECD v oblasti udržitelného rozvoje (Paříž, rok 2001);
Realizace požadavků na integrovanou ochranu životního prostředí v souladu se 6. Akčním programem pro životní prostředí Evropské unie;
Zlepšení přímé účasti veřejnosti v procesu rozhodování na krajské a místní úrovni (Aarhusská Konvence z roku 1998).

1.1.2 Problematika udržitelného rozvoje na národní úrovni

Na mezinárodním fóru se Česká a slovenská republika a následně Česká republika zavázala k realizaci závěrů výše uvedených summitů a konferencí na národní úrovni. Konkrétně v posledních čtyřech až pěti letech se udržitelný rozvoj stal důležitou součástí mnoha vládních materiálů a strategií. Byl jedním z principů specifikovaných programovém prohlášení vlády z roku 1998:

- V oblasti ochrany životního prostředí bude vláda realizovat princip udržitelného rozvoje, přičemž bude současně respektovat ekonomické, sociální a mezinárodní souvislosti. Na základě principů stanovených Evropskou unií - principu integrity ochrany životního prostředí a ekonomických aktivit - vláda zahrne aspekty ochrany životního prostředí do připravovaných ekonomických koncepcí. Tento princip byl dále posílen v programovém prohlášení vlády z roku 2002. „Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí“ je jednou z hlavních priorit vlády, spolu například s „posílením účasti investorů v rozhodovacím procesu“. Udržitelný rozvoj je hlavním principem uvedeným ve Státní politice pro životní prostředí schválené Vládou v roce 2001.

V souvislosti se závěry summitu konaného v Johanesburgu přijala Vláda České republiky dne 16. prosince 2002 Rezoluci č. 1286 „O průběhu a výsledcích Světového summitu k udržitelnému rozvoji“. V této rezoluci vláda vzala na vědomí „informaci o průběhu a výsledcích Světového summitu k udržitelnému rozvoji“ a „doporučila, aby ministerstva a ředitelé dalších ústředních orgánů státní správy v rámci svých pravomocí realizovala závěry summitu uvedené v bodě I této rezoluce a obsažené v jeho hlavním dokumentu, Plánu realizace“. Dále, nařídila Ministerstvu životního prostředí připravit a, ve spolupráci s ostatními ministerstvy, předložit procedurální návrh na institucionální opatření k problematice udržitelného rozvoje na národní úrovni. Ministerstvo životního prostředí předložilo tento návrh vládě ke schválení na zasedání vlády konaném dne 23. dubna 2003.

1.1.3 Problematika udržitelného rozvoje na krajské úrovni

Kraje dlouhodobě požadují uplatňování principů udržitelného rozvoje v rámci svých kompetencí. V souladu s výše uvedenými doporučeními a závazky je cílem Krajských úřadů zapracovat principy udržitelného rozvoje do svých strategických materiálů, včetně Strategie regionálního rozvoje.

Od roku 2001 Ústecký kraj realizuje a podporuje projekty na základě strategického plánování s přímou účastí veřejnosti. To má za následek praktickou aplikaci místních programů Agendy 21 v obcích a městech Ústeckého kraje. Rada Ústeckého kraje v rezoluci ze dne 15. října 2003 schválila plán přípravy strategie udržitelného rozvoje regionu a účasti na projektu UNDP - Podpora přípravy regionálních strategií. Plán přípravy strategie udržitelného rozvoje kraje byl projednán také Komisí pro regionální rozvoj a turistiku.

Liberecký kraj byl na konci roku 2002 prvním krajem v České republice, který nechal své dokumenty rozvoje posoudit z hlediska jejich souladu s principy udržitelného rozvoje. V tomto kontextu a na základě zkušeností ze zahraničí byla připravena speciální metodika pro posouzení udržitelnosti. Výsledkem je rozsáhlá studie která, spolu s analýzou strategických materiálů Libereckého kraje, obsahuje také konkrétní doporučení pro zapracování principů udržitelného rozvoje do Programu rozvoje Libereckého kraje a do souvisejících strategických plánů.

Důležitým mezníkem byla konference s mezinárodní účastí nazvaná „Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický vliv na rozvoj krajů“, pořádaná krajským úřadem Libereckého kraje (Odborem rozvoje) ve dnech 5. - 6. května 2003 v Liberci. Této události se zúčastnilo 150 účastníků - zástupců ústředních orgánů státní správy (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, krajské státní orgány, zástupci samosprávy obcí a měst a významný sbor zástupců škol, vzdělávacích institucí a nevládních organizací).


1.2 NÁRODNÍ ZDROJE

1.2.1. Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí bylo zřízeno dne 19. prosince 1989 Zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb. a zahájilo činnost dnem 1. ledna 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod. Je také ústředním orgánem státní správy pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a posuzování vlivu činností a jejich důsledku na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu, pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích a ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku. V rámci dohlížecí činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.

1.2.2. Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 Zákonem č. 272/1996, kterým byla stanovena jeho působnost jako ústředního orgánu státní správy. Podle tohoto zákona (§ 14, odstavec 1) je Ministerstvo pro místní rozvoj ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj dále spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje. Ministerstvo pro místní rozvoj také zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením a zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

1.2.3. Rada pro udržitelný rozvoj

Dne 30. července 2003 byla zřízena Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „Rada“) jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Rada byla zřízena na základě Usnesení č. 778 a její statut byl schválen Usnesením vlády č. 836 ze den 6. srpna 2003.

Pan Petr Mareš, místopředseda vlády pro výzkum a rozvoj, lidská práva a lidské zdroje, byl jmenován předsedou Rady. Pan Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu, pan Zdeněk Škromach, ministr práce a sociálních věcí, a pan Libor Ambrozek, ministr životního prostředí byli jmenováni místopředsedy Rady. Členy Rady jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, místní správy, zájmových skupin, akademické obce a neziskového sektoru.

Úkolem rady je iniciovat, koncipovat, koordinovat, sledovat, vyhodnocovat a podporovat strategické dimenze v řízení státu. Navrhuje opatření ke sladění dlouhodobých záměrů a cílů se střednědobými a krátkodobými cíli a programy v souladu s principy udržitelného rozvoje. Dále sleduje a vyhodnocuje globální jevy a rozvojové příležitosti a, v tomto smyslu, navrhuje včasné a odpovídající reakce státu na ně. Rada rozpracovává, koordinuje a sleduje uplatnění principu udržitelného rozvoje při dosažení dynamické rovnováhy jeho složky ekonomické, sociální a složky týkající se životního prostředí.

Činnosti Rady jsou zaměřeny zejména na: 
	přípravu strategie udržitelného rozvoje České republiky,

metodickou koordinaci koncepčních dokumentů,
kompletace střednědobé koncepce sociálního a ekonomického rozvoje.

Stálými pracovními součástmi Rady jsou výbory, které jsou ustaveny za účelem zabývat se dlouhodobými úkoly. Výbory při řešení specifických krátkodobých úkolů spolupracují s pracovními skupinami. Každý Výbor je řízen členem Rady a pravidlem je, že předsedové výborů jsou tvořeni zástupci jednotlivých oborů a jinými odborníky v dané oblasti. Obecně se činnost všech Výborů řídí Článkem 6 statutu výboru. Podrobně se jejich činnost řídí vlastním statutem. Tam, kde je jejich činnost regulována statutem Rady, jsou výbory řízeny procedurálními pravidly Rady. Byl zřízen také Výbor pro strategii udržitelného rozvoje a Výbor pro komunikaci.

Pracovní skupiny jsou dočasnými součástmi Rady a jsou zřizovány s cílem zabývat se aktuálními úkoly spadajícími do kompetence jednoho nebo více Výborů Rady. Každá Pracovní skupina je řízena členem Rady a předsedové pracovních skupin jsou zpravidla tvořeni zástupci jednotlivých oborů a jinými odborníky v dané oblasti. Činnost Pracovní skupiny se řídí převážně Článkem 7 statutu Rady.

- Pracovní skupina pro určení ukazatelů udržitelného rozvoje
- Pracovní skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu
- Pracovní skupina pro koordinaci regionálních koncepcí udržitelného rozvoje
- Pracovní skupina pro koordinaci přípravy na jednání komise Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj
- Pracovní skupina pro projekt OECD pro udržitelný rozvoj
- Pracovní skupina pro legislativu



1.2.4 Krajský úřad Liberec

Liberecký kraj byl zřízen Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o zřízení vyšších územněsprávních celků o doplnění Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústavy české republiky. Krajský úřad libereckého kraje byl zřízen na Zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (zřízení krajů). Tento úřad není nadřízeným orgánem městských a obecních úřadů. 

Území libereckého kraje tvoří 4% rozlohy České republiky a je rozděleno do čtyřech okresů - Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Severní hranice kraje tvoří také státní hranici s Polskem. Na východě a jihovýchodě kraj sousedí s Královehradeckým krajem, na západě s Ústeckým krajem a na jihu se Středočeským krajem. Liberecký kraj, rozkládající se na rozloze 3163 km, je nejmenším krajem (s výjimkou Prahy) v České republice. Hustota jeho obyvatelstva 136 osob na čtvereční kilometr je těsně nad národním průměrem (131 osob na čtvereční kilometr).

1.2.5. Ústecký krajský úřad

Ústecký kraj byl zřízen Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o zřízení vyšších územněsprávních celků o doplnění Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústavy české republiky. Administrativní rozdělení Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem je dáno územím dřívějších okresů Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Louny Most a Chomutov. 

Na území kraje je v současnosti šestnáct měst s delegovanými kompetencemi. Severní hranice kraje tvoří také státní hranici se spolkovou zemí Sasko Spolkové republiky Německo. Kraj sousedí na severovýchodě s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským krajem, a částečně s Plzeňským krajem, a na jihu se Středočeským krajem. Kraj se rozkládá na území o rozloze 5335 km (6,8% území České republiky) a má 46 měst (ve kterých žije 80,7% populace) a 354 obcí. Počet obyvatel kraje je 818000 a průměrná hustota obyvatelstva je 131 osob na čtvereční kilometr.

1.2.6. Ústav pro ekopolitiku

Ústav pro ekopolitiku (ÚEP) je nevládní a nezisková organizace. Jeho hlavní činností je vývoj idejí a principů udržitelného rozvoje, koncepce, která usiluje o harmonizaci ekonomického růstu se sociální spravedlností a ochranou životního prostředí. Ústav pro ekopolitiku byl založen v roce 1992 jako nadace a v roce 1998 se transformoval do veřejně prospěšné společnosti. V rámci našich aktivit spolupracujeme s příslušnými organizacemi v České republice a dalších evropských zemích, Spojených státech a Kanadě. Jsme také členem mezinárodních asociací a organizací (ANPED, Evropská kancelář pro životní prostředí - EEB).


Část II. STRATEGIE PROJEKTU

Tento projekt je zcela v souladu s mandátem udržitelného rozvoje lidstva UNDP, a s českými prioritami udržitelného rozvoje, posilování místní demokracie a správného řízení. V souladu s globálními procesy posunu směrem k udržitelnému rozvoji bude projekt doplňovat podporu, která již byla UNDP České republice na poli udržitelného rozvoje na národní úrovni poskytnuta (CEH/97/003 - K udržitelnosti v České republice - Budování národních kapacit pro udržitelný rozvoj). Příprava strategií udržitelného rozvoje na národní úrovni jasně ukázala, že je nutné posílit kapacity na národní úrovni, aby se principy udržitelného rozvoje integrovaly do plánování regionálního rozvoje. Tento přístup bude také podporovat praktickou realizaci koncepce udržitelného rozvoje, která je stále ještě velmi často chápána jako příliš neurčitá nebo abstraktní, a jenž nakonec přinese hmatatelné a konkrétní výsledky (pomocí realizace Pilotních projektů).

Navíc, projekt bude podporovat současný proces reformy veřejné správy a priority vlády směřující k vybudování přímé demokracie. To, že iniciativu bude vlastnictvím místních investorů, bude jednou z nejdůležitějších nutných podmínek k udržitelnosti projektu - zlepšení postavení a usnadnění úlohy místních a regionálních úřadů při přípravě místních strategií udržitelného rozvoje založené na účasti a zapojení místních aktérů, zřízení „místního partnerství“ a na podpoře při decentralizaci místních rozhodovacích procesů.

Program je zaměřen hlavně na státní správu na regionální úrovni a na obce, nevládní organizace, podnikatele, média, akademickou obec a školy zapojené do sociálně-ekonomického rozvoje obou krajů. Program se také pokusí ovlivnit politiky a institucionální rámec související s udržitelným rozvojem na národní úrovni prostřednictvím zpětné vazby zkušenosti získané na místní úrovni na tyto politiky.


