Odborná asistence a vzdělávání jsou určeny na pomoc městům, obcím, jednotlivcům a organizacím
(neziskovým i dalším) s kvalitním rozvojem veřejných prostranství v České republice. V rámci ní
nabízíme jednorázové semináře a dlouhodobý asistenční program. Obě možnosti jsou na sobě
nezávislé, můžete využít každou z nich nebo jen jednu podle toho, co právě potřebujete. Odborná
asistence a vzdělávání vám pomůže vytvořit či upravit veřejná prostranství tak, aby byla funkčnější,
estetičtější i udržitelnější. Podpora může zahrnovat i zlepšení komunikace mezi radnicí a občany
nebo větší zapojení občanů do tvorby veřejných prostranství.
Nabízíme:
1. Seminář – dvoudenní seminář na téma či problém v oblasti veřejných prostranství, které vás
zajímá
pro: všechny (veřejná správa, neziskové a další organizace, jednotlivci)
přihlášky: průběžně, grantová podpora na rok 2021 do vyčerpání limitu
2. Asistenční program – systémová pomoc s tvorbou veřejných prostranství, která může dle
potřeby konkrétního žadatele zahrnovat přípravu koncepčních dokumentů, nastavení
konkrétního projektu, zlepšení komunikace a participace apod.
pro: města, obce, městské části a obvody
přihlášky: do 12. května 2021
Podrobnosti najdete u jednotlivých nabídek či výzev na dalších stranách.
Pořádá Pěstuj prostor, z. s. za podpory Ministerstva kultury ČR.
Pěstuj prostor, z. s. je uskupením architektů a dalších odborníků usilujících o kvalitní rozvoj měst.
Dlouhodobě působí ve veřejném prostoru, podporuje komunitní a participační projekty a snaží se o
osvětu v oblasti architektury a urbanismu. Spolek je členem Platformy pro veřejný prostor, která se
zaměřuje na městské plánování orientované na člověka (Human Centered Urban Design). Sdružuje
odborníky z různých oblastí, kteří úzce spolupracují na projektech rozvoje veřejného prostoru měst a
obcí v České republice.

http://pestujprostor.plzne.cz/asistence-2021

Nabídka semináře pro veřejnou správu, jednotlivce, neziskové a další
organizace – 2021
Chcete pomoci změnit prostředí měst a obcí odpovědně, promyšleně a s dlouhodobým dopadem na
kvalitu života v nich? Rádi byste při tvorbě veřejných prostranství reagovali na skutečné potřeby
veřejnosti a spolupracovali s kvalitními odborníky a nevíte, jak na to?
Pomůžeme vám s optimálním nastavením projektů, zpracováním koncepčních dokumentů,
komunikací a participací, občanskými projekty nebo s výběrem zpracovatele na základě kvality
(např. architektonickou soutěží) – na míru konkrétní situaci a potřebám vašeho města či obce.
Seminář se zkušenými odborníky vám pomůže dobře naplánovat projekt, posunout se v řešení
problémů a výzev nebo celkově změnit váš přístup k dané problematice. Zároveň si díky němu
ušetříte zbytečné přešlapy a draze vykoupené slepé cesty. Prvních 5 žádostí bude částečně hrazeno
z grantu (viz níže).
I.

Pro koho je seminář určen?

Zájemci mohou být z řad zástupců veřejné správy, aktivních občanů a neziskových či dalších
organizací, které působí na území České republiky. Z veřejné správy se mohou účastnit jak političtí
představitelé města či obce, tak zaměstnanci úřadu, kteří se zabývají tvorbou veřejných prostranství
(odbor rozvoje, investic, zeleně, dopravy apod.).
Horní hranice pro počet účastníků je 15 lidí. Minimální počet účastníků u semináře
spolufinancovaného z grantu je 7.
II.

Jak bude seminář probíhat?

Seminář se skládá ze dvou částí, které proběhnou ve dvou po sobě jdoucích dnech:
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III.

První den (2-3 hodiny) proběhne formou skupinové reflexe. Bude věnován hlubšímu hledání
a pojmenování vámi vybraných situací, témat a problémů, včetně jejich příčin.
Na základě reflexe z prvního dne připravíme druhou praktickou část přímo na míru vašim
potřebám.
Druhý den (3-4 hodiny) proběhne workshop zaměřený na identifikovaný problém. Cílem
bude, abyste lépe porozuměli situaci, pochopili možnosti a posunuli se v řešení problému,
který vás trápí.
Kdo seminář povede?

Organizátorem semináře je spolek Pěstuj prostor, z. s. Seminář povedou zkušení facilitátoři a
odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají rozvojem veřejného prostoru, participací a občanskými
projekty – např. sociolog Petr Matoušek, architekt Marek Sivák nebo krajinářská architektka Karla
Kupilíková. Na jednom semináři budou obvykle dva facilitátoři vybraní s ohledem na situaci, kterou
řešíte.
IV.

Jak se přihlásit?

Vyplňte a odešlete on-line přihlášku: https://bit.ly/pp-seminar-2021
Následně se vám ozveme a domluvíme podrobnosti. Přihlašování není časově omezené, počet
realizovaných seminářů však závisí na naší kapacitě.
V.

Cena a právní rámec

Cena semináře je 18.000 Kč (vč. dopravy a ubytování odborníků, bez ohledu na počet účastníků). Pro
prvních pět zájemců (viz poznámka níže) budou semináře částečně dotované z grantu Ministerstva
kultury ČR. Tito zájemci se budou podílet na celkové ceně semináře částkou 7.000 Kč. Po obdržení
vaší přihlášky vás budeme kontaktovat, abychom se domluvili na podrobnostech, a vyzveme vás
k zaslání objednávky na Pěstuj prostor, z. s. (IČO: 03388140). Potřebné zázemí a vybavení (místnost,
promítací techniku, flipchart, drobné občerstvení a další potřeby) zajišťujete vy.
Podmínkou získání dotace na seminář je jeho realizace v roce 2021 na území ČR. Vyhrazujeme si právo
na základě informací z přihlášky posoudit přínos semináře pro konkrétního zájemce a případně
upřednostnit dalšího zájemce v pořadí.
VI.

Kontaktní údaje

Dotazy k seminářům vyřizuje Marek Sivák – kontakt: podpora@pestujprostor.cz nebo 777 593 692.
Veškeré informace k nabídce najdete také na níže uvedeném odkazu.
http://pestujprostor.plzne.cz/asistence-2021

Pěstuj prostor, z. s. si vyhrazuje právo nabídku ukončit nebo změnit její podmínky.
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Výzva asistenčního programu pro města, obce, městské části a obvody – 2021
Asistenční program je systémová pomoc s nastavením procesu kvalitní tvorby a správy veřejných
prostranství v České republice – v praxi a na míru konkrétním potřebám žadatele.

I.

Cíl a zaměření výzvy

Cílem výzvy je podpořit odbornější, koncepčnější a demokratičtější přístup k rozvoji veřejných
prostranství ze strany samospráv, iniciativ a aktivních občanů. Věříme, že díky ní najde spoustu radnic
odvahu opustit zavedená schémata, inspirovat se současnými poznatky a vyzkoušet nové cesty.
Výzva je zaměřena na aktivní radnice, které chtějí:
→ měnit prostředí měst a obcí odpovědně, promyšleně a s dlouhodobým dopadem na kvalitu
života v nich;
→ reagovat na skutečné potřeby veřejnosti a zapojovat ji do tvorby veřejných prostranství od
samého začátku tam, kde je třeba (participace); nebo realizovat podněty a projekty vzešlé
„zdola“ (občanské projekty);
→ spolupracovat s kvalitními odborníky (urbanista, architekt, krajinář, sociolog, odborník na
komunikaci apod.).
S čím vám můžeme pomoci:
▪ s přípravou a posouzením projektového záměru – pomůžeme vám zhodnotit dostupné podklady
a dokumenty, zanalyzujeme problémy a zjistíme potřeby a zpracujeme vám doporučení, jak dále
postupovat (nastavení konkrétního projektu, zpracování zadání pro potřebné analýzy,
strategické a koncepční dokumenty apod.);
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▪

▪

▪
▪
▪
▪

s nastavením konkrétního projektu – pomůžeme vám se zpracováním plánu projektu (projektový
tým, fáze projektu a předběžný harmonogram, finanční rámec, udržitelnost projektu, plán
analytické části, plán komunikace a participace, kritéria úspěšnosti pro evaluaci projektu apod.) a
se zpracováním zadání pro jednotlivé profese (např. pro zhotovitele návrhu);
s výběrem odborníků na zpracování projektu – s ohledem na typ projektu společně s vámi
navrhneme nejvhodnější způsob jejich oslovení (napřímo, poptávkové řízení, souběžné zadání,
architektonická soutěž) a pomůžeme s konkrétním výběrem;
s naplánováním a vyhodnocením participačních metod – poradíme vám, jak zapojit politiky,
úředníky, širokou veřejnost a další odborníky v průběhu celého projektu;
s komunikací a PR – poradíme vám, s kým, kdy a jak o projektu mluvit a psát tak, aby to mělo co
nejlepší efekt a pomohlo to předejít problémům;
s občanskými projekty – předáme vám zkušenosti ze spolupráce s místními komunitami,
prověříme možnosti těchto projektů u vás a pomůžeme s jejich realizací;
s plánem evaluace – ukážeme vám, jak vyhodnotit aktivity a jak tyto výsledky promítnout do
dalších kroků.