1. Spojitost s projektem UNDP “K udržitelnosti v České republice - Budování národních kapacit pro udržitelný rozvoj„ a s dalšími iniciativami v České republice

Předložený projekt „Příprava strategií udržitelného rozvoje pro Liberecký a Ústecký kraj“ je svázán s projektem „K udržitelnosti v České republice - Budování národních kapacit pro udržitelný rozvoj“. Tak jako u projektu UNDP, tento projekt využívá základní principy strategického plánování a při nastavování priorit udržitelného rozvoje na regionální úrovni aplikuje programy Místní agendy 21.

Tento čtyřletý projekt byl financován Rozvojovým programem Organizace spojených národů (UNDP) v rámci spolupráce mezi UNDP a Českou republikou a byl připraven Centrem pro životní prostředí Karlovy univerzity. Projekt byl, v souladu s orientací spolupráce mezi Českou republikou a UNDP, zaměřen na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje. Hlavním cílem projektu bylo posílení úlohy institucí a obyvatel České republiky při analyzování, porozumění a zavádění myšlenek a principů udržitelného rozvoje. Mezi prioritami bylo posílení kapacit pro přípravu a realizaci cílů Státní politiky pro životní prostředí 2001 a přidružených programů, aktivní zapojení mezinárodní spolupráce do oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a integrace principů udržitelného rozvoje do odvětvových politik a programů.

Ústav pro ekopolitiku přispěl do projektu rozpracováním následujících specifických témat/modulů: „Institucionální návrhy pro zajištění udržitelného rozvoje v České republice jako kontext pro novou verzi státní politiky pro životní prostředí“, „Ekologická politika pro Kladno“ a „Návrh politiky pro udržitelné zemědělství“. 

Předložený projekt vychází z dokumentu Státní politika životního prostředí 2004 a ze Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Využívá výsledků integrace udržitelného rozvoje do odvětvových politik na národní úrovni a pokouší se je integrovat do specifického politického a sociálně-ekonomického kontextu na regionální úrovni. Projekt bude využívat množství dalších národních a regionálních programových dokumentů. Projekt bude založen na teoretických výchozích bodech, vztazích a institucích, které byly definovány v předcházejících projektech a budou použity v určitých regionech. Jako součást procesu výchovy a seznamování veřejnosti bude Ústav pro ekopolitiku využívat a prohlubovat povědomí veřejnosti a znalosti o udržitelném rozvoji. Při formulování konkrétních regionálních strategií bude projekt vycházet ze stanovených všeobecných pravidel pro uplatnění nástrojů Agendy 21. Bude využívat širokou institucionální a expertní základnu pro udržitelný rozvoj, kontaktní databáze a výsledky dřívějších seminářů a konferencí k tomuto tématu. V souladu se stanovenými principy se bude snažit propagovat aktivní účast krajů při snahách o zajištění udržitelnosti ekonomického a civilizačního rozvoje.


2. Příprava regionálních strategií pro udržitelný rozvoj

2.1 Popis

Cílem předloženého projektu je připravit strategii udržitelného rozvoje pro Liberecký kraj (SDSLR) a strategii udržitelného rozvoje pro Ústecký kraj (SDSUR). Příprava těchto strategií je iniciována krajskými úřady spolu s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro regionální rozvoj České republiky. Na regionální úrovni existuje dlouhodobý zájem na zavádění koncepčních řešení do problematiky udržitelného rozvoje. Tyto strategie pro Českou republiku budou dosaženy pomocí realizace pilotního projektu, na němž budou založeny obecné metodické postupy, a pomocí speciálních pilotních projektů ve zmíněných dvou krajích. Zároveň budou regionální strategie sloužit jako modely pro ostatní regiony České republiky.

Strategie budou vyplývat z mezinárodních závazků v oblasti udržitelného rozvoje, ke kterým se Česká republika zavázala, a budou odrážet příslušné vládní a regionální programy, řešení a doporučení. Klíčovým mezinárodním závazkem v této souvislosti je Plán realizace Světového summitu k udržitelnému rozvoji. Příprava strategií bude odrážet doporučení významné regionální konference „Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický dopad na rozvoj regionů“, kterou pořádal Krajský úřad libereckého kraje (Odbor regionálního rozvoje) v květnu 2003 . Strategie budou navazovat na stávající procesy, které jsou na různých stupních zaměřeny na udržitelný rozvoj ve zmíněných dvou regionech, a na závěry koncepčních dokumentů, jež byly již schváleny anebo jsou projednávány na regionální nebo státní úrovni. Strategie budou připraveny na třech skupinách východisek, jež byly specifikovány v „Metodickém pokynu pro zpracování regionálních strategií udržitelného rozvoje“.

Strategie budou připraveny v souladu se speciální metodikou konsensuálním a účastnickým způsobem na základě spolupráce s pracovními skupinami tvořenými zástupci krajů a investorů působících v regionu (podnikatelé, vzdělávání, sociální sféra, zdravotnická služba, nevládní organizace, obce, vláda a veřejnost). Metodika je založena na zkušenosti s koncepčním plánováním udržitelného rozvoje na regionální úrovni ověřené v praxi v zahraničí. Pozornost bude věnována také českým odlišnostem a konkrétním regionálním podmínkám uvedených dvou krajů. Obecný metodický rámec bude bez významných změn použit také v dalších krajích České republiky, případně také v souvislosti s přípravou strategií na jiných úrovních. Metodika je v souladu s navrženým „Metodickým pokynem pro zpracování regionálních strategií udržitelného rozvoje“, který byl vypracován Ministerstvem životního prostředí. Závazným rámcovým dokumentem pro obě regionální strategie bude Strategie udržitelného rozvoje ČR, jejíž vypracování je koordinováno žadatelem.

Strategie budou obsahovat hlavní cíle a priority obou regionů na období let 2005 - 2020, a výhled regionů do roku 2030. Příprava strategií bude zahrnovat: analýzu a hodnocení udržitelnosti existujících strategických materiálů, definici vize udržitelného rozvoje, definici všeobecných principů pro udržitelný rozvoj v obou regionech; definici konkrétních cílů a jejich ukazatelů, definici prostředků k dosažení cílů, návrh na institucionální zajištění udržitelného rozvoje, návrh finančních opatření k realizaci cílů, návrh na způsob sledování a vyhodnocování strategií. Struktura bude odrážet strukturu uvedenou v „Metodickém pokynu pro zpracování regionálních strategií udržitelného rozvoje“.

Přípravy a realizace strategií v obou regionech se budou účastnit skupiny investorů a veřejnost. Účast veřejnosti bude prováděna formou průzkumu pomocí dotazníků, širokou diskusí s odbornou a laickou veřejností, motivačními semináři a konferencemi k udržitelnému rozvoji. Návrh strategií bude veřejně projednán a, na základě administrativního vyřešení připomínek vznesených veřejností, bude předložen ke schválení příslušným komisím, výborům, a zastupitelstvům. Návrh bude posuzován s ohledem na vliv na životní prostředí (proces SEA). Schválený projekt bude zveřejněn na internetových stránkách obou ministerstev a obou krajů, a bude široce prezentován.

2.2 Dosažené výsledky

Hlavní výsledek projektu:

	Dvě regionální strategie udržitelného rozvoje pro Liberecký kraj a Ústecký kraj


Na konci projektu také očekáváme:

	Bude zdokumentována současná situace v oblasti aktivit souvisejících s udržitelným rozvojem ve dvou krajích (Liberec a Ústí) za účelem přípravy strategií a identifikace jejích hlavních záměrů a cílů;


	Bude posíleno postavení regionálních a místních institucí a organizací v dané problematice v oblasti přípravy a realizace strategií udržitelného rozvoje na úrovni regionů;


	Druhotným výsledkem těchto strategií bude pilotní projekt, který bude znázorňovat realizaci konkrétních cílů.


	Výsledky projektu a jeho metodika budou sumarizovány a představeny na jedné národní konferenci a pěti seminářích v jiných regionech České republiky s cílem poskytnout jiným národníma a regionálním investorům kapacity a know-how pro vytvoření jejich vlastních strategií udržitelného rozvoje.


	Bude posílena povědomost veřejnosti o prioritách udržitelného rozvoje pro dané regiony díky zapojení občanů do projektu pomocí seminářů, diskusí v elektronických médiích, místních novin atd.



3. CÍLE, UKAZATELE VÝSTUPŮ A AKTIVITY (Rámec výsledků strategie) - Metodika projektu

3.1 Úvod
Tato část předloženého materiálu obsahuje stručný návrh metodiky, která bude použita pro přípravu strategií udržitelného rozvoje pro Liberecký a Ústecký kraj. Metodika je v souladu s navrženými „Metodickými pokyny pro regionální strategie udržitelného rozvoje“, který byly vypracovány Ministerstvem životního prostředí. Závazným rámcovým dokumentem pro obě regionální strategie je nově vytvořená Strategie udržitelného rozvoje ČR, jejíž vypracování je koordinováno žadatelem.
Metodika využívá zkušenosti s koncepčním plánováním udržitelného rozvoje na regionální úrovni ověřené v praxi v zahraničí (konkrétně ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických). Zároveň zohledňuje česká specifika a stávající podmínky ve dvou daných regionech. Obecný metodický rámec je možné bez významných změn použít také v jiných regionech České republiky a, kde je to vhodné, v souvislosti s přípravou strategií udržitelného rozvoje na jiných úrovních (městské, mikroregionální nebo národní). Při přípravě strategií je vhodné využívat zkušeností získaných při realizaci současných iniciativ a procesů vedoucích k udržitelnému rozvoji na místní a regionální úrovni. Ty zahrnují hlavně program Místní agenda 21 a iniciativu „Národní síť zdravých měst“.

3.2 Všeobecné požadavky na strategii

Na základě všeobecně přijatých principů strategického plánování založených na teorii a odborné literatuře:
	Strategie má obsahovat výhledy regionálního udržitelného rozvoje (25 let).

Strategie má obsahovat SWOT analýzu.
Strategie má být založena na důvěryhodných informacích a analýze.
Strategie má obsahovat konkrétní krátkodobé cíle (1 - 2 roky).
Strategie má obsahovat konkrétní střednědobé cíle (3 - 5 let).
Strategie má obsahovat konkrétní dlouhodobé cíle (5 - 15 let).
Strategie má obsahovat/popisovat prostředky (konkrétní opatření a úkoly) pro dosažení cílů.
Strategie má obsahovat účast veřejnosti, organizací podnikatelů a vládních organizací (MGO) na její realizaci.
Strategie má obsahovat přehled finančních nástrojů/zdrojů určených pro realizaci cílů. 
Strategie má obsahovat ukazatele sledování plnění.
Strategie má být realistická a realizovatelná. 

Postup přípravy a projednávání strategií (rozebíraný dále) se odvíjí od základních požadavků. Bod 11 („Strategie má být realistická a realizovatelná“) je možné považovat za všeobecný a klíčový požadavek (přestože všeobecná strategie musí zahrnovat všechna výše uvedená kritéria). Častým nedostatkem velkého počtu strategií je „neexistence podstaty“, to znamená, že tyto strategie neobsahují popis toho, jak mají naplánované činnosti přispívat k realizaci cílů, které tyto strategie stanovují. Anebo, konkrétněji vyjádřeno, takové strategie nejsou schopny ukázat, proč by měly být výsledky jimi naplánovaných činností lepší než výsledky podobných činností prováděných v minulosti. Efektivní strategie musí být především realistická.

3.3 Přehled strategie

Na základě výše uvedených všeobecných požadavků pro vypracování strategie bude každá strategie rozdělena do následujících částí: 

	Analytická část
	Úvod

Situační analýza udržitelného rozvoje regionu
SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, možností a nebezpečí)
Ukazatele udržitelného rozvoje
Hodnocení udržitelnosti strategických materiálů regionu
Výsledky dotazníkového průzkumu
Návrh strategicky prioritních oblastí
	Strategická část
	Výhled udržitelného rozvoje regionu
Cíle udržitelného rozvoje a jejich ukazatele
Prostředky (konkrétní opatření a úkoly) pro dosažení cílů
Dopad a efektivita cílů (ve spolupráci s týmem SEA (Strategické hodnocení životního prostředí))
Institucionální zabezpečení a řízení udržitelného rozvoje
Finanční opatření pro realizaci cílů
Sledování
Doporučení pro státní a regionální přístupy (politiky)
	Přílohy
Přílohy s tabulkami a grafy, studie proveditelnosti, pilotní projekty atd.

3.3.1. Příprava a projednávání analytické části

Tato fáze bude zahrnovat následující činnosti:

	Hodnocení udržitelnosti existujících strategických plánů a programů rozvoje města; 

Vyhledávání podkladů, databází a zdrojů informací, které jsou nezbytné pro přípravu Strategií udržitelného rozvoje regionu v letech 2005 - 2020;
Příprava kontaktů s obcemi, veřejností a skupinami investorů, kteří mají důležitý vliv na udržitelný rozvoj v Libereckém a Ústeckém kraji; 
Kontakt se starosty obcí, veřejností a skupinami investorů, kteří mají důležitý vliv na udržitelný rozvoj vybraných prostřednictvím průzkumu investorů;
Určení SWOT analýz;
Určení kritických oblastí a výběr priorit udržitelného rozvoje
Projednání kritických oblastí a priorit udržitelného rozvoje s veřejností (dotazník), které povede k doplnění skupiny kritických oblastí a priorit udržitelného rozvoje v souladu s návrhy a požadavky investorů.
Příprava skupiny ukazatelů určených pro sledování dosažení strategických cílů

Situační analýza udržitelného rozvoje regionu bude zahrnovat:

	Analýzu demografických údajů

Analýzu sociálně-kulturních údajů
Analýzu ekonomických údajů
Analýzu údajů o životním prostředí
Analýzu údajů o využití půdy a o strategickém plánování využití půdy

3.3.2. Příprava a projednávání strategické části

Tato fáze bude zahrnovat následující činnosti:

	Vývoj výhledu udržitelného rozvoje regionu do roku 2030 na základě konsenzu

Definice cílů udržitelného rozvoje a jejich ukazatelů
Definice konkrétních opatření a úkolů pro dosažení cílů
Vyhodnocení vlivu a efektivity cílů, spolu s týmem SEA
Návrh na institucionální zabezpečení a řízení udržitelného rozvoje
Návrh na finanční opatření pro realizaci cílů
Vypracování návrhu strategické části
Projednání strategické části
Dokončení a vytištění strategie

3.4. Zapojení veřejnosti a dalších důležitých skupin do přípravy a realizace strategických cílů - ukazatele výstupů

3.4.1 Úvod

Účast veřejnosti na přípravě a realizaci strategií je jednou z klíčových podmínek udržitelného rozvoje a jeho plánování. Příprava strategií na základě konsenzu a spoluúčasti umožňuje eliminování potenciálních konfliktů v souvislosti s realizací těchto strategií.

V první fázi přípravy strategií budou prostřednictvím dotazníkového průzkumu a konzultací osloveni starostové obcí, veřejnost a skupiny investorů. Cílem bude zmapovat požadavky obou krajů z pohledu udržitelného rozvoje. Ve stejné době tento výzkum podpoří vybrané jednotlivce a instituce k zapojení se do budoucí spolupráce na přípravě strategie.

V následující fázi proběhnou úvodní jednání se starosty obcí, veřejností a skupinami investorů. Na základě těchto konzultací a na základě předcházející fáze bude zřízena pracovní skupina pro přípravu strategie udržitelného rozvoje pro oba kraje na období let 2005 - 2020. Tato skupina a, kde je to možné, její Výbory, zajistí zapojení veřejnosti a skupin investorů do průběhu přípravy strategie.

3.4.2 Výstupní ukazatele zapojení veřejnosti:

	Dotazníkový průzkum investorů bude proveden v každém regionu prostřednictvím konzultací nejméně u 30 zástupců skupin investorů.

Dotazníkový průzkum investorů bude proveden v každém regionu prostřednictvím distribuce dotazníků nejméně u 500 zástupců skupin investorů. 
Dotazníkový průzkum bude proveden v každém regionu na vzorku cca 500 osob.
Skupiny investorů: zástupci veřejné správy, nevládních organizací, významných regionálních institucí, organizací a sdružení, a podnikatelská sféra. 
Veřejnost: Representativní vzorek odpovídající demografickému složení.

3.4.3 Prezentace výstupů

	Výstupy projektu budou představeny prostřednictvím dvou specializovaných konferencí (Průběžná konference v Liberci, a závěrečná konference v Ústí nad Labem)

Pro účely konference budou publikovány základní materiály.
Bude vytvořena internetová prezentace, která bude zveřejněna na internetových stránkách spolupracujících institucí.
Za druhé, výstupy musejí mít vliv na každodenní život všech obyvatel krajů. To představuje cca 430 000 obyvatel Libereckého kraje a 820 000 obyvatel Ústeckého kraje.
Záměrem tohoto projektu je rozšířit získané zkušenosti, zejména metodiku vypracování strategie, do dalších regionů České republiky. Ta bude rozšiřována na seminářích se zástupci regionálních úřadů a dalších zájmových skupin.

3.5. Postup pro projednávání a schvalování

Navržené strategie budou prokonzultovány a projednány na různých stupních:
Průběžně s veřejností a skupinami investorů. Zástupci těchto dvou skupin budou tvořit pracovní skupiny pro strategii v obou regionech. Tyto skupiny budou zapojeny do celého procesu přípravy strategie a budou se účastnit projednávání všech důležitých bodů.
Projednávání a připomínkování návrhů strategií. Po zveřejnění budou předmětem veřejného projednávání, po jehož dokončení bude mít veřejnost jeden měsíc na předložení dalších připomínek k navrženým strategiím. Potom bude v souladu s českým právem následovat administrativní zpracování připomínek investorů.

Po dokončení práce s připomínkami budou strategie předloženy ke schválení Radám a Zastupitelstvům krajských úřadů. Připomínky předložené těmito orgány budou zapracovány do návrhů strategií.

Předpokládá se, že v souvislosti s tímto projektem budou uspořádány dvě mezinárodní konference. Prví z nich se bude konat v Libereckém kraji, pravděpodobně v polovině projektu, a bude se zaměřovat na průběžné výsledky projektu, na principy udržitelného rozvoje a aplikaci postupů Agendy 21. Druhá a závěrečná konference se bude konat v Ústeckém kraji a bude zaměřena na celý průběh projektu a na všeobecnou metodiku. Na této konferenci bude projekt představen ostatním regionům.

Pilotní projekty:
Po zformulování strategií pro Liberecký a Ústecký kraj budou v obou krajích provedeny pilotní projekty. Ty budou propagovat myšlenky udržitelného rozvoje a stanou se tak hmatatelným výsledkem projektu. Hlavní body pilotních projektů budou specifikovány na základě potřeb jednotlivých regionálních strategií. Budou se týkat mikroprojektů s hmatatelnými výstupy, které budou v souladu s cíli udržitelného rozvoje navrhovaných strategií. Mikroprojekty se snaží splnit nebo se přiblížit k cílům stanoveným jednotlivými strategiemi. Koordinátor projektu bude navrhovat hlavní body pilotního projektu specifické pro jednotlivé regiony, bude shromažďovat připomínky k projektu a udržovat seznam finančních zdrojů vhodných pro jeho realizaci.

3.6. Hmatatelné výsledky a výstupy

Budou vydány následující výstupní materiály:
	Strategie udržitelného rozvoje Libereckého regionu - 10 kopií, 10 kompaktních disků, v českém jazyce, v říjnu 2004.

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého regionu - 10 kopií, 10 kompaktních disků, v českém jazyce, v březnu 2005.
Výroční zpráva pro UNDP, 2 kopie v anglickém jazyce, v lednu 2005
Čtvrtletní a finanční zpráva pro UNDP, 1 kopie v anglickém jazyce, čtvrtletně
Závěrečná zpráva pro UNDP, 12 kopí verze v anglickém jazyce, 10 kopií verze v českém jazyce, v dubnu 2004
Návrh pilotního projektu pro Liberec - hlavní body, poznámky + navržené finanční zdroje, 2 kopie v českém jazyce, v říjnu 2004
Návrh pilotního projektu pro Ústí - hlavní body, poznámky + navržené finanční zdroje, 2 kopie v českém jazyce, v březnu 2005
Předběžná konference - Liberec - účast v organizaci přednášek o udržitelném rozvoji a prezentace předběžných výsledků projektu v rámci konference organizované Krajským úřadem Libereckého kraje - září 2004 
Závěrečná mezinárodní konference v Ústí - organizace konference o udržitelném rozvoji a prezentace výsledků projektu, metodika vypracování všeobecné strategie atd., ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, březen 2005
Pět seminářů v dalších krajích České republiky - předávání zkušeností získaných prostřednictvím realizace projektu, prezentace metodiky strategie regionálního rozvoje, září - říjen 2004, únor - březen 2005
Vytištěné výstupy budou tvořit podklady pro 5 seminářů, které se mají zorganizovat, obsah : Metodika vypracování strategie, v českém jazyce, v nákladu 250 kopií, září 2004

3.7 Pokračování

Poznámka: Tato část je pouze návrhem a její realizace nezávisí na zástupci pro realizaci. Bude se realizovat po skončení projektu.

3.7.1 Sledování strategie

Zřízení Výborů pro sledování za účelem sledování realizace Strategie udržitelného rozvoje pro Liberecký a Ústecký kraj a za účelem sledování dosažení stanovených strategických cílů. V souvislosti s průběžným sledováním dosažení stanovených strategických cílů budou Výbory pro sledování využívat souboru ukazatelů, které budou nedílnou součástí strategie udržitelného rozvoje.

3.7.2. Fáze realizace

Příprava rozvojových programů pro využití finančních nástrojů strukturální politiky Evropské unie, jejichž zaměření bude v souladu s prioritami Strategií udržitelného rozvoje pro Liberecký a Ústecký kraj. Strukturální fond a Kohezní fond Evropské unie bude tvořit jeden zdroj financování realizace strategií a dosažení stanovených strategických cílů.

Příprava rozvojových projektů pro využití finančních nástrojů jednotlivých odvětvových politik České republiky, jejichž zaměření bude v souladu s prioritami obou Strategií udržitelného rozvoje. Mimorozpočtové fondy a podpůrné programy příslušných ministerstev budou tvořit další zdroje financování realizace Strategií udržitelného rozvoje a dosažení stanovených strategických cílů.

4. VSTUPY

4.1. Příspěvek UNDP

UNDP vyčlení na podporu projektu 30 000 USD. Tato částka bude použita následovně:

Analýza výchozí situace, Liberec 							  4 000 USD
Analýza výchozí situace, Ústí								  3 800 USD
Průběžná konference partnerů projektu, Liberec					     200 USD
Závěrečná konference partnerů projektu, Ústí					     600 USD
Seznamování veřejnosti v dalších regionech - kulaté stoly v regionech		  4 200 USD
Řízení projektu včetně cestovních náhrad						15 600 USD
Audit 											  1 200 USD
Ostatní výdaje										     400 USD
Celkem									     30 000 USD (29%)

4.2. Příspěvek vlády a dalších institucí

Statní fond pro životní prostředí							26 000 USD
Ministerstvo životního prostředí							12 000 USD
Ministerstvo pro místní rozvoj							12 000 USD
Úřad Libereckého kraje								10 000 USD
Úřad Ústeckého kraje									12 000 USD
Celkem									     72 000 USD (71%)


5. RIZIKO A PŘEDBĚŽNÉ ZÁVAZKY

Další riziko se váže k dlouhodobé udržitelnosti iniciativy. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt využívá pouze počáteční vklad, je pro náležité pokračování a úplnou realizaci projektu nutná finanční angažovanost a silná věrnost a vlastnictví komunitami a regionálními úřady.

Potenciálním rizikem je neustálá změna politické situace na regionální a národní úrovni, jež může omezit nebo ohrozit strategie během jejich přípravy. Toto riziko se s ohledem na dobu realizace v délce jednoho roku neočekává. Mnohem větší riziko může přinést radikální změna politické reprezentace regionů a státu na delší období po dokončení strategií, jež může omezit postupné dosahování cílů stanovených jednotlivými strategiemi. To může následně vést k ignorování principů udržitelného rozvoje v těchto regionech.

Během analytické fáze přípravy strategie může dojít na straně spolupracujících stran nebo externích subjektů k určitým komplikacím týkajícím se získáváním odpovídajících údajů, textových podkladů atd. Týká se to např. demografických, sociálně-ekonomických dat a údajů o životním prostředí.

Rizikem může být selhání lidského faktoru. Toto riziko je eliminováno nahraditelností odborníků ze všech spolupracujících organizací.