Asistenční program
Náplň asistenčního programu navrhneme individuálně pro každého vybraného zájemce. Odvíjet se
bude od úvodní schůzky, během které nás seznámíte s potřebami vašeho města/městského
obvodu/obce, včetně všech dostupných souvisejících podkladů jako jsou dokumentace, analýzy apod.
Následovat bude krátký monitoring (vybrané lokality či dle potřeby celého města/městského
obvodu/obce), abychom ještě lépe porozuměli konkrétní problematice.
Na základě úvodní schůzky a vlastního průzkumu terénu přizpůsobíme asistenční program přímo na
míru tak, aby co nejvíce reflektoval potřeby vašeho města/městského obvodu/obce a mohl efektivně
pomoci s jejich řešením.
U všech projektů budeme klást důraz na funkčnost, kvalitu, udržitelnost i mezioborovou spolupráci, a
to v rámci reálných podmínek a s ohledem na možnosti místní samosprávy.
Příklady aktivit v rámci asistenčního programu:
▪
▪
▪
▪

sběr, analýza a syntéza dat: analýza problému a zjišťování potřeb pomocí analytických metod
typu průzkumy, pozorování, rozhovory, veřejná projednání apod.;
zpracování potřebných dokumentů: zadání pro strategické a koncepční dokumenty, projektového
záměru, zadání projektu, plánu participačních metod a komunikace, plánu evaluace apod.;
odborné konzultace;
vzdělávací aktivity: workshopy jako prostor po společnou diskusi; praktická cvičení vedoucí k
řešení projektu, nastavení postupů i procesů a ke zpracování podkladů pro potřebné dokumenty;
seminář či přednáška na témata, která vyplynou z úvodní schůzky; exkurze za příklady dobré
praxe apod.

Konkrétní výběr, rozsah a počet aktivit zvolíme tak, aby finální plán reflektoval potřeby obce a
zároveň odpovídal předpokládané hodnotě asistenčního programu, tj. 50.000 Kč.
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II.

Podmínky výzvy

1. Zájemce
O účast ve výzvě můžete žádat, pokud jste město, obec, městská část nebo městský obvod s vlastním
orgánem samosprávy nacházející se na území České republiky.
2. Přihláška
Přihlásit se můžete do 12. 5. 2021 skrze jednoduchý formulář výzvy, ve kterém stručně popíšete
projektový záměr či problém, se kterým se potýkáte, a v případě řešení konkrétního místa přiložíte
mapu a fotodokumentaci zájmového území.
Sken vyplněné a podepsané přihlášky pošlete e-mailem na adresu podpora@pestujprostor.cz.
3. Právní rámec spolupráce na realizaci projektu
Předpokladem ke spolupráci na realizaci projektu je uzavření smlouvy mezi vámi a Pěstuj prostor, z.
s. (dále jen „Smlouva“), která stanoví podmínky spolupráce na realizaci projektu a vymezí práva a
povinnosti stran.
4. Financování realizace projektu
Předpokládaná celková hodnota asistenčního programu je 50.000 Kč. Vaše spoluúčast na této částce
bude ve výši 20.000 Kč.
5. Personální zajištění realizace projektu
Pro zajištění hladkého průběhu projektu je nutné, abyste si určili osobu odpovědnou za realizaci
projektu – koordinátora projektu.
III.

Průběh výzvy a projektu

1. Harmonogram výzvy a projektu
1. dubna 2021

vyhlášení výzvy

12. května 2021

uzávěrka podání přihlášek

květen 2021

1. kolo hodnocení přihlášek

červen 2021

2. hodnocení přihlášek a výběr zájemců
zahájení asistenčního programu

do 30. listopadu 2021

ukončení asistenčního programu

Pěstuj prostor z. s. si vyhrazuje právo změnit harmonogram výzvy a projektu.
2. Hodnocení
1. kolo hodnocení: posouzení přihlášek a projektového záměru
Na základě posouzení přihlášek z hlediska níže uvedených kritérií vybereme maximálně 8 zájemců,
kteří postoupí do 2. kola hodnocení.
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Kritéria hodnocení:
▪
▪

kvalita a smysluplnost projektového záměru – jeho přínos pro daný prostor a místní obyvatele;
udržitelnost projektu – dlouhodobá vize a směřování projektu.

2. kolo hodnocení: úvodní schůzka a monitoring zájmového území
Na základě úvodní schůzky (on-line), případného monitoringu zájmového území a posouzení níže
uvedených kritérií vybereme maximálně 5 zájemců, kterým pomůžeme s realizací projektu. Těmto
vybraným zájemcům následně zašleme návrh Smlouvy.
Pěstuj prostor, z. s. si vyhrazuje právo nevybrat k realizaci žádný z přihlášených projektů
Kritéria hodnocení:
▪
▪
▪
IV.

kvalita a smysluplnost projektového záměru na základě ověření v přihlášce deklarovaných
potřeb;
fungování projektového týmu a podpora projektu ze strany vedení města/obce;
realizovatelnost a přínos programu pro řešení daného záměru.
Kontaktní údaje

Dotazy k výzvě, vyplnění přihlášky či ke zpracování projektového záměru vyřizuje Karla Kupilíková –
kontakt: podpora@pestujprostor.cz nebo 775 654 345.
Veškeré informace a dokumenty k výzvě najdete na níže uvedeném odkazu.
http://pestujprostor.plzne.cz/asistence-2021

Pořádá Pěstuj prostor, z. s. za podpory Ministerstva kultury ČR.
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