Potenciální přenositelnost zkušeností z jedné obce nebo regionu do jiných regionů, která je dlouhodobým záměrem projektu, se zdá být rovněž poněkud komplikovanou záležitostí, a je nutné velice pozorně prostudovat nezbytné modifikace. Možné opakování přístupu k řešení v dalších regionech České republiky bude potřebovat silnou podporu vlády založenou na jejím porozumění tomu, jaké výhody může společná formulace a realizace strategií rozvoje regionu přinést méně rozvinutým regionům České republiky.

Proces SEA bude v obou regionech prováděn nezávisle na tomto projektu. Potenciálním rizikem může být nedostatečná spolupráce pracovní skupiny SEA s koordinátorem projektu.




Část III. Způsob řízení


Na národní úrovni bude projekt provádět Ministerstvo životního prostředí. Ve své funkci Výkonného zástupce bude Ministerstvo životního prostředí zodpovědné za dohled nad projektem, vytváření výstupů a řízení UNDP fondů. Výkonný zástupce ustanoví vyššího úředníka do funkce Národního ředitele projektu (NPD), jenž bude představitelem Výkonného zástupce a vlády pro podporu realizace projektu, a bude zodpovědný za dosažení cílů.

Ústav pro ekopolitiku (ÚEP) bude ustanoven jako zástupce pro realizaci. ÚEP najme na plný úvazek Manažera projektu. Zástupce pro realizaci bude na základě pracovního plánu provádět každodenní činnosti na projektu. Zástupce pro realizaci bude provádět všechny činnosti řízení financování, jako jsou řízení rozpočtu a plateb, a bude připravovat nezbytné finanční zprávy ke schválení NPD a UNDP.

Na centrální úrovni bude ve formě poradního a koordinačního orgánu zřízen Řídící výbor (SC) za účasti všech investorů hrajících důležitou roli při úspěšné realizaci projektu a při zajišťování jeho výsledků a dopadů. Řídící výbor se bude scházet nejméně dvakrát za rok. Národní ředitel projektu bude předsedajícím Řídícího výboru. Členy Národního řídícího výboru (NSC) budou osoby s rozhodovací pravomocí a budou je tvořit zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro regionální rozvoj, Ministerstva obchodu a průmyslu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Výboru pro udržitelný rozvoj, zástupci regionálních správních úřadů v Ústí a Liberci, UNDP a příslušné nevládní organizace, akademické instituce a Manažer projektu (PM). Řídící výbor projektu bude zodpovídat za vstup strategie, funkční vedení, a celkovou koordinaci sledovaného projektu.

Rada projektu bude zahrnovat NPD, Ministerstvo životního prostředí, zástupce UNDP, PM, jednoho zástupce ÚEP, potenciální zástupce Krajského úřadu z Liberce a Ústí, a jednoho zástupce Ministerstva pro regionální rozvoj. Za účelem usnadnění realizace projektu bude Rada projednávat všechny aktuální záležitosti týkající se sledování realizace projektu, jako je například pracovní plán a řízení financování, a další záležitosti. Rada projektu bude volena podle potřeby nejméně jednou za tři měsíce.

Během realizace projektu poskytne UNDP Praha/Bratislava dle potřeby podporu výkonnému zástupci a zástupci pro realizaci. Podpora bude poskytována zejména v následujících oblastech: pomoc při zahájení projektu, účast na schůzích Řídícího výboru, sledování realizace pracovního plánu, návštěvy v terénu, kontrola projektu, zpětná vazba, technická podpora, podpora při projednávání strategie, finanční řízení a zpracování finančních zpráv, poradenství a konzultace během provádění auditu, příprava revize rozpočtu projektu, činnosti při finanční uzávěrce, přímé platby dle potřeby a další podpora, například tvorba sítí a výměna nejlepších postupů.







Část IV. Sledování a vyhodnocení

	Projekt bude čtvrtletně podroben kontrolám prováděným Radou projektu s pomocí zpráv o postupu realizace, které budou sloužit jako podklad pro jednání. Čtvrtletní kontroly budou také zahrnovat čtvrtletní pracovní plány.

Na konci prvního roku bude projekt podroben roční kontrole a po dokončení projektu bude provedena závěrečná kontrola.
Výkonný zástupce/zástupce pro realizaci připraví a předloží UNDP roční Zprávu projektu (APR) ve formátu stanoveném UNDP. Zástupce pro realizaci připraví a předloží UNDP také čtvrtletní zprávy o postupu projektu a pracovní plány spolu s čtvrtletními finančními zprávami. Během realizace projektu může v případě potřeby UNDP i vláda požádat o předložení dalších Zpráv projektu.
Výkonný zástupce připraví závěrečnou zprávu projektu, která bude sloužit jako podklad pro závěrečnou kontrolní poradu projektu. Návrh této zprávy bude připraven v dostatečném předstihu aby vláda a UNDP mohly provést kontrolu a technické hodnocení před závěrečnou kontrolou.
V průběhu realizace bude projekt nejméně jednou podroben auditu.


Část V. Právní souvislosti

V tomto dokumentu projektu mohou být provedeny pouze následující typy změn odsouhlasené pouze podpisem Ředitele/Zástupcem ředitele Regionálního centra UNDP v Bratislavě za předpokladu, že on nebo ona si je jista, že další osoby oprávněné podepisovat dokumenty projektu nemají žádné námitky k navrhovaným změnám:

a. 	Změna nebo doplnění kterékoli přílohy dokumentace projektu (s výjimkou standardního právního textu pro nečlenské země SBAA, který nesmí být změněn, a jehož odsouhlasení je nutnou podmínkou pro poskytnutí pomoci UNDP).

b.	Změny, které nemají za následek významné změny aktuálních cílů, výstupů nebo činností projektu, ale jsou způsobeny již odsouhlaseným novým uspořádáním vstupů nebo zvýšením nákladů, jež bylo způsobeno inflací.

c.	Nutné roční změny, které mění převedení odsouhlasených vstupů projektu nebo odrážejí zvýšení nákladů na odborníky či jiných nákladů z důvodu inflace, nebo zohledňují flexibilitu nákladů zástupců.


Část VI. Rozpočet a harmonogram

Podrobný rozpočet a harmonogram je uveden v Příloze E, resp. F.

Oddíl II - RÁMEC VÝSLEDKŮ A ZDROJŮ PROJEKTU

Zamýšlený výsledek jak je uveden v Rámci výsledků země:
Příprava strategií udržitelného rozvoje (Místní agendy 21) ve dvou krajích České republiky za účelem lokalizace udržitelného rozvoje, zlepšení místního řízení a zvýšení účasti veřejnosti na strategii a v rozhodovacím procesu na regionální úrovni.
Ukazatel výsledku, jak je uveden v Rámci výsledků programu a zdrojů pro danou zemi, včetně výchozího stavu a cíle:
Ukazatel výsledku - Dvě pilotní regionální strategie udržitelného rozvoje připravené v souladu s Národní strategií udržitelného rozvoje.
Výchozí stav - Projekt doplňuje podporu, která již byla UNDP České republice na poli udržitelného rozvoje na národní úrovni poskytnuta (CEH/97/003 - K udržitelnosti v České republice - Budování národních kapacit pro udržitelný rozvoj). Příprava strategií udržitelného rozvoje na národní úrovni jasně ukázala, že je nutné posílit kapacity na národní úrovni, aby se principy udržitelného rozvoje integrovaly do plánování regionálního rozvoje.
Cíl - Projekt bude také podporovat praktickou realizaci koncepce udržitelného rozvoje, která je stále ještě velmi často chápána jako příliš neurčitá nebo abstraktní, a jenž nakonec přinese hmatatelné a konkrétní výsledky (pomocí realizace Pilotních projektů).

Použitelná působnost MYFF (Multi-year Funding Framework - Rámec pro víceleté financování):
Strategie partnerství:
Prostřednictvím zřízení Řídícího výboru poskytuje UNDP pomoc při přípravě strategie udržitelného rozvoje na místní/regionální úrovni a zároveň dialog k politikám mezi vládou, regionálními úřady, nevládními organizacemi a dalšími zúčastněnými investory. Řídící výbor, který se schází dvakrát ročně, kontroluje průběh a slouží jako poradenské fórum a jako fórum pro zpětnou vazbu dané politiky a pro dialog. Hlavními institucionálními partnery je Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro regionální rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výbor pro udržitelný rozvoj, zástupci Krajských úřadů v Ústí a Liberci a příslušné nevládní organizace a akademické instituce. Velice známá a respektovaná nevládní organizace je Ústav pro ekopolitiku, který je zodpovědný za vypracování regionálních strategií udržitelného rozvoje. Strukturální fond a Kohezní fond Evropské unie bude tvořit jeden zdroj financování realizace strategií a dosažení stanovených strategických cílů.
 
Název a identifikace projektu:
Podpora přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky
Zamýšlené výstupy
Příslušné činnosti
Očekávané vstupy (budou specifikovány v pracovním plánu)
Výstup 1 Řízení projektu

Cíl výstupu: Bude zřízen mechanismus koordinace projektu (Národní ředitel projektu a Řídící výbor, Rada projektu, pracovní skupiny).

Časové období: IV./04-III./05
Aktivita 1.1 Ministerstvo životního prostředí jmenuje Národního ředitele projektu.

Aktivita 1.2 Je zřízen Národní řídící výbor (NSC) pro dohled nad projektem.

Aktivita 1.3 Pro dohled nad každodenním prováděním projektu je zřízena Rada projektu.

Aktivita 1.4 Je vybrán Manažer projektu.

Aktivita 1.5 Proběhne 1. schůze Národního řídícího výboru, která schválí harmonogram a náplň pro WGs.

Aktivita 1.6 Jsou zřízeny pracovní skupiny pro strategie regionálního udržitelného rozvoje (jedna pro každý kraj).
Řízení	projektu 
15 600 USD

Audit	1 200 USD
Výstup 2 Analýza výchozí situace pro Liberec

Cíl výstupu: Je analyzována a zhodnocena situace, nutné podmínky a priority udržitelného rozvoje v Libereckém kraji.

Časové období: IV./04-VII./04



Aktivita 2.1 Příprava dotazníku pro investory v regionu za účelem identifikace priorit udržitelného rozvoje.

Aktivita 2.2 Proběhnou pohovory s klíčovými investory vybranými na základě dotazníků (do počtu 30) z Libereckého kraje.

Aktivita 2.3 Pomocí dotazníkového průzkumu (e-mailem) jsou kontaktováni další investoři.

Aktivita 2.4 Proběhne analýza a hodnocení obou průzkumů.

Aktivita 2.6 Stanovení priorit udržitelného rozvoje na základě aktivit 2.1 - 2.5.
Situační analýza
4 000 USD
3. Výstup 3 Analýza výchozí situace pro Ústí

Cíl výstupu: Je analyzována a zhodnocena situace, nutné podmínky a priority udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji.

Časové období: VI./04-IX./04

Aktivita 3.1 Vypracování hodnocení dopadu hlavních strategických dokumentů na udržitelnost v Ústeckém kraji.

Aktivita 3.2 Příprava dotazníku pro investory v regionu za účelem identifikace priorit udržitelného rozvoje.

Aktivita 3.3 Proběhnou pohovory s klíčovými investory vybranými na základě dotazníků (do počtu 40) z Ústeckého kraje.

Aktivita 3.4 Pomocí dotazníkového průzkumu (e-mailem) jsou kontaktováni další investoři.

Aktivita 3.5 Proběhne analýza a hodnocení obou průzkumů.

Aktivita 3.7 Stanovení priorit udržitelného rozvoje na základě aktivit 3.1 - 3.6.
Situační analýza
3 800 USD
Výstup 4 Seznamování veřejnosti - Liberec

Cíl výstupu: Obecná veřejnost Libereckého kraje je zapojena do procesu vypracování strategie

Časové období:V./04-X./04
Aktivita 4.1 Oslovení reprezentativního vzorku veřejnosti Libereckého regionu v rámci veřejného průzkumu s cílem seznámit se s tím, jak pohlížejí na udržitelný rozvoj

Aktivita 4.2 Zorganizování prvního veřejného setkání s veřejností za účelem projednání návrhu analytické části

Aktivita 4.3 Zorganizování druhého veřejného setkání s veřejností za účelem projednání návrhu strategie

Aktivita 4.4 Pravidelné informování veřejnosti o postupu vypracovávání strategie prostřednictvím oznámení v tisku, propagačních materiálů, článků atd.

Výstup 5 Seznamování veřejnosti - Ústí

Cíl výstupu: Veřejnost Ústeckého kraje je zapojena do procesu vypracování strategie.

Časové období: VII./04-XII./04

Aktivita 5.1 Oslovení reprezentativního vzorku veřejnosti Ústeckého regionu v rámci veřejného průzkumu s cílem seznámit se s tím, jak pohlížejí na udržitelný rozvoj.

Aktivita 5.2 Zorganizování prvního veřejného setkání s veřejností za účelem projednání návrhu analytické části.

Aktivita 5.3 Zorganizování druhého veřejného setkání s veřejností za účelem projednání návrhu strategie.

Aktivita 5.4 Pravidelné informování veřejnosti o postupu vypracovávání strategie prostřednictvím oznámení v tisku, propagačních materiálů, článků atd.

Výstup 6
Formulace strategie - Liberec
Cíl výstupu: Dokončení regionální strategie udržitelného rozvoje pro Liberecký region.

Časové období: VI./04-X./04
Aktivita 6.1 Připravení návrhu strategie na základě předchozích aktivit.

Aktivita 6.2 Rozšíření návrhu dokumentu, jeho připomínkování a projednávání.

Aktivita 6.3 Zapracování připomínek a finalizace konečného znění strategie.

Výstup 7
Formulace strategie - Ústí
Cíl výstupu: Dokončení regionální strategie udržitelného rozvoje pro Ústecký region.

Časové období: XI./04-III./05
Aktivita 7.1 Připravení návrhu strategie na základě předchozích aktivit.

Aktivita 7.2 Rozšíření návrhu dokumentu, jeho připomínkování a projednávání.

Aktivita 7.3 Zapracování připomínek a finalizace konečného znění strategie.

Výstup 8
Vypracování pilotních projektů - Liberec
Cíl výstupu: Pro financování a realizaci je vypracován jeden pilotní projekt.

Časové období: IX./04-X./04
Aktivita 8.1 Pracovní skupina určí oblasti pro pilotní projekt.

Aktivita 8.2 Vypracování pilotních projektů.

Výstup 9
Vypracování pilotních projektů - Ústí
Cíl výstupu: Pro financování a realizaci je vypracován jeden pilotní projekt.

Časové období: I./05-II./05
Aktivita 9.1 Pracovní skupina určí oblasti pro pilotní projekt.

Aktivita 9.2 Vypracování pilotních projektů.

Výstup 10
Průběžná konference partnerů
projektu - Liberec

Cíl výstupu: Vyhodnocení aktuálního progresu a setkání investorů z obou regionů.

Časové období: IX./04
Aktivita 10.1 Příprava průběžné konference a podkladů.

Aktivita 10.2 V Liberci proběhne průběžná konference partnerů projektu.
Průběžná konference
200 USD
Výstup 11
Závěrečná konference partnerů projektu - Ústí

Cíl výstupu: Sumarizace, zveřejnění a projednání výsledků projektu.

Časové období: III./05
Aktivita 11.1 Příprava závěrečné konference a podkladů.

Aktivita 11.2 V Ústí proběhne závěrečná konference partnerů projektu.
Závěrečná konference
400 USD
Výstup 12
Seznamování veřejnosti v dalších regionech

Cíl výstupu: Do dalších regionů ČR jsou rozšířeny výsledky a know-how projektu.

Časové období: IX./04-X./04, II./05-III./05
Aktivita 12.1 Příprava pěti kulatých stolů v regionech ČR ve spolupráci s krajskými úřady.

Aktivita 12.2 V ČR je uspořádáno pět kulatých stolů.

Aktivita 12.3 Příprava a vytištění prospektů.
Schůze, prospekty, kulaté stoly 4 200 USD
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PŘÍLOHA A - NÁPLŇ ČINNOSTI A POŽADAVKY

1. Charakteristika činnosti Manažera projektu

Manažer projektu (PM) bude zodpovědný za transformaci vstupů projektu na jeho výstupy a za dohled nad každodenním řízením projektu. Ve své funkci bude spolupracovat s Asistentem projektu při koordinaci dohledu a sledování pracovních úkolů prováděných tématickými a mezisektorovými pracovními skupinami a národními konzultanty. Manažer projektu bude zajišťovat odpovídající úroveň komunikace mezi investory, včetně nevládních organizací, vlády a jiných subjektů, a za včasné a efektivní dosažení cílů projektu. 

Manažer projektu bude úzce spolupracovat s Řídícím výborem projektu, kanceláří zastoupení UNDP v Praze a s Regionálním centrem UNDP v Bratislavě.

Ústav pro ekopolitiku bude fungovat jako sekretariát projektu. Zástupce pro realizaci bude na základě dokumentace projektu provádět každodenní řízení činností projektu.

Úkoly:

Hlavní úkoly Manažera projektu jsou následující:
	každodenní řízení a realizace cílů projektu na základě projektové dokumentace v úzké spolupráci s Národním ředitelem projektu a UNDP Bratislava, a pod dozorem Rady projektu;

vypracování čtvrtletních a ročních zpráv projektu a finančních zpráv; 
tvorba harmonogramů a organizace jednání Národního řídícího výboru (NSC) a dalších jednání dle potřeby, činnost zpravodaje pro jednání Řídícího výboru projektu, zajišťování včasné distribuce zápisů;
	příprava a řízení smluv s národním konzultantem (konzultanty) a dodavateli;

podpora při vytváření a rozšiřování vysoce kvalitních informací o činnostech programu mezi národní a mezinárodní investory;
	příprava seminářů, příprava potenciálních prezentací a diskusních fór / iniciování tiskových konferencí, článků, rozhlasových a televizních programů a diskusí vztahujících se k problematice udržitelného rozvoje.

Kvalifikace:
	Minimálně vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oblasti řízení udržitelného rozvoje. 
	Minimálně 1 rok praxe při práci na programech, spolupráci při rozvoji a při přípravě a řízení projektů.

Zkušenost ze spolupráce s klíčovými vládními institucemi (např. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí atd.), včetně doložení této spolupráce.
Výhodou je znalost mezinárodních programů / projektů a práce v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Pracovní zkušenosti s českými institucemi z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Zkušenost z práce s veřejností a společnými přístupy
Znalost anglického a českého jazyka.


2. Náplň činnosti Národního poradce

Národní poradce bude pracovat po celou dobu trvání projektu jako dočasný konzultant.

Úkol:

Speciální náplň činnosti jednotlivých poradců bude podrobně navržena a vypracována Národním manažerem projektu ve spolupráci s Národním ředitelem projektu a UNDP.

Povinnosti členů týmu národních poradců budou zahrnovat (a nejsou omezeny pouze na ně) následující činnosti:

	příprava a pravidelná aktualizace pracovních plánů se zaměřením na aktivity programu, 

poskytování odborného poradenství a vedení na základě pracovních plánů.

Kvalifikace:

	Národní poradci budou uznávaní odborníci ve svých oborech s nejméně pětiletou profesionální praxí v oblastech, pro které budou najmutí.
	Požaduje se dokonalá znalost českého a anglického jazyka slovem a písmem.



Příloha B - FINANČNÍ ŘÍZENÍ A REPORTING

Zodpovědnost za financování

Výkonný zástupce je zodpovědný za řízení všech zdrojů UNDP vyčleněných na program nebo projekt prováděný na národní úrovni. V této funkci se vláda zodpovídá UNDP pod jeho řízením za programové zdroje UNDP jako celek.

Výkonný zástupce je zodpovědný za správu účetního systému, který obsahuje knihy a řídící nástroje, jež jsou dostačující pro zajištění přesnosti a spolehlivosti informací o financování a reportingu. Účetní systém musí také zajišťovat aby byly správně identifikovány příjmy a platby finančních prostředků UNDP a aby nebyly přečerpány schválené položky rozpočtu.
		
Účetní systém a/nebo vedení účetnictví musí sledovat přijaté a vyplacené zálohy, vést záznamy o výdajích zástupců pro realizaci a přímých platbách prováděných UNDP. Účetní systém vedený Výkonným zástupcem musí také být udržován v aktuálním stavu.

Výkonný zástupce musí také vést evidenci pořízení a prodeje majetku a používaného zařízení. Tato inventurní evidence obsahuje informace o veškerém majetku a zařízení, ať byl pořízen přímo výkonným zástupcem s využitím finančních prostředků, které mu byly poukázány UNDP, anebo byl pořízen někým jiným (zástupcem pro realizaci, dodavatelem) jménem Výkonného zástupce.

Regionální centrum UNDP bude udržovat interní kontrolní systém navržený tak, aby zajišťoval, že vyšší úředníci UNDP budou moci odpovídajícím způsobem sledovat finanční operace a rozpočet projektu. Podléhá vedoucímu úředníkovi UNDP a zodpovídá za sledování financování projektu, za správné využívání prostředků UNDP a za poskytování záloh finančních prostředků na základě náležitě prováděného reportingu.

Zálohy finančních prostředků

Standardním způsobem financování projektu jsou čtvrtletní zálohy poskytované Výkonnému zástupci regionálním centrem UNDP. Za předpokladu, že to vyžadují místní podmínky, je možné poskytovat také měsíční zálohy. Aby bylo možné zajistit optimální využití zdrojů UNDP, poskytování záloh je založeno, v souladu s Pracovním plánem projektu, na předpovědi čtvrtletních nebo měsíčních výdajů. Poskytnutím záloh nesmí dojít k přečerpání finančních prostředků požadovaných na příští čtvrtletí.

Všechny žádosti o zálohy předkládá Výkonný zástupce prostřednictvím Finančních zpráv regionálnímu centru UNDP.

Nejméně jednou za čtvrt roku vypracovává Výkonný zástupce aktuální Finanční zprávu o vyplacených zálohách za účelem zúčtování výdajů aktuálního čtvrtletí proti dříve poskytnutým zálohám, jež umožní výpočet zbývajících finančních prostředků a vyžádání zálohy stanovené rozpočtem projektu na příští čtvrtletí.
Požadavek na zálohu uvedený ve Finanční zprávě stanovuje finanční prostředky požadované na příští čtvrtletí ve dvou kategoriích:

(a) Splatné závazky. Splatné závazky jsou veškeré smlouvou podložené nákupy, jež jsou přijaty, na cestě nebo se provádějí, avšak nebyl na ně dosud vystaven šek (platební příkaz). Zde jsou zahrnuty pouze závazky, které budou zaplaceny v příštím čtvrtletí ; a

(b) Plánované výdaje. Plánované výdaje jsou nové nákupy, které budou pořízeny a zaplaceny v průběhu příštího čtvrtletí.

Výkonný zástupce předkládá podepsanou Finanční zprávu regionálnímu centru UNDP do 15 dnů od konce čtvrtletí. Pokud je to možné, s Finanční zprávou se předává disketa nebo e-mail obsahující počítačové soubory s Finanční zprávou.

Zálohy finančních prostředků budou poskytnuty Regionálním centrem UNDP pouze na základě dokončené a podepsané Finanční zprávy, která obsahuje podrobnosti o vynaložených výdajích zúčtovaných proti záloze na předcházející čtvrtletí. Po obdržení Finanční zprávy Regionální centrum UNDP ověří, že v rozpočtu jsou k dispozici zdroje a zajistí, aby požadovaná částka nepřesáhla objem prostředků požadovaných přiměřeně k pokrytí výdajů příštích třech měsíců.

UNDP neposkytuje zálohy finančních prostředků zástupci pro realizaci, který není agenturou Organizace spojených národů. Finanční prostředky požadované zástupci pro realizaci jsou jim poskytovány přímo Výkonným zástupcem z jejich prostředků na zálohy nebo formou Žádosti o přímou platbu.

Normálně se vyžaduje samostatný bankovní účet Výkonného zástupce určený pro příjem a výplatu finančních prostředků UNDP. Tam, kde vláda písemně potvrdí, že místní úprava zakazuje otevření samostatného bankovního účtu, zodpovědný místní koordinátor UNDP může povolit použití konsolidovaného bankovního účtu za předpokladu, že finanční prostředky UNDP bude možné jednoduchým způsobem vysledovat a zkontrolovat.

Veškeré nevyužité zálohy finančních prostředků budou na konci projektu převedeny do fondů UNDP pro programy, aby bylo možné v ústředí UNDP zúčtovat účet provozního fondu a zaevidovat jakékoli přijaté úroky prostřednictvím interního převodu jako jiné příjmy.

Přímé platby

Výkonný zástupce může požádat UNDP o provedení přímých plateb svým dodavatelům za zboží a služby poskytnuté pro projekt. Pokud UNDP provádí platbu jménem výkonného zástupce, ten musí zaslat na zastoupení UNDP v dané zemi standardní řádně vyplněný a výkonným zástupcem podepsaný formulář „Žádost o přímou platbu“. Originály dokumentů jsou uloženy u výkonného zástupce. Dokumentace plateb prováděných zastoupením (interní převodní příkazy, příkazy k platbě, kopie šeků a další dokumenty) musí UNDP zpřístupnit Výkonnému zástupci. 

Finanční Reporting

Výkonný zástupce musí předložit Finanční zprávu regionálnímu centru UNDP ne později než ve lhůtě 15 dnů od konce čtvrtletí. Finanční zpráva dokládá čtvrtletní výdaje. Samostatné souhrnné měsíční zprávy se už nevyžadují. Pokud jsou poskytovány zálohy častěji, Finanční zprávu je nutné předložit pokaždé při další žádosti o zálohu. Jinak řečeno, každá Finanční zpráva v principu dokládá výdaje náležející k jednotlivé záloze s případným zůstatkem převedeným v aktuálním směnném kurzu . 

Všechny finanční prostředky převedené Výkonným zástupcem na zástupce pro realizaci jsou považovány za výdaje a jsou zúčtovány proti odpovídajícím položkám rozpočtu. Výkonný zástupce zodpovídá za zajištění činností zástupců pro realizaci, které vyplývají ze všech smluv a dohod.

Finanční zpráva je zpracována v amerických dolarech z důvodu usnadnění komunikace a porovnání zůstatků rozpočtů, výdajů a závazků mezi Výkonným zástupcem a UNDP.

Součástí Finanční zprávy je výpočet kurzovních zisků/ztrát. Zastoupení UNDP informuje Výkonného zástupce o směnných kurzech UNDP a o směnném kurzu použitém pro poskytování záloh finančních prostředků na začátku a na konci každého čtvrtletí. Jsou-li během čtvrtletí vynaloženy nějaké výdaje v místní měně, tyto výdaje jsou převedeny na americké dolary v kurzu Organizace spojených národů ke dni poskytnutí zálohy (obvykle směnný kurz platný na začátku čtvrtletí). Veškeré zálohy nezúčtované ke konci čtvrtletí jsou přepočítány v kurzu platném na konci čtvrtletí a vypočte se kurzový zisk/ztráta. 

Předložení Finanční zprávy Výkonným zástupcem nejméně jednou za čtvrtletí je závazné. V případě, že Regionální centrum UNDP neobdrží od Výkonného zástupce Finanční zprávu během 15 dní od skončení čtvrtletí, zajistí šetření u zástupce. Pokud není záloha zúčtovaná během dvou čtvrtletí a Finanční zpráva buď nebyla předložena nebo Finanční zpráva nevykazuje žádné výdaje zúčtovatelné vůči záloze, zodpovědný úředník UNDP zajistí šetření u Výkonného zástupce. Strategie realizace projektu se musí vyhodnocovat, aby bylo možné rozhodnout o opatřeních, která je nutné přijmout za účelem vyřešení možných obtíží spojených s prováděním realizace. Ředitel/Zástupce ředitele Regionálního centra UNDP bude také informovat ústředí UNDP (Účetnictví programů v zemích realizace) o všech přijatých rozhodnutích.

Po obdržení Finanční zprávy ji Regionální centrum UNDP zkontroluje a ověří směnné kurzy. V případě potřeby provede Výkonný zástupce opravu a vrátí zprávu Regionálnímu centru UNDP. Potom je zpráva odeslána do Oddělení účetnictví programů v zemích realizace v ústředí UNDP, kde je zpráva zpracována.

Všechny platby pro projekt provedené Regionálním centrem UNDP jsou každý měsíc zaúčtovány na účtu UNDP-GOVT IOV a postoupeny do Oddělení účetnictví programů v zemích realizace v ústředí UNDP. Tyto platby zahrnují jak zálohy vyplacené Výkonnému zástupci tak přímé platby provedené Regionálním centrem UNDP.

Ústředí UNDP a Oddělení účetnictví programů v zemích realizace vypracovává čtyřikrát do roka Kombinovanou zprávu o vydáních (CDR). CDR projektu je prostřednictvím Regionálního centra UNDP zasílána Výkonnému zástupci. Tato zpráva obsahuje výdaje uskutečněné Výkonným zástupcem, Regionálním centrem UNDP a ústředím UNDP za jednotlivá období končící 31. březnem, 30. červnem, 30. zářím a 31. prosincem. 

Po kontrole zasílá Regionální centrum UNDP zprávu CDR okamžitě Výkonnému zástupci. CDR musí být ověřena a potvrzena Výkonným zástupcem do 30 dnů po obdržení, a musí být vrácena k založení Regionálnímu centru UNDP. V případě, že Výkonný zástupce informuje Regionální centrum UNDP o chybách v CDR, Regionální centrum UNDP kontaktuje ústředí UNDP (Oddělení účetnictví programů v zemích realizace), aby společně určili, jakým způsobem chybu v CDR opravit. Zprávy CDR vypracované na konci roku musejí být co nejdříve předány určeným auditorům, aby se jim tak usnadnilo dokončení auditu k termínu 30. dubna.

PŘÍLOHA C - POŽADAVKY NA AUDIT

Cíl auditu

Všechny programy a projekty prováděné v jednotlivých zemích musejí během své realizace být minimálně jednou podrobeny auditu. V listopadu vypracovává vládní koordinační úřad ve spolupráci s Regionálním centrem UNDP roční plán. Plán auditu obsahuje seznam programů a projektů, které jsou zapracovány v harmonogramu auditů pro daný rok, s ohledem na to, zda byl daný program nebo projekt již dříve podroben auditu, na objem finančních prostředků, počet programů a projektů a, mimo jiné, na pracovní vytížení. Kancelář pro audit a kontrolu činnosti (OAPR) je o plánech auditů průběžně informována.

Cílem auditu je ubezpečit vedoucího úředníka UNDP že zdroje UNDP jsou řízeny v souladu s :

(a) Finančními předpisy, pravidly, způsoby a postupy předepsanými pro program nebo projekt,
(b) PSD nebo dokumentací projektu, a harmonogramy, včetně činností, opatření pro řízení a realizaci, sledování, vyhodnocování a reporting,
(c) Požadavky na realizaci v oblastech řízení, správy a financí.

Rozsah auditu

Rozsah auditu programů nebo projektů prováděných v jednotlivých zemích musí zahrnovat, ale nemusí být omezen jen na následující:
(a) Hodnocení rychlosti provedení plateb
(b) Finanční účetnictví, sledování a reporting
(c) Řízení systémů pro vedení záznamů, dokumentace a reporting využití zdrojů
(d) Vyžívání a řízení zařízení, a
(e) Strukturu řízení včetně přiměřenosti příslušných mechanismů vnitřní kontroly a vedení účetnictví.

Audit musí potvrdit a osvědčit, že :

(a) výdaje jsou vynakládány v souladu s činnostmi a rozpočty na podporu programů nebo projektovou dokumentací,
(b) výdaje jsou doloženy odpovídající dokumentací,
(c) finanční zprávy jsou poctivě a přesně zpracovány,
(d) je používána odpovídající struktura řízení včetně přiměřenosti příslušných mechanismů vnitřní kontroly a vedení účetnictví,
(e) výkonný zástupce a Regionální centrum UNDP provedl sledování a vyhodnocení podstatných činností a systému řízení programu/projektu a vypracoval o nich zprávy, a
(f) nákup, používání, řízení a likvidace nespotřebního materiálu je v souladu s předpisy vlády nebo UNDP.

Audit normálně probíhá na té úrovni, na níž jsou uloženy originální dokumenty. Audit musí zahrnovat finanční prostředky převáděné prostřednictvím vlády formou záloh.

Postup auditu

Audit musí být prováděn ve shodě se všeobecně přijatými obecnými standardy pro provádění auditu a v souladu s odborným názorem auditora. Seznam použitých norem je obvykle uveden ve zprávě o auditu.

Audit může pro informaci využívat normy a termíny, které byly stanoveny pro Radu auditorů Organizace spojených národů. (viz Finanční předpisy a pravidla UNDP: Článek XVII a XII a Informativní příloha).

Audit normálně provádí auditor institucí státní správy s oprávněním dle právních předpisů. Avšak v situacích, kdy tato možnost není uskutečnitelná, může audit provádět auditor ze soukromé sféry najatý Výkonným zástupcem. Úřad provádějící audit musí být uveden v PSD nebo v dokumentaci projektu. Výkonný zástupce je zodpovědný z zajištění a jmenování orgánu provádějícího audit, aby tak zajistil, že audit bude probíhat v souladu s všeobecně přijatými obecnými normami pro audit a že řádně zkontrolovaná zpráva bude po přijetí příslušných opatření doručena prostřednictvím Regionálního centra UNDP do Ústředí UNDP (OAPR) ke dni 30. dubna roku následujícím po auditu.

Ředitel/Zástupce ředitele Regionálního centra UNDP může ve výjimečných případech povolit použití finančních prostředků programu nebo projektu na uhrazení nákladů auditu v případě, že audit provádí auditor z komerční sféry. V takovém případě musejí být do rozpočtu projektu nebo programu zahrnuta odpovídající finanční opatření pro audit. 

Regionální centrum UNDP zorganizuje schůzky s auditory před zahájením auditu a okamžitě po jeho dokončení. Ke schůzkám musí dojít i v případě, že auditor má předcházející zkušenost s prováděním auditu programů nebo projektů UNDP.

Nálezy uvedené v návrhu zprávy o auditu musejí být podrobně projednány s Výkonným zástupcem, včetně členů týmu řízení projektu, koordinačním úřadem vlády a se zodpovědnými úředníky UNDP. Připomínky se doplní do závěrečné zprávy. 
 
Příjemcem závěrečné zprávy o auditu je Výkonný zástupce. Výkonný zástupce předává tuto zprávu Řediteli/Zástupci ředitele Regionálního centra UNDP. Regionální centrum UNDP zprávu o auditu zkontroluje ze svého hlediska a odešle ji do ústředí UNDP. Zpráva o auditu musí být doručena do ústředí UNDP (Kancelář pro audit a kontrolu činnosti) ne později než 30. dubna aby Rada pro audit Organizace spojených národů mohla audit připomínkovat a zapracovat své připomínky do své zprávy pro Valné shromáždění a Výkonnou radu UNDP. Výkonný zástupce rovněž zpřístupní zprávu o auditu koordinačnímu úřadu vlády a dalším příslušným zúčastněným stranám.

„Postup UNDP pro realizaci v jednotlivých státech“ poskytuje poradenství pro postup provádění auditu, jako je např. plán auditu, standardní náplň a smlouva pro auditora, standardní forma zprávy o auditu a záležitosti a dokumenty související s auditem.

PŘÍLOHA D - HODNOCENÍ KOMPETENTNOSTI ZÁSTUPCE PRO REALIZACI

Ústav pro ekopolitiku (ÚEP) od svého zřízení založení v roce 1992 řešil mnoho tématicky souvisejících projektů a zapojil do spolupráce značné množství odborníků z oblasti problematiky udržitelného rozvoje a programů Místní Agendy 21:

	Udržitelný rozvoj pro střední Evropu (SUDEC) - mezinárodní projekt organizovaný ÚEP za účasti specializovaných institucí z České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Německa a Slovinska. Závěrečná studie byla určena pro vlády, ministerstva životního prostředí, specializované instituce a nevládní organizace sedmi zúčastněných zemí.


	Posilování vlivu podnikatelských aktivit na udržitelný rozvoj ve střední a východní Evropě - mezinárodní projekt koordinovaný Centrem pro národy v období transformace Ústavu veřejných záležitostí Hubert H. Humphreyho na Minnesotské univerzitě a realizovaný specializovanými institucemi ze šesti zemí střední a východní Evropy.

Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj Kladna - projekt Ústavu pro ekopolitiku zaměřený na zavádění principu udržitelného rozvoje v souvislosti se strategickým plánováním města. Cílem Místní Agendy 21 je připravit strategii udržitelného rozvoje pro Kladno (soubor strategií udržitelnosti týkajících se ekonomických, sociálních, kulturních aspektů a aspektů životního prostředí) a vytvořit nezbytné mechanismy pro zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu v souvislosti s udržitelným rozvojem.


	K udržitelnosti v České republice: Budování národních kapacit pro udržitelný rozvoj (Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj Kladna, Nutné podmínky pro udržitelný rozvoj zemědělství v České republice, Institucionální návrh na zajištění udržitelného rozvoje v České republice) - moduly víceodvětvového projektu garantovaného Centrem pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity v Praze a financovaného UNDP.


	Transatlantická síť životního prostředí na dobu deseti let transformace (DESET pro DESET) - mezinárodní projekt (ÚEP Praha, Česká republika; Ústav pro udržitelný rozvoj Varšava, Polsko; Centrum pro studie z oblasti životního prostředí Budapešť, Maďarsko) zaměřená na problematiku městských aglomerací.


	Program Leonardo Da Vinci - Evropské Centrum pro udržitelný rozvoj - mezinárodní projekt koordinovaný VŠB-Technické univerzity v Ostravě.


	Strategický plán ekonomického rozvoje města Kladno - účast v týmu specialistů koordinovaném Berman Group, s.r.o.


	Propagace zájmu médií o Místní Agendu 21 v České republice a o aktivity nevládních neziskových organizací v této oblasti - projekt ÚEP zaměřený na propagaci Místní Agendy 21 jako nástroje pro efektivní komunikaci s veřejností.

Informační zdroje ve vztahu k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji se zaměřením na město Praha - příprava přehledu pro Odbor informací pražské radnice (použito v ročence „Praha - Životní prostředí 2000“).


	Transatlantická síť životního prostředí na dobu deseti let transformace (DESET pro DESET).


	10 let po Riu - Transformace od centrálně plánované ekonomiky k udržitelné společnosti - mezinárodní projekt za účasti ÚEP Praha, Česká republika; Ústav pro udržitelný rozvoj Varšava, Polsko; Centrum pro studie z oblasti životního prostředí Budapešť, Maďarsko; Společnost pro udržitelný rozvoj, Slovensko. Byly vypracovány analýzy a porovnávací studie, včetně národních zpráv nevládních organizací o dosažení cílů Agendy 21 v zemích Visegrádských zemí. V dubnu 2002 se konala konference za účasti nevládních neziskových organizací z visegrádských zemí. Její deklarace spolu s regionální hodnotící zprávou nevládních organizací k zavádění Agendy 21 byla předložena vládám visegrádských zemí jako materiál, který se má zahrnout do národních zpráv určených k prezentaci na světovém summitu Organizace spojených národů v Johanesburgu.


	Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj Kladna - Ve spolupráci s Městským úřadem Kladno, Okresním úřadem Kladno, odbornými institucemi, průmyslovými podniky, nevládními organizacemi a veřejností vypracoval ÚEP Strategii ochranu životního prostředí Kladna - Politika životního prostředí pro město, která byla schválena radou města a, v září 2001, Městským zastupitelstvem Kladna.


	10 let po Riu - Transformace z centrálně plánované ekonomiky k udržitelné společnosti - mezinárodní projekt za účasti ÚEP Praha, Česká republika; Ústav pro udržitelný rozvoj Varšava, Polsko; Centrum pro studie z oblasti životního prostředí Budapešť, Maďarsko; Společnost pro udržitelný rozvoj, Slovensko. Ve dnech 4. - 6. dubna 2002 uspořádal v Praze ÚEP mezinárodní konferenci nevládních neziskových organizací Visegrádských zemí.


	Místní Agenda 21 pro udržitelný rozvoj Kladna - pokračování projektu ÚEP ve spolupráci s městem Kladno, Ministerstvem životního prostředí České republiky, Českým ústavem pro životní prostředí, WS Atkins International UK a Britským know-how fondem.


	Strategie udržitelného rozvoje České republiky - ÚEP byl vybrán vládou pro koordinaci přípravy výše uvedené strategie ve spolupráci s DHV Česká republika. Strategie stanovila rámec hlavních dokumentů pro zavedení udržitelného rozvoje v České republice a má být dokončena v červnu 2004.


	Analýza hodnocení udržitelného rozvoje při přípravě dokumentace územního plánování - vyhodnocení současného hodnocení vlivu na životní prostředí a nové koncepce hodnocení udržitelného rozvoje; návrh na zapracování procesu udržitelného rozvoje do procesu přípravy a zavádění dokumentace územního plánování, včetně institucionálního opatření; návrh na doplnění postupu územního plánování s ohledem na hodnocení udržitelného rozvoje; hodnocení a připomínky k této analýze - studie ÚEP pro Ministerstvo pro regionální rozvoj České republiky.


	„O nás?“ „S námi!“ Strategie pro udržitelný rozvoj v České republice prostřednictvím pohledu zúčastněných z oblasti životního prostředí, ekonomické a sociální oblasti. Česká republika patří mezi ty země, které ještě nemají vlastní strategii udržitelného rozvoje. Očekává se, že vláda uloží nově zřízené Radě pro udržitelný rozvoj úkol vypracovat takovou strategii. Nutnou podmínkou pro vznik vysoce kvalitní a široce respektovatelné a realizovatelné strategie udržitelného rozvoje je široká shoda s jejím zněním; taková strategie bude plně podporována nejenom vládou, ale také členy široké veřejnosti. Bude mít šanci na úspěch pouze v případě, že se ve fázi návrhu stane předmětem široké diskuse, a jedině když budou mít všichni účastníci na všech úrovních opravdovou příležitost zapojit se do jejího vzniku a vývoje. „O nás?“ „S námi!“ je iniciativou na podporu komunikace o budoucnosti udržitelného rozvoje mezi veřejností. Je to opravdová iniciativa zezdola, která by měla prokázat, že je zdrojem motivace, podnětů a myšlenek pro budoucí strategie udržitelného rozvoje.


PŘÍLOHA E

PODROBNÝ PRACOVNÍ PLÁN

ROK 1 (2004), ZAHÁJENÍ - IV./04

1. čtvrtletí
Řízení projektu
	Aktivita 1.1 Ministerstvo životního prostředí jmenuje Národního ředitele projektu.

Aktivita 1.2 Je zřízen Národní řídící výbor (NSC) pro dohled nad projektem.
Aktivita 1.3 Pro dohled nad každodenním prováděním projektu je zřízena Rada projektu.
Aktivita 1.4 Je vybrán Manažer projektu.
Aktivita 1.5 Proběhne 1. schůze Národního řídícího výboru, která schválí harmonogram a náplň pro WGs.
Aktivita 1.6 Jsou zřízeny pracovní skupiny pro strategie regionálního udržitelného rozvoje (jedna pro každý kraj).

Analýza výchozí situace - Liberec
	Aktivita 2.1 Příprava dotazníku pro investory v regionu za účelem identifikace priorit udržitelného rozvoje.

Aktivita 2.2 Proběhnou pohovory s klíčovými investory vybranými na základě dotazníků (do počtu 30) z Libereckého kraje.
Aktivita 2.3 Pomocí dotazníkového průzkumu (e-mailem) jsou kontaktování další investoři.
Aktivita 2.4 Proběhne analýza a hodnocení obou průzkumů.

Analýza výchozí situace - Ústí
	Aktivita 3.1 Vypracování hodnocení dopadu hlavních strategických dokumentů na udržitelnost v Ústeckém kraji.

Aktivita 3.2 Příprava dotazníku pro investory v regionu za účelem identifikace priorit udržitelného rozvoje.
Aktivita 3.3 Proběhnou pohovory s klíčovými investory vybranými na základě dotazníků (do počtu 40) z Ústeckého kraje.

Seznamování veřejnosti - Liberec
	Aktivita 4.1 Oslovení reprezentativního vzorku veřejnosti Libereckého regionu v rámci veřejného průzkumu s cílem seznámit se s tím, jak pohlížejí na udržitelný rozvoj.


Formulace strategie - Liberec
	Aktivita 6.1 Připravení návrhu strategie na základě předchozích aktivit.


2. čtvrtletí
Analýza výchozí situace - Liberec
	Aktivita 2.6 Stanovení priorit udržitelného rozvoje na základě aktivit 2.1 - 2.5.

Analýza výchozí situace - Ústí
	Aktivita 3.2 Příprava dotazníku pro investory v regionu za účelem identifikace priorit udržitelného rozvoje.

Aktivita 3.3 Proběhnou pohovory s klíčovými investory vybranými na základě dotazníků (do počtu 40) z Ústeckého kraje.
Aktivita 3.4 Pomocí dotazníkového průzkumu (e-mailem) jsou kontaktování další investoři.
Aktivita 3.5 Proběhne analýza a hodnocení obou průzkumů.
Aktivita 3.7 Stanovení priorit udržitelného rozvoje na základě aktivit 3.1 - 3.6.

Seznamování veřejnosti - Liberec
	Aktivita 4.2 Zorganizování prvního veřejného setkání s veřejností za účelem projednání návrhu analytické části.


Seznamování veřejnosti - Ústí
	Aktivita 5.1 Oslovení reprezentativního vzorku veřejnosti Ústeckého regionu v rámci veřejného průzkumu s cílem seznámit se s tím, jak pohlížejí na udržitelný rozvoj.

Aktivita 5.2 Zorganizování prvního veřejného setkání s veřejností za účelem projednání návrhu analytické části.

Formulace strategie - Liberec
	Aktivita 6.1 Připravení návrhu strategie na základě předchozích aktivit.

Aktivita 6.2 Rozšíření návrhu dokumentu, jeho připomínkování a projednávání.
Aktivita 6.3 Zapracování připomínek a finalizace konečného znění strategie.

Vypracování pilotních projektů - Liberec
	Aktivita 8.1 Pracovní skupina určí oblasti pro pilotní projekt.


Průběžná konference partnerů projektu - Liberec
	Aktivita 10.1 Příprava průběžné konference a podkladů.

Aktivita 10.2 V Liberci proběhne průběžná konference partnerů projektu.

Seznamování veřejnosti v dalších regionech
	Aktivita 12.1 Příprava pěti kulatých stolů v regionech ČR ve spolupráci s krajskými úřady.


3. čtvrtletí
Seznamování veřejnosti - Liberec
	Aktivita 4.3 Zorganizování druhého veřejného setkání s veřejností za účelem projednání návrhu strategie.

Aktivita 4.4 Pravidelné informování veřejnosti o postupu vypracovávání strategie prostřednictvím oznámení v tisku, propagačních materiálů, článků atd.

Seznamování veřejnosti - Ústí
	Aktivita 5.3 Zorganizování druhého veřejného setkání s veřejností za účelem projednání návrhu strategie.

Aktivita 5.4 Pravidelné informování veřejnosti o postupu vypracovávání strategie prostřednictvím oznámení v tisku, propagačních materiálů, článků atd.

Formulace strategie - Liberec
	Aktivita 6.3 Zapracování připomínek a finalizace konečného znění strategie.


Formulace strategie - Ústí
	Aktivita 7.1 Připravení návrhu strategie na základě předchozích aktivit.

Aktivita 7.2 Rozšíření návrhu dokumentu, jeho připomínkování a projednávání.

Vypracování pilotních projektů - Liberec
	Aktivita 8.2 Vypracování pilotních projektů.


Seznamování veřejnosti v dalších regionech
	Aktivita 12.1 Příprava pěti kulatých stolů v regionech ČR ve spolupráci s krajskými úřady.


ROK 2 (2005), UKONČENÍ - III./05

4. čtvrtletí
Formulace strategie - Ústí
	Aktivita 7.2 Rozšíření návrhu dokumentu, jeho připomínkování a projednávání.
	Aktivita 7.3 Zapracování připomínek a finalizace konečného znění strategie.


Vypracování pilotních projektů - Ústí
Aktivita 9.1 Pracovní skupina určí oblasti pro pilotní projekt.
	Aktivita 9.2 Vypracování pilotních projektů.

Závěrečná konference partnerů projektu - Ústí
	Aktivita 11.1 Příprava závěrečné konference a podkladů.

Aktivita 11.2 V Ústí proběhne závěrečná konference partnerů projektu.

Seznamování veřejnosti v dalších regionech
	Aktivita 12.2 V ČR je uspořádáno pět kulatých stolů.

Aktivita 12.3 Příprava a vytištění prospektů.
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file_1.xls
budget_total

				2003				2004				2005

				Year 1				Year 2				Year 3				Total

		Service programmes		USD		# participants		USD		# participants		USD		# participants

		Business development training (basic level)		0		0		25,000		50		10,000		20

		Business development training (high level)		0		0		28,000		50		25,000		35

		Micro credit training for Roma NGOs		0		0		20,000		10		0

		Service total		0				73,000				35,000				108,000

		Micro credit program

		Cost of establishment		250,000				0				0

		Loans (5000 usd/client  )		25,000		5		200,000		50		150,000		75

		Micro credit total		275,000				200,000				150,000				600,000

		Project management' cost

		Fees of staff (1 full time, 1 part time)		2,000				30,000				30,000

		Travel costs (national)		500				6,000				6,000

		Travel costs (international, conferences)		0				2,000				2,000

		Running costs		500				8,000				8,000

		Management total		3,000				46,000				46,000				95,000

		TOTAL		278,000				319,000				231,000				828,000





budget_AGFUND

				2003				2004				2005

				Year 1				Year 2				Year 3				Total

		Service programmes		USD		# participants		USD		# participants		USD		# participants

		Business development training (basic level)		0		0		25,000		50		0		0

		Business development training (high level)		0		0		0		0		0		0

		Micro credit training for Roma NGOs		0		0		0		0		0

		Service total		0				25,000				0				25,000

		Micro credit program

		Cost of establishment		0				0				0

		Loans (5000 usd/client  )		25,000		5		100,000		25		0		0

		Micro credit total		25,000				100,000				0				600,000

		Project management' cost

		Fees of staff (1 full time, 1 part time)		0				0				0

		Travel costs (national)		0				0				0

		Travel costs (international, conferences)		0				0				0

		Running costs		0				0				0

		Management total		0				0				0				0

		TOTAL		25,000				125,000				0				150,000





Budget_UNDP

				2003				2004				2005

				Year 1				Year 2				Year 3				Total

		Service programmes		USD		# participants		USD		# participants		USD		# participants

		Business development training (basic level)		0		0		0		0		0		20

		Business development training (high level)		0		0		28,000		50		0		35

		Micro credit training for Roma NGOs		0		0		20,000		10		0

		Service total		0				48,000				0				48,000

		Micro credit program

		Cost of establishment		0				0				0

		Loans (5000 usd/client  )		0		5		50,000		10		0		75

		Micro credit total		0				50,000				0				600,000

		Project management' cost

		Fees of staff (1 full time, 1 part time)		2,000				30,000				0

		Travel costs (national)		500				6,000				0

		Travel costs (international, conferences)		0				5,000				0

		Running costs		500				8,000				0

		Management total		3,000				49,000				0				52,000

		TOTAL		3,000				147,000				0				150,000





Munka4

										2 0 0 4										2 0 0 5

				UNDP		SEF		ME		MRD		UR		LR		Celkem		UNDP		SEF		UR		Celkem

		Analýza výchozí situace - Liberec		4,000		6,000				4,000						14,000

		Analýza výchozí situace - Ústí		3,800		4,000				8,000						15,800

		Seznamování veřejnosti (veřejné průzkumy, semináře, schůze) - Liberec				2,000								8,000		10000

		Seznamování veřejnosti (veřejné průzkumy, semináře, schůze) - Ústí				2,000						8,000				10000

		Regionální strategie udržitelného rozvoje - Liberec				8,000		4,000								12000

		Regionální strategie udržitelného rozvoje - Ústí				2,000		8,000								10000				2,000				2000

		Vypracování pilotních projektů - Liberec												2,000		2000

		Vypracování pilotních projektů - Ústí																				2,000		2000

		Průběžná konference partnerů projektu - Liberec		200												200

		Závěrečná konference partnerů projektu - Ústí																600				2,000		2000

		Seznamování veřejnosti v jiných regionech - kulaté stoly v regionech		2,200												2,200		2,000

		Řízení projektu včetně cestovních náhrad		12,000												12,000		3,600

		Audit																1,200

		Ostatní výdaje																400

		CELKEM		22,200		24,000		12,000		12,000		8000		10000		88,200		7800		2000		4000		6000

										C E L K E M

				UNDP		SEF		ME		MRD		UR		LR		Celkem

		Analýza výchozí situace - Liberec		4,000		6,000				4,000						14,000

		Analýza výchozí situace - Ústí		3,800		4,000				8,000						15,800

		Seznamování veřejnosti (veřejné průzkumy, semináře, schůze) - Liberec				2,000								8,000		10000

		Seznamování veřejnosti (veřejné průzkumy, semináře, schůze) - Ústí				2,000						8,000				10000

		Regionální strategie udržitelného rozvoje - Liberec				8,000		4,000								12000

		Regionální strategie udržitelného rozvoje - Ústí				4,000		8,000								12000

		Vypracování pilotních projektů - Liberec												2,000		2000

		Vypracování pilotních projektů - Ústí										2,000				2000

		Průběžná konference partnerů projektu - Liberec		200												200

		Závěrečná konference partnerů projektu - Ústí		600								2,000				2600

		Seznamování veřejnosti v jiných regionech - kulaté stoly v regionech		4,200												4,200

		Řízení projektu včetně cestovních náhrad		15,600												15,600

		Audit		1,200												1,200

		Ostatní výdaje		400												400

		CELKEM		30,000		26,000		12,000		12,000		12000		10000		102,000

		SEF - State Environmental Fund - Státní fond pro životní prostředí

		ME - Ministry of Environment - Ministerstvo životního prostředí

		MRD - Ministry of Regional Development - Ministerstvo pro regionální rozvoj

		UR - UstI Region - Ústecký kraj

		LR - Liberec Region - Liberecký kraj





Munka5

		250000		312500		1488.0952380952
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SEF - State Environmental Fund - Státní fond pro životní prostředí

ME - Ministry of Environment - Ministerstvo životního prostředí

MRD - Ministry of Regional Development - Ministerstvo pro regionální rozvoj

UR - UstI Region - Ústecký kraj

LR - Liberec Region - Liberecký kraj



file_2.xls
budget_total

				2003				2004				2005

				Year 1				Year 2				Year 3				Total

		Service programmes		USD		# participants		USD		# participants		USD		# participants

		Business development training (basic level)		0		0		25,000		50		10,000		20

		Business development training (high level)		0		0		28,000		50		25,000		35

		Micro credit training for Roma NGOs		0		0		20,000		10		0

		Service total		0				73,000				35,000				108,000

		Micro credit program

		Cost of establishment		250,000				0				0

		Loans (5000 usd/client  )		25,000		5		200,000		50		150,000		75

		Micro credit total		275,000				200,000				150,000				600,000

		Project management' cost

		Fees of staff (1 full time, 1 part time)		2,000				30,000				30,000

		Travel costs (national)		500				6,000				6,000

		Travel costs (international, conferences)		0				2,000				2,000

		Running costs		500				8,000				8,000

		Management total		3,000				46,000				46,000				95,000

		TOTAL		278,000				319,000				231,000				828,000





budget_AGFUND

				2003				2004				2005

				Year 1				Year 2				Year 3				Total

		Service programmes		USD		# participants		USD		# participants		USD		# participants

		Business development training (basic level)		0		0		25,000		50		0		0

		Business development training (high level)		0		0		0		0		0		0

		Micro credit training for Roma NGOs		0		0		0		0		0

		Service total		0				25,000				0				25,000

		Micro credit program

		Cost of establishment		0				0				0

		Loans (5000 usd/client  )		25,000		5		100,000		25		0		0

		Micro credit total		25,000				100,000				0				600,000

		Project management' cost

		Fees of staff (1 full time, 1 part time)		0				0				0

		Travel costs (national)		0				0				0

		Travel costs (international, conferences)		0				0				0

		Running costs		0				0				0

		Management total		0				0				0				0

		TOTAL		25,000				125,000				0				150,000





Budget_UNDP

				2003				2004				2005

				Year 1				Year 2				Year 3				Total

		Service programmes		USD		# participants		USD		# participants		USD		# participants

		Business development training (basic level)		0		0		0		0		0		20

		Business development training (high level)		0		0		28,000		50		0		35

		Micro credit training for Roma NGOs		0		0		20,000		10		0

		Service total		0				48,000				0				48,000

		Micro credit program

		Cost of establishment		0				0				0

		Loans (5000 usd/client  )		0		5		50,000		10		0		75

		Micro credit total		0				50,000				0				600,000

		Project management' cost

		Fees of staff (1 full time, 1 part time)		2,000				30,000				0

		Travel costs (national)		500				6,000				0

		Travel costs (international, conferences)		0				5,000				0

		Running costs		500				8,000				0

		Management total		3,000				49,000				0				52,000

		TOTAL		3,000				147,000				0				150,000





Munka4

										2 0 0 4										2 0 0 5

				UNDP		SEF		ME		MRD		UR		LR		Celkem		UNDP		SEF		UR		Celkem

		Analýza výchozí situace - Liberec		4,000		6,000				4,000						14,000

		Analýza výchozí situace - Ústí		3,800		4,000				8,000						15,800

		Seznamování veřejnosti (veřejné průzkumy, semináře, schůze) - Liberec				2,000								8,000		10000

		Seznamování veřejnosti (veřejné průzkumy, semináře, schůze) - Ústí				2,000						8,000				10000

		Regionální strategie udržitelného rozvoje - Liberec				8,000		4,000								12000

		Regionální strategie udržitelného rozvoje - Ústí				2,000		8,000								10000				2,000				2000

		Vypracování pilotních projektů - Liberec												2,000		2000

		Vypracování pilotních projektů - Ústí																				2,000		2000

		Průběžná konference partnerů projektu - Liberec		200												200

		Závěrečná konference partnerů projektu - Ústí																600				2,000		2000

		Seznamování veřejnosti v jiných regionech - kulaté stoly v regionech		2,200												2,200		2,000

		Řízení projektu včetně cestovních náhrad		12,000												12,000		3,600

		Audit																1,200

		Ostatní výdaje																400

		CELKEM		22,200		24,000		12,000		12,000		8000		10000		88,200		7800		2000		4000		6000

										C E L K E M

				UNDP		SEF		ME		MRD		UR		LR		Celkem

		Analýza výchozí situace - Liberec		4,000		6,000				4,000						14,000

		Analýza výchozí situace - Ústí		3,800		4,000				8,000						15,800

		Seznamování veřejnosti (veřejné průzkumy, semináře, schůze) - Liberec				2,000								8,000		10000

		Seznamování veřejnosti (veřejné průzkumy, semináře, schůze) - Ústí				2,000						8,000				10000

		Regionální strategie udržitelného rozvoje - Liberec				8,000		4,000								12000

		Regionální strategie udržitelného rozvoje - Ústí				4,000		8,000								12000

		Vypracování pilotních projektů - Liberec												2,000		2000

		Vypracování pilotních projektů - Ústí										2,000				2000

		Průběžná konference partnerů projektu - Liberec		200												200

		Závěrečná konference partnerů projektu - Ústí		600								2,000				2600

		Seznamování veřejnosti v jiných regionech - kulaté stoly v regionech		4,200												4,200

		Řízení projektu včetně cestovních náhrad		15,600												15,600

		Audit		1,200												1,200

		Ostatní výdaje		400												400

		CELKEM		30,000		26,000		12,000		12,000		12000		10000		102,000

		SEF - State Environmental Fund - Státní fond pro životní prostředí

		ME - Ministry of Environment - Ministerstvo životního prostředí

		MRD - Ministry of Regional Development - Ministerstvo pro regionální rozvoj

		UR - UstI Region - Ústecký kraj

		LR - Liberec Region - Liberecký kraj
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SEF - State Environmental Fund - Státní fond pro životní prostředí

ME - Ministry of Environment - Ministerstvo životního prostředí

MRD - Ministry of Regional Development - Ministerstvo pro regionální rozvoj

UR - UstI Region - Ústecký kraj

LR - Liberec Region - Liberecký kraj
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PODPISOVÁ STRANA

Stát: ________ČESKÁ REPUBLIKA___________


Očekávaný výsledek:


Očekávaný výstup(výstupy):


Partner pro realizaci (Výkonný zástupce):
Ministerstvo životního prostředí

Další partneři (Zástupci pro realizaci):
Ústav pro ekopolitiku

Rozpočet:		30 000 USD
Náklady za řízení:
Rozpočet celkem:               USD
Přidělené zdroje: 	
Vláda 	
Pravidelné 	
Ostatní: 	
	Věcné příspěvky: Nepoužije se

Neprofinancovaný rozpočet: Nepoužije se
 Období projektu: 2004 - 2005
Součást programu: 1.3 Místní iniciativy proti chudobě, včetně mikrofinancí
Název projektu: PODPORA PŘI PŘÍPRAVĚ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VE VYBRANÝCH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY
